
  Chorągiew 
 Śląska ZHP 

Chorągiew Śląska ZHP 
40 004 Katowice, al. Korfantego 8 
tel./fax +48 32 258 89 97 / +48 32 259 91 10  
biuro@slaska.zhp.pl 
www.slaska.zhp.pl 
PKO BP 55 1020 2313 0000 3602 0019 6584 

 

 

 

Konferencja Harcmistrzowska   
„S Ł U Ż B A” 

 
„Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, 

odpowiedzialność, porządek, konsekwencja.  
                                                                  hm. Stefan Mirowski 

Harcmistrz pełni służbę na rzecz drugiego człowieka i na rzecz społeczeństwa. Zna 
polską kulturę i tradycje, historię. Ważne są niego sprawy Polski: rozwija wiedzę 
i wyrabia sobie poglądy w takich dziedzinach jak: ekonomia, gospodarka, kultura, stan 
demokracji, życie polityczne, ważne problemy społeczne, prawa człowieka, 
społeczeństwo obywatelskie, itp. Czyta prasę i korzysta z innych sposobów wyrabiania 
sobie opinii. Jest aktywny w korzystaniu z biernego prawa wyborczego. Jest gotów 
podjąć służbę we władzach samorządowych  
i państwowych. Podejmuje odpowiedzialność za swoją społeczność. Służy bliźnim – 
aktywnie szuka pola służby potrzebującym. Dostrzega potrzeby społeczne  
i potrzeby poszczególnych osób. Unika postawy konsumpcjonizmu. Dba o to, jakie 
dobra materialne używa i konsumuje (fair trade; prawa człowieka w krajach, skąd 
pochodzą ubrania, urządzenia, żywność). Działa na rzecz pokoju. Działa na rzecz dobrej 
jakości demokracji. Wie na czym polega bycie mistrzem w dziedzinie służby. 

 
1. Organizatorzy: 

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP oraz Chorągwiana Szkoła Instruktorska 
Chorągwi Śląskiej  
 

2. Termin konferencji:  
19 - 20 listopada 2016 r. 
 

3. Miejsce:  
Hotel Skaut, Ośrodek Harcerski w Chorzowie, al. Harcerska 3, w Chorzowie (Park 
Śląski).  Dla uczestników z poza Śląska istnieje możliwość noclegu  
(19 na 20.11.2016r.) po wcześniejszym zgłoszeniu w formularzu rejestracyjnym. 
 

4. Cel konferencji: 
Pogłębienie poczucia dobrze spełnionej służby przyszłych i obecnych 

harcmistrzów. 

 

5. Warunki uczestnictwa:  
Uczestnikami mogą być instruktorzy ZHP z otwartą próbą harcmistrzowską lub w 
stopniu harcmistrza, którzy zaakceptowali regulamin konferencji, wypełnili 
formularz zgłoszeniowy i dokonali terminowo – do 14.11.2016r. - wpłaty 
dodatkowej składki zadaniowej. 



 

 
 

6. Organizatorzy zapewniają:  
Zakwaterowanie w warunkach turystycznych (po wcześniejszym zgłoszeniu w 

formularzu rejestracyjnym), miejsce konferencyjne, obiad w pierwszym dniu 

konferencji, atrakcje programowe, plakietkę, ciepłe i zimne napoje w trakcie 

konferencji, identyfikator, dyplom uczestnictwa, dostęp do materiałów 

biurowych. 

 

7. Zgłoszenia:  
Dokonuje się drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny dostępny na 

stronie www.slaska.zhp.pl do dnia  12.11.2016r. r. Liczba miejsc w konferencji jest 

ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i terminowa wpłata 

dodatkowej składki zadaniowej.  

 

8. Dodatkowa składka zadaniowa: 

Wynosi 80 zł dla instruktorów z Chorągwi Śląskiej ZHP oraz 100 zł dla 
instruktorów z poza Chorągwi Śląskiej. Wpłat należy dokonywać po 
potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia na konto Chorągwi Śląskiej ZHP najpóźniej do 
dn. 14.11.2016r. z dopiskiem „Konferencja + imię i nazwisko, hufiec” 

 
9. Skrócony program konferencji: 

19.11. sobota  

9.00 Rejestracja uczestników konferencji 
10.00 Otwarcie konferencji 
10.15 Prelekcje zaproszonych gości 
12.15 Przerwa kawowa 
12.30 Ciąg dalszy  prelekcji zaproszonych gości 
14.00 Obiad 
15.00 Praca w grupach 
18.30 Kolacja  
20.00 Zajęcia wieczorne 
 

20.11. niedziela  

9.00 Zajęcia programowe.  
12.00 Podsumowanie konferencji  
12.30 Zamknięcie konferencji  
 

http://www.slaska.zhp.pl/

