
Szukasz informacji o tematyce harcerskiej? – zacznij od tego informatora! 
 

Szukasz bieżących wydarzeń w ZHP? Nie wiesz co słychać w kuluarach?  
Wiadomości na bieżąco o skautingu 

Informacje z Chorągwi i Województwa  
Harcerska telewizja ZHP 360 

Bezpośrednie komunikaty Głównej Kwatery ZHP 
Opinie i komentarze instruktorów ZHP w harcerskim miesięczniku 

 
A może lubisz uczestniczyć w interaktywnym społeczeństwie 

Facebooka?  
ZHP na poważnie 

ZHP z przymrużeniem oka 
Fanpage referatu wędrowniczego GK 

Fanpage referatu starszoharcerskiego GK 
Społeczność popierające organizację Jamboree w 2023 roku w Polsce 

Miesięcznik Instruktorów ZHP 
Wszystko na bieżąco o BŚP 

Społeczność Chorągwi Śląskiej oraz wszystkie wydarzenia na bieżąco 
Serwis dla tych którzy zakochali się w harcerstwie 

Głos poparcia dla harcerstwa 
Fanpage harcerskiego zespołu Harcerze do n-tej  

 
Szukasz szkoleń? Kursów? Warsztatów? 

Ogólnozwiązkowa baza kursów, warsztatów i szkoleń 
Serwis zespołu ds. kształcenia GK ZHP 

Chorągwiana Szkoła Instruktorska Chorągwi Śląskiej 
 
 
 

Szukasz dokumentów wewnętrznych ZHP? 
Szukasz aktualnego statutu ZHP? 

A może szukasz regulaminów? 

Zajrzyj tutaj: 
www.zhp.pl 
www.slaska.zhp.pl 
http://www.youtube.com/user/ZHP360 
www.komunikaty.gk.zhp.pl 
www.czuwaj.pl 
 
W takim razie polub następujące profile: 
 
ZHP  
ZHP FUN 
Wędrownicy 
Harcerze starsi 
Poland 2023 
Czuwaj 
Betlejemskie Światło Pokoju 
Chorągiew Śląska ZHP 
Kocham Harcerstwo 
Harcerstwo? Jestem na tak 
Harcerze strona zespołu [Harcerze]N 
 
Sprawdź tutaj: 
www.kursy.zhp.pl 
www.kształcenie.zhp.pl 
http://slaskachsi.blogspot.com/ 
lub na stronach Hufcowych Zespołów Kadry Kształcącej konkretnego 
Hufca 
 
Wszystko jest pod jednym adresem: 
www.dokumenty.zhp.pl 
 
 



 

Szukasz informacji o tematyce harcerskiej? – zacznij od tego informatora! 
 

Bank pomysłów dla drużynowych i programowców: 
Konspekty zbiórek i nie tylko 

Konspekty zbiórek wraz z kompendium wiedzy harcerskiej 
Baaardzo dużo konspektów zbiórek 

Konspekty zbiórek 
Kolejne pomysły na zbiórkę 

Zbiór gier terenowych i zabaw 
Ogromny zbiór gier i zabaw 

Portal z dużą ilością wiedzy o harcerstwie t technikach harcerskich 
Formy pracy dokładnie omówione i przedstawione 

Dodatkowo na Facebooku znajdziesz pomysły i inspiracje na 
profilach: 

 
 

Strony godne odwiedzenia: 
Kącik dla zastępowych i nie tylko 

Wielka kronika harcerstwa i dużo wiedzy z technik harcerskich 
Na spokojnie o harcerstwie 

Internetowy poradnik harcerski 
Harcerska wersja Facebooka 

Harcerska wersja Naszej-Klasy 
 

Wszystko co potrzebne do zbiórki czy kominka znajdziesz tutaj: 
www.harcerze.eu  
www.harcerze.zhp.pl  
http://konspektowyswiat.wordpress.com/konspekty-zbiorek/ 
http://www.staremiasto.zhp.wlkp.pl/bank-wiedzy/harcerskie/konspekty-zbiorek/ 
http://www.staremiasto.zhp.wlkp.pl/bank-wiedzy/harcerskie/konspekty-zbiorek/ 
http://zhpwidzew.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=126 
www.zabawy.opolemiasto.zhp.pl 
www.miniportal.harcerski.pl 
http://www.208.pl/skrypty/formy.htm 
Imprezy Harcerskie 
Wydział Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP 
 
 
Pamiętaj o nich: 
http://www.208.pl/zastep/index.htm 
www.harcerz.eu 
www.shdm.harc.pl 
www.harcbook.info 
www.scoutface.com 
www.myharcerze.pl 

 
 
 
 

 


