PROPOZYCJE TEMATÓW ARTYKUŁÓW I OPRACOWAŃ HISTORYCZNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ INSTRUKTORKI PODCZAS PROGRAMU „SKRY
NIEPODLEGŁOŚCI” W RAMACH REALIZACJI
Organizacja Harcerek (ZHR i ZHP r.z. 1918) – 1989–2016
POWSTANIE I ROZWÓJ ORGANIZACYJNY
 odbudowa harcerstwa żeńskiego – okoliczności reaktywowania/powstania Organizacji,
spotkania instruktorskie, dokumenty
 rozwój struktur – chorągwie, hufce; obszar działania, miejscowości; zestawienia komendantek
i hufcowych
 zestawienie harcmistrzyń i podharcmistrzyń zarejestrowanych w poszczególnych latach
 opracowanie biogramów na podstawie przygotowanej ankiety (http://harcerki.zhr.pl/?
page_id=132)
GŁÓWNA KWATERA HARCEREK
 zestawienia naczelniczek z czasem pełnienia funkcji
 skład Głównej Kwatery – wydziały/zespoły, zestawienie kierowniczek
 działania programowe i metodyczne
 zloty i konferencje – instruktorek, hufcowych, drużynowych
 współpraca zagraniczna – z polskimi organizacjami harcerskimi oraz ze skautami
 działalność wydawnicza – prasa i wydawnictwa
 udział w wydarzeniach ogólnozwiązkowych – np. Zlot w Olsztynie 1991, Lednica 1999, Białe
Służby, Zlot XX-lecia ZHR 2009, Zlot Stulecia Harcerstwa Kraków 2011
 współpraca z podmiotami zewnętrznymi
Chorągwie (ZHR i ZHP r.z. 1918) – 1989–2016









powstanie, rozwój, środowiska, zasięg działania
wykaz komendantek i komend chorągwi, rad chorągwi
działalność programowo-wychowawcza – programy, akcje, zloty, harce, konferencje itd.
drużyny i hufce, drużynowe i hufcowe – zestawienia
zbiór rozkazów
komisje i kapituły stopni działające na poziomie chorągwi
kształcenie – plany pracy szkoły instruktorskiej/zespołu kształceniowego, wykaz kadry
kształcącej, dokumentacja kursów
kontakty zagraniczne – współpraca z polskimi organizacjami harcerskimi działającymi poza
krajem oraz ze skautami, udział w zlotach, konferencjach zagranicznych

Dla zainteresowanych – okręgi
Rozwój organizacyjny okręgu (ZHR i ZHP r.z. 1918) – 1989–2016
 okoliczności powstania okręgu (ZHR i ZHP r.z. 1918) – instruktorskie spotkania, podstawy
prawne, decyzje
 zjazdy właściwego okręgu ZHR i ZHP r.z. 1918 – protokoły, uchwały, inne postanowienia
 skład zarządu okręgu i komisji rewizyjnej 1989–2016
 uchwały zarządu okręgu, inne dokumenty wydane przez zarząd
 budowa zaplecza administracyjno-organizacyjnego okręgu
 imprezy okręgu – zloty, złazy, konferencje
 działania zewnętrzne – współpraca z instytucjami państwowymi/lokalnymi, współpraca z
innymi organizacjami, projekty
 kontakty zagraniczne – współpraca z polskimi organizacjami harcerskimi działającymi poza
krajem oraz ze skautami, udział w zlotach, konferencjach zagranicznych
 obwody i szczepy – zestawienia, obszar działania, przewodniczący i szczepowi

