Instrukcja Wyboru Patronki
(Zatwierdzono rozkazem Naczelniczki Harcerek L. 7/95 z dnia 15.07.1995 r.)
I. CEL.
Tradycyjnym zwyczajem odziedziczonym po Oddziałach Ćwiczebnych "Zarzewia", kaŜda
druŜyna harcerska powinna mieć swojego patrona czy patronkę. Taką patronką winna być
postać związana z historią Polski. W okresie II Rzeczypospolitej, patronkami druŜyn były
zwykle postaci historyczne, najczęściej walczące o wolność.
Obierając obecnie patronkę druŜyny harcerskiej trzeba pamiętać, by raczej była to postać
bliŜsza naszym czasom, nie koniecznie spośród ludzi walki, która jednak swoim Ŝyciem,
postawą działaniem moŜe stać się dla harcerek wzorem godnym naśladowania. Szczególną
uwagę naleŜy zwrócić na preferowanie takich modeli osobowych, których walory osobowe
zostały zapomniane, a są dzisiaj bardzo potrzebne np. godność, słuŜebność,
odpowiedzialność, bezinteresowność.
Cechy te podbudowane właściwie pojętymi, rzeczywiście spełnianymi rodzajami słuŜb wobec
Boga, Ojczyzny i bliźnich, pozwolą kształtować typ kobiety-matki-obywatelki, mogącej w
przyszłości podjąć trudne zadanie odrodzenia moralnego narodu.
II. TRYB POSTĘPOWANIA.
1.Rada druŜyny po konsultacji z zastępowymi dokonuje wstępnego wyboru kandydatki i
zgłasza to Hufcowej, wraz z propozycja zadań związanych ze zdobywaniem imienia.
2.Hufcowa po akceptacji zadań ogłasza w rozkazie rozpoczęcie zdobywania imienia patronki
przez druŜynę.
3.Okres zdobywania imienia powinien trwać od 4 do 12 miesięcy, a w uzasadnionych
przypadkach moŜe, po konsultacji z Hufcową, zostać przedłuŜony.
4.W działaniach związanych ze zdobywaniem patronki uczestniczą wszystkie harcerki w
druŜynie.
5.W ramach zdobywania patronki druŜyna:
- zbiera i opracowuje materiały dotyczące patronki,
prowadzi dokumentację opisującą realizację zadań,
w przypadku gdy patronką ma zostać postać z najnowszej historii Polski druŜyna nawiązuje
kontakt z rodziną i bliskimi, systematycznie go podtrzymując.
6.DruŜyna po zrealizowaniu przez druŜynę zaplanowanych zadań ogłasza Hufcowej gotowość
przyjęcia imienia patronki.
7.Hufcowa po zapoznaniu się z opisem realizacji zadań nadaje druŜynie rozkazem imię
patronki, informując o tym Komendantkę Chorągwi/Namiestniczkę.
8.Komendantka Chorągwi przesyła do Głównej Kwatery informacje o zdobyciu przez
druŜynę patronki.
9.Przyjęcie patronki przez druŜynę powinno nastąpić w sposób obrzędowy.

10.Zdobycie imienia zobowiązuje druŜynę do dalszej stałej pracy z patronką:
- zbierania dalszych materiałów,
- utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i bliskimi,
- opracowania obrzędowości związanej z patronką,
- nawiązania kontaktów z druŜynami noszącymi imię tej samej patronki.
11.DruŜyna posiadająca patronkę i spełniająca warunki regulaminów Związku moŜe wystąpić
do Komendantki Chorągwi (za pośrednictwem Hufcowej) o przyznanie prawa posiadania
sztandaru. Zasady przyznawania i przechowywania sztandarów oraz wzory sztandarów
reguluje odrębna instrukcja.

