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INSTRUKCJA W SPRAWIE WYBORU PATRONA/-KI DRUŻYNY 

 

1. Cel 

 

Tradycyjnym zwyczajem oddziedziczonym po Odziałach Ćwiczebnych „Zarzewia”, każda drużyna 

harcerska powinna mieć swojego patrona czy patronkę. Takim patronem/-ką powinna być osoba związana z 

historią Polski bądź Litwy. Na „początku początków” patronkami drużyn były zwykle postacie walczące o 

wolność. 

Obierając patrona/-kę drużyny harcerskiej trzeba pamiętać, by była to postać raczej bliższa naszym 

czasom, niekoniecznie sposród ludzi walki, która jednak swoim życiem, postawą może stać się dla harcerek 

wzorem godnym naśladowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na preferowanie takich modeli 

osobowych, których walory osobowe zostały zapomniane, a są dzisiaj bardzo potrzebne, np. godność, 

służebność, odpowiedzialność, bezinteresowność. 

Cechy te, podbudowane właściwie pojętymi, rzeczywiście spełnianymi rodzajami służb wobec Boga, 

Ojczyzny i bliźnich, pozwolą kształtować typ kobiety – matki – obywatelki, mogącej w przyszłości podjąć 

trudne zadanie odrodzenia moralnego narodu. 

 

2. Tryb postępowania 

 

1. Rada Drużyny po skonsultowaniu się z zastępowymi dokonuje wstępnego wyboru kandydata/-ki i 

zgłasza to Naczelniczce wraz z propozycją zadań związanych ze zdobywaniem mienia. 

2. Naczelniczka Harcerek ogłasza rozkazem rozpoczęcie zdobywania imienia patrona/-ki przez drużynę. 
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3. Okres zdobywania imienia powinien trwać od 4 miesięcy do 12, a w uzasadnionych przypadkach może 

być przedłużony. 

4. W działaniach związanych ze zdobywaniem patrona/-ki uczestniczą wszystkie harcerki w drużynie. 

 

 

 

 

5. W ramach zdobywania imienia patrona/-ki drużyna: 

- zbiera i opracowuje materiały dotyczące patrona/-ki, 

- prowadzi dokumentację opisującą realizację zadań, 

- w przypadku, gdy ma zostać postać z najnowsze historii, drużyna nawiązuje kontakt z rodziną i bliskimi 

systematycznie go podtrzymując. 

 

6. Drużynowa po zrealizowaniu przez drużynę zaplanowanych zadań, sporządza sprawozdanie i zgłasza 

Naczelniczce gotowość przyjęcia patrona/-ki. 

7. Naczelniczka Harcerek po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, nadaje drużynie rozkazem imię patrona/-

ki. 

8. Zdobycie imienia zobowiązuje drużynę do dalszej stałej pracy z patronem/-ką: 

- zbierania dalszych materiałów, 

- utrzymywania i rozwijania konktatków z rodziną i bliskimi, 

- opracowanie obrzędowości związanej z patronką, 

-nawiązanie kontaktów z drużynami noszącymi imię tej samej patronki. 

 

9. Drużyna posiadająca imię patrona/-ki i spełniająca warunki regulaminów Związku może wystąpić do 

Naczelniczki o przyznanie prawa do sztandaru. Zasady przyznawania i przechowywania sztandarów 

oraz wzory sztandarów reguluje odrębna instrukcja. 

10. Nadany drużynie patron/-ka nie podlega zmianom. 

 

 


