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KSIĘGA ZWYCZAJÓW I OBRZĘDÓW 

KRĘGU HARCERSKIEGO "DRZEWO 

POKOJU" 
WERSJA Z 18.02.2007 

1. Przestrzegania zwyczajów i obrzędów Kręgu strzeże Straż Tradycji 

2. Członków Bractwa „Agłona” obowiązuje zwyczajowe ślubowanie składane w sposób zwyczajowy 

3. Zwyczajowy jest regulamin mundurowy 

4. Zwyczajowy jest regulamin musztry 

5. "Bramą wejściową" do Bractwa „Agłona” jest ukooczenie kursu drużynowych lub przybocznych 

6. W Kręgu używa się pseudonimów 

7. Członkowie Bractwa „Agłona” posiadają herby instruktorskie - nadawane w sposób zwyczajowy. 

Nazwę i symbolikę herbu proponuje zainteresowany, a zatwierdza Rada Kręgu lub jeśli zainteresowany 

nie ma pomysłu - herb proponuje Rada Kręgu. Herby ustawiane są przed namiotami na obozach oraz 

funkcjonują jako znak na pieczęciach. Wyszywa się je również zieloną nicią na prawym pagonie. 

8. Do Biegów na Orientacje "Chaszcze" nawiązują Biegi na Orientacje o nazwie „Ostępy". 

9. Krąg przyjmuje za obowiązująca tzw. Konwencję Szczenurską (z 1986 roku) 

10. Tępiony jest militaryzm, premiowany styl leśny. 

11. Rokrocznie Krąg przyznaje tytuł „Harcerza braterskiego" i „Harcerki braterskiej" (jeśli jest ktoś komu 

się on należy). 

12. obrzęd chrztu kursowego i inne obrzędy są tajne dla osób z zewnątrz 

13. Kategoryzacja drużyn odbywa się na podstawie sprawdzenia poniższych zasad (drużyna może byd: orla, 

sokola, jastrzębia i poza kategoryzacją: 

a. pracuje wg logicznego, harcerskiego planu nawiązującego do zasad regulaminowych Kręgu - 

ułożonego przez Rade Drużyny (plan uwzględnia zdobywanie stopni i sprawności) 

b. poważnie traktuje sprawy religijne, styl puszczaoski, wychowanie pro rodzinne i patriotyczne 

c. jest sprawnie kierowana przez aktywna Radę Drużyny 

d. gdy nie ma zlej pogody, stara się prowadzid zbiorki głownie w terenie 

e. chętnie zdobywa stopnie i sprawności 

f. jest zdyscyplinowana i sprawna w działaniu. 

g. stara się byd regulaminowo umundurowana 

h. pracuje systemem zastępów (szóstek zuchowych) 

i. dba o kultywowanie i rozwój własnych zwyczajów i obrzędów 

j. co najmniej raz na 3 miesiące wyjeżdża na biwak z noclegiem (nie dotyczy zuchów) 


