Drzewo pokoju
REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRĘGU
HARCERSKIEGO "DRZEWO POKOJU"
(WERSJA Z 06.03.2010 R. ZE ZM. Z DN. 07.09.2013 R., 05.02.2017 R.)

CZŁONKOWIE
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Krąg tworzą: członkowie zwyczajni (instruktorzy lub funkcyjni - członkowie Bractwa „Agłona” oraz
osoby z Rady Przyjaciół Harcerstwa), członkowie uczestniczący - należący do drużyn, gromad lub
samodzielnych zastępów, współpracownicy - do Kół Przyjaciół Harcerstwa. Niektórzy członkowie
uczestniczący biorą udział w spotkaniach Bractwa „Agłona” i w Sejmikach - jako obserwatorzy.
Członkowie Bractwa Agłona, którzy nie mają czasu czynnie działać, ale chcą utrzymywać okazjonalny
kontakt z Kręgiem przestrzegając Prawa Harcerskiego, mogą być przeniesieni przez Sejmik Kręgu do
grona Członków Wspierających. Członek Wspierający ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym
w Sejmikach Kręgu. Osoby tej nie uwzględnia się przy ustalaniu quorum.
Członkostwo w Bractwie „Agłona” wiąże się m.in. ze zdobyciem sprawności „Drzewo Pokoju”
Otwarcie próby na sprawność "Drzewo Pokoju" wiąże się z zawierzeniem siebie opiece Maryi,
a realizacja próby polega na noszeniu medalika maryjnego i codziennej modlitwie przez 9 tygodni
w intencji pokoju w swojej rodzinie, w swoim środowisku harcerskim i wśród znajomych słowami:
„O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.
Forma zawierzenia jest formuła maryjna wypowiadana przy przyjęciu do Bractwa „Agłona”.
Próbę otwiera i zamyka Komendant Kręgu.
Czas realizacji przedłuża się o liczbę dni, gdy osoba zdobywająca sprawność nie odmawiała
w wymienionej intencji formuły modlitwy.
Możliwe jest warunkowe przyjęcie do Bractwa „Agłona” osoby która nie zdobyła ww. sprawności.
Ma ona w takim przypadku pół roku na zdobycie tej sprawności. Po tym okresie jej członkostwo
w Bractwie „Agłona” jest zawieszane (przez Radę Kręgu) do czasu zdobycia wspomnianej sprawności.
W działaniach Bractwa "Agłona" może brać udział na prawach obserwatora, za zgodą Komendanta
Kręgu, członek uczestniczący spełniający określone wymogi statutowe. Prawa obserwatora mogą być
też przyznane harcerzowi starszemu, który pełni służbę starszoharcerską.
W uzasadnionych przypadkach Statutowo określony okres 2 miesięcy bycia obserwatorem Bractwa
„Agłona” zanim zostanie się przyjęty do grona członków Bractwa może być skrócony przez Sejmik
Kręgu.
Pole służby starszoharcerskiej określa drużynowy (zastępowy, wódz) jednostki starszoharcerskiej
w porozumieniu z zainteresowanym. Osoba w wieku ponad 13 lat nie należąca do jednostki
starszoharcerskiej uzgadnia pole służby starszoharcerskiej z dowolnym szefem jednostki
starszoharcerskiej (tej samej płci) po poinformowaniu o tym swojego drużynowego. Służba to
czynności wykonywane nieodpłatnie co najmniej przez 1 godz. na dwa tygodnie. Czas ten może być
komasowany (np. 2 godz. na miesiąc, 4 godz. na 2 miesiące). Znak służby (mała srebrna lilijka noszona
na patce lewej kieszeni - pod krzyżem) można nosić po 2 miesiącach pełnienia służby. Raz na pół roku
Komisja Rewizyjna spotyka się z pełniącymi służbę starszoharcerską i rekomenduje Sejmikowi
zaliczenie lub nie zaliczenie takiej służby w konkretnym przypadku.
Rada Kręgu może przyjąć osobę spełniającą warunki członkostwa w Bractwie „Agłona” do grona
tymczasowych członków Bractwa (z pełnym ceremoniałem) a najbliższy Sejmik Kręgu może uczynić tę
tymczasową decyzję - formalnie obowiązującą lub uznać ją za niebyłą.
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Tymczasowy członek Bractwa Agłona ma pełne prawo głosu na zbiórkach Bractwa „Agłona”, ale prawo
głosu na Sejmikach ma dopiero po potwierdzeniu przez Sejmik decyzji o jego członkostwie w Bractwie
„Agłona”.
Instruktorzy nie prowadzący jednostek mogą zrzeszać się w grupie specjalistów pod nazwą SęK
(Specjaliści Kręgu). Celem istnienia SęKu jest wspieranie działań Kręgu poprzez pracę na wybranych
przez siebie indywidualnych polach służby harcerskiej, instruktorskiej i specjalistycznej. Zakres zadań
SęKu jest planowany w trybie rocznym i weryfikowany co pół roku przez Sejmik Kręgu.
W celu realizacji zadań specjaliści mogą powoływać zespoły zadaniowe.
SęK podlega bezpośrednio Komendantowi lub wyznaczonemu przez niego członkowi Rady Kręgu.
W Kręgu istnieje możliwość powoływania klubów specjalnościowych - liczących minimum 3 osoby grup
zrzeszających harcerzy zainteresowanych tą samą dziedziną. Kluby powinny mieć przynajmniej dwa
spotkania w semestrze. Osoba prowadząca klub może być obserwatorem Bractwa „Agłona”.

FUNKCJE INSTRUKTORSKIE
W Kręgu są następujące funkcje uznawane za instruktorskie:
1.
2.
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4.
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6.
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11.
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Komendant Kręgu
Z-ca Komendanta
Członek Rady Kręgu
Członek Komisji Rewizyjnej
Oboźny Kręgu
Namiestnik Programowy
Namiestnik Harcerzy
Namiestniczka Harcerek
Kapelan, Z-ca Kapelana
Kwatermistrz
Komendant Związku Drużyn (Środowiska)
Drużynowy
Przyboczny
Samodzielny zastępowy
Samodzielny podzastępowy
Instruktor Kręgu
Instruktor Związku Drużyn (Środowiska)

Osoba, która z powodu utraty funkcji instruktorskiej czy harcerskiej lub sposobu służby starszoharcerskiej - nie
spełnia warunków bycia członkiem lub obserwatorem Bractwa „Agłona” ma pół roku na rozwiązanie tej sprawy.
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