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§1 

 Krakowski Harcerski Krąg Akademicki „Diablak” stanowi jedność i zawsze trzyma się 

 razem; być jego Członkiem to honor i zaszczyt.  

§2 

 Krakowski Harcerski Krąg Akademicki „Diablak” jest grupą harcerzy szanujących 

 doświadczenie, tradycję i wybiegających myślą w przyszłość.  

§3 

 Każdy z Członków Kręgu zna jego historię, przestrzega hierarchii, szanuje tradycję.  

§4 

 Członkowie Kręgu wspierają się i wzajemnie sobie pomagają. Obowiązuje zasada 

 „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.  

§5 

 W Kręgu zwyczajowo funkcjonuje starszyzna Kręgu. Starszyznę Kręgu stanowią osoby 

 będące formalnymi członkami co najmniej 3 lata.  

§6 

W listopadzie każdego roku Krąg obchodzi rocznicę swojego powstania. Odbywa się 

ona w „długi wieczór”, w którym uczestniczą członkowie Kręgu. Za organizację 

rocznicy odpowiedzialni są Komendant i Rada Kręgu. Ten wieczór Krąg spędza 

samotnie. Podczas tego i innych świąt Kręgu obowiązuje uszanowanie hierarchii i 

starszyzny Kręgu.  

§7 

Znaczki Kręgu przyznawane są podczas rocznicy powstania Kręgu i podczas 

tradycyjnego, corocznego wyjazdu Kręgu „Diabelskie Roztopy”. Podczas uroczystych 

zbiórek  Krąg dba o obecność wszystkich swoich Członków, a Starszyźnie Kręgu i 

Członkom Honorowym dostarcza pisemne zaproszenia. Sposób zasiadania na  

uroczystych zbiórkach odzwierciedla hierarchię Kręgu.  

§8 

 Znaczki są wręczane przez osoby, które jako ostatnie je otrzymały.  

§9 

 Przyrzeczenie Harcerskie, Zobowiązanie Instruktorskie, wręczenie naramiennika 



 wędrowniczego oraz nadanie Znaczka Kręgu są świętami Kręgu i są obchodzone 

 uroczyście. 

§10 

 Każdy z Członków Kręgu szanuje mundur harcerski. Mundur ma być czysty 

 i schludny. 

§11 

1. Krąg szanuje barwy środowisk macierzystych swoich Członków i pozwala na ich 

 zachowanie, jednak ze względu na przynależność do Kręgu obowiązuje pełne  

 umundurowanie zgodnie z regulaminem mundurowym ZHP.  

2. Prawo noszenia barw Kręgu przysługuje Sympatykowi Kręgu, który czynnie 

 uczestniczył w przygotowaniu jednej zbiórki lub inicjatywy Kręgu. Barwy wręcza 

 Komendant na wniosek zainteresowanego. Sympatyk może nosić chustę Kręgu wraz z 

 pozostałymi macierzystymi barwami lub wraz z pozostałymi barwami Kręgu, 

 z wyłączeniem pagonów.  

3. Prawo noszenia pełnych barw Kręgu przysługuje każdemu członkowi Kręgu. Barwy 

 wręcza Komendant na wniosek zainteresowanego. Członek Kręgu może zamiennie 

 nosić pełne barwy Kręgu, albo macierzystego środowiska.  

4. Barwy Kręgu obejmują: czarne getry, chustę czarną z podwójną złotą obszywką, czarne 

 pagony z podwójną złotą obszywką oraz czarny beret. Sposób wykonania barw określa 

 Komendant. 

5. W trakcie spotkań Kręgu członkowie noszą barwy kręgu.  

§12 

 Każdy z Członków Kręgu jest karny i posłuszny wobec jego władz.  

§13 

 W dobrym zwyczaju jest roztaczanie opieki przez formalnych Członków Kręgu       

 nad Sympatykami od momentu ich przyjścia do Kręgu.  

§14 

1. Procedura ubiegania się o miano Członka Kręgu nie może rozpocząć się wcześniej niż 3 

miesiące od pierwszego przyjścia na zbiórkę i przebiega następująco:  

a) zaznajomienie się kandydata z Konstytucją Kręgu, Kodeksem Honorowym 

i dokumentami dotyczącymi działalności kręgów akademickich;  

b) prośba kandydata w czasie obrzędu „Świeczki”;  

c) w ciągu  dwóch tygodni powtórzenie i umotywowanie prośby.  

Każdy z uczestników zbiórki ma prawo wyrażenia opinii o wniosku i zadawania pytań 

bezpośrednio przed głosowaniem nad przyjęciem kandydata na Członka Kręgu.  

2. Najpóźniej tydzień przed zgłoszeniem swej pierwszej prośby o członkostwo w Kręgu 

kandydat powinien znaleźć wśród Członków Kręgu osobę, która zgodzi się być jego 

opiekunem. Do obowiązków opiekuna należy zaznajomienie kandydata z Konstytucją 

Kręgu, Kodeksem Honorowym, tradycją i zwyczajami Kręgu oraz prezentacja kandydata 

przed Kręgiem.  

§15 

 W wyniku pozytywnej decyzji Kręgu kandydat otrzymuje wszystkie prawa Członka 

 Kręgu, ale Znaczek otrzyma zgodnie z §7.  

§15a 



1. Do tradycji Kręgu należy obrzęd „Świeczki”, który odbywa się pod koniec każdej 

zbiórki oraz uroczystych spotkań Kręgu. Zapalona świeczka lub żagiew z ogniska stanowi 

naszą buławę głosu, która przekazywana jest po kolei każdej osobie siedzącej w kręgu. 

Osoba trzymająca buławę głosu może powiedzieć wszystko, co chce, lub w milczeniu 

podać ją dalej. Osoby nie dotykające w danym momencie buławy głosu powinny milczeć. 

Wskazane jest, by w czasie obrzędu buława głosu była jedynym źródłem światła. 

2. Podczas obrzędu „Świeczki” należy zgłaszać prośbę o członkostwo w Kręgu, nadanie 

statusu Absolwenta lub barw Kręgu. W wyjątkowych sytuacjach można przed wyjściem 

poprosić o chwilę uwagi, wziąć buławę głosu i wyrazić swoją prośbę.  

§16 

Na początku każdego semestru akademickiego odbywa się Zbiórka Programowo-

Organizacyjna, na której członkowie kręgu dokonują ewaluacji ostatniego planu pracy 

oraz decydują o dalszej działalności kręgu.  

§17 

 Sprawą honoru Kręgu jest współtworzenie środowiska wędrowniczego 

 i akademickiego 

§18 

 Krąg dąży do dobrze pojętej elitarności.  

§19 

 Każdy z Członków Kręgu ma pełną świadomość, że chce być dobrym człowiekiem, 

 dobrym specjalistą, odpowiedzialnym członkiem rodziny, odpowiedzialnym członkiem 

 społeczeństwa i dobrym harcerzem.  


