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1. CHARAKTERYSTYKA
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Historia:

33 BGZ powstała w 2010 roku. Pierwsza zbiórka odbyła się 16.01. Praktycznie od początku istnienia
gromada należy do 33 BSDHiZ "Jagiellonowie" (jest jedną z założycielskich jednostek), przez co może
zachować ciąg wychowawczy- czwartoklasiści przechodzą do 33 BDH oraz może pozyskać kadrę i
wsparcie doświadczonych instruktorów. Założycielką jak i pierwszą drużynową Królewskiego Rodu była
phm. Magdalena Wróblewska. Od czerwca 2014 r. funkcję tę sprawuje pwd. Jesika Balińska.

Stan liczebny:

33 BGZ współpracuje z SP 50 na Nowym Mieści, gdzie co roku przeprowadza nabór oraz prowadzi w
niej co tygodniowe zbiórki, w jednostce jest też wiele zuchów uczących się w szkołach prywatnych. W
2013 roku gromada liczyła 16 zuchów, gdzie w 2015 liczy ponad dwa razy więcej. Stan liczebny 33BGZ
na dzień 31.08 wynosił 33 zuchy, gdzie następnie 10 zuchów przeszło do 33BDH, a po naborze doszło
15 nowych członków, co daje 38 zuchów w gromadzie.
Ilość chłopców
Ilość dziewczynek
Ilość wszystkich zuchów

15
23
38
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Zbiórki:

Jak zostało wspomniane zbiórki gromady odbywają się co tydzień w soboty w SP50 w godzinach 9:0010:30. Co roku na początku grudnia jest organizowany biwak zuchowy, w ferie zimowisko, pod koniec
marca biwak szczepu, a w wakacje kolonia zuchowa. Kadra ma bardzo dobry kontakt z rodzicami
zuchów. W roku zuchowym są organizowane przynajmniej dwie wspólne zbiórki z rodzicami. Składki
członkowskie są opłacane regularnie.

Rada Gromady:

Kadra gromady aktualnie liczy 5 osób (drużynowa, 3 przybocznych, opiekun gromady), w tym 4
dziewczyny i jeden chłopak. Oprócz pracy w metodyce zuchowej, kadra działa również w metodyce
dopasowanej do swojego wieku(starszoharcerska i wędrownicza). Zdobywa stopnie, wykonuje
projekty/zdobywa znaki służby, integruje się z członkami swojej metodyki. Każdy członek Rady jest po
warsztatach z metodyki zuchowej, a połowa po kursie przewodnikowskim oraz kursie drużynowych
zuchowych. Rada Gromady bierze czynny udział w działaniach szczepu.

Szóstki:

Zuchy na zbiórkach pracują w szóstkach, których nazwy nawiązują do nazwy gromady oraz szczepu.
Każda szóstka ma swojego szóstkowego.
szóstki chłopców: Pogromcy Smoków, Szlachetni Królowie, Złote Miecze
szóstki dziewczynek: Królewskie Zuchenki, Damy Dworu, Rockowe Księżniczki
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Zuchy:

Każdy zuch posiada mundur oraz złożył Obietnicę Zuchową (oprócz zuchów z tegorocznego naboru),
część zuchów zdobywa gwiazdki. Przez ostatnie dwa lata gromada zdobyła takie sprawności jak:
Detektyw, Chemik, Św. Mikołaj, Czarodziej, Młody obywatel, Lekarz, Wszędobylski, Ateńczyk, Wilczek,
Afrykańczyk, Superbohater, Robinson.
ILOŚĆ
ZUCHÓW

OBIETNICE
ZUCHOWE

ZUCH
OCHOCZY

ZUCH
SPRAWNY

ZUCH
GOSPODARNY

38

23

8

1

0

1-klasiści
16

2-klasiści
12

3-klasiści
10
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Obrzędowość:

Obrzędowość gromady jest ściśle związana ze swoją nazwą- Królewski Ród, gdzie ta pochodzi od 33
BDH i jej obrzędowości.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numer 33;
czarno-żółte barwy(chusta gromady po lewej stronie ma kolor czarny, a po prawej żółty);
symbol gromady ( żółta korona z numerem 33);
Totem oraz jego Strażnik;
nazwy szóstek związane są z nazwą gromady;
Królewska Kronika;
Księga Królewskich Dekretów( zeszyt rozkazów);
pacholiki( Złotowłosa i Śmieszek);
Zamek obecności;
Korony Prawdy (system kar i nagród);
kadra gromady nosi baskijki na lewy bakier;
gromada ma własne naramienniki, gdzie po okresie próbnym dostają je członkowie kadry;
Pieczęć Gromady;
Pląs- Rycerz konny;
Piosenka- Szary mundur;
Okrzyk- Ale wiwo;
Krąg Rady zwoływany na słowa "Rycerze i księżniczki w krąg zasiadają, i w mig swoje sprawy w nim załatwiają";
blog: http://zuchy33.blogspot.com/
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Praca w szczepie:

Wcześniej już wspomniano o zachowaniu ciągu wychowawczego. Czwartoklasiści w gromadzie
przechodzą do 33 BDH "Jagiellonowie". Gromada mocno współpracuje z 99 BGZ "Przyjaciele Króla
Maciusia I"(wspólne wyjścia, wyjazdy), co również sprzyja wymianie doświadczeń z innymi osobami
pracującymi w metodyce zuchowej. Zeszłorocznym celem 33 BGZ była integracja z harcerzami ze
szczepu. Cel został osiągnięty. Zuchy i harcerze chętnie ze sobą współpracują, a szczególnie z członkami
33 GDSh "Jagiellonowie". Wspólne zbiórki i wyjazdy zaowocowały nowymi przyjaźniami miedzy tymi
najmłodszymi , a starszymi w szczepie. Dodatkowo w pracy gromady pomagają wędrownicy z BDW na
próbie, którzy pomagają przy organizacji zbiórek. W szczepie działa Kapituła Stopni Harcerskich, gdzie
kadra może otwierać próby na stopnie lub próbę wędrowniczą. Wspólny dla wszystkich jednostek
majątek szczepu ułatwia nam dostęp do różnych materiałów (chusta klanza, materiały plastyczne,
książki i poradniki harcerskie itd.).
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2. ANALIZA
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MOCNE STRONY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dobry kontakt z dyrekcją i pracownikami SP 50;
dobry kontakt z rodzicami zuchów;
wyszkolona kadra;
liczna kadra;
silna obrzędowość;
kadra dba o swój rozwój;
męski członek kadry;
wsparcie ze strony szczepu;
duża ilość zuchów na zbiórkach;
zbiórki odbywają się regularnie;
praca z instrumentami metodycznymi;
regularnie opłacane składki;
dobry kontakt zuchów z harcerzami ze szczepu;
duża chęć zuchów do zdobywania sprawności;
gromada pracuje szóstkami, gdzie każda ma
szóstkowego

SŁABE STRONY
• brak własnej zuchówki;
• gromada rzadko bierze udział w inicjatywach hufca;
• mało zuchów chce zdobywać gwiazdki zuchowe
(szczególnie 2 i 3);
• mała część zuchów w gromadzie bierze udział w
wyjazdach;
• częste konflikty między zuchami;
• mało zuchów mówi "druhu/druhno"
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3. CELE I ZAMIERZENIA
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CELE:
•
•
•
•
•
•
•
•

pozyskanie własnej zuchówki;
częstsze udzielanie się w życiu hufca;
zachęcenie zuchów do zdobywania gwiazdek zuchowych;
zachęcenie zuchów do brania udziału w wyjazdach;
zapobieganie konfliktom w gromadzie;
mówienie przez zuchy do kadry "druhu/druhno";
promowanie kultur "żyjących" w Białymstoku;
przygotowanie nowych zuchów do złożenia Obietnicy Zuchowej;

ZAMIERZENIA:
•
•
•
•
•
•
•
•

gromada będzie miała własną zuchówkę;
gromada będzie brała czynny udział w życiu hufca;
po zakończeniu roku zuchowego każdy zuch zdobędzie gwiazdkę zuchową;
zuchy będą chętnie brały udział w wyjazdach;
zuchy będą miały do siebie nawzajem szacunek; będą potrafiły dochodzić do konsensusu;
zuchy będą zwracać się do kadry "druhu/druhno;
zuchy będą wiedziały jakie kultury "żyją" w Białymstoku i będą obnosić się do nich z szacunkiem;
nowe zuchy będą miały złożoną Obietnicę Zuchową;
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CELE
pozyskanie własnej zuchówki;

•

Promowanie gromady w
środowisku hufcowym

•

gromada będzie brała czynny udział
w życiu hufca;

zachęcenie zuchów do zdobywania
gwiazdek zuchowych;

•

75 % zuchów będzie posiadać
gwiazdkę zuchową

zachęcenie zuchów do brania
udziału w wyjazdach;

•

•

•

ZAMIERZENIA
Po roku zuchowym 2015/2016
• gromada będzie miała własną
zuchówkę;

•

w wyjazdach będzie uczestniczyć
min. 50 % zuchów

ZADANIA
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

zdyscyplinowanie zuchów
•

•

•

promowanie wielokulturowości
Białegostoku
przygotowanie nowych zuchów do
złożenia Obietnicy Zuchowej;

zuchy będą zwracać się do kadry
"druhu/druhno;
gromada będzie posiadać skuteczny
system kar i nagród
zuchy będą miały do siebie
nawzajem szacunek i będą potrafiły
dochodzić do konsensusu;

•

zuchy będą wiedziały jakie kultury
występują w Białymstoku;

•

zuchy będą wiedziały na czym polega
tolerancja

•

Wszystkie zuchy będą miały
złożoną Obietnicę Zuchową;

•

•
•
•

negocjacje z dyrektorem SP50 o
udostępnienie pomieszczenia;
udział gromady w imprezie hufcowej;
wyjazd na biwak z gromadą spoza
szczepu;
przeprowadzenie zbiórki o zdobywaniu
gwiazdek zuchowych;
wykorzystanie zadania na gwiazdkę jako
element zbiórki;
zorganizowanie nocki gromady oraz 2dniowego biwaku w Białymstoku;
przeprowadzenie gawędy o
wspomnieniach zuchów z wyjazdów;
upominanie zuchów o właściwym
zwracanie się do kadry;
przeprowadzenie elementu zbiórki o
zwracaniu się do kadry "druhu/druhno"
oraz okazywaniu jej szacunku;
opracowanie nowego systemu kar i
nagród
stworzenie z zuchami Regulaminu
Rycerskiego;
przeprowadzenie zbiórki o komunikacji i
rozwiązywaniu konfliktów;

•

przeprowadzenie kilku zbiórek
nawiązujących do kultur występujących
w Białymstoku

•

przeprowadzenie cyklu zbiórek o Prawie
Zucha;
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Po wielu poszukiwaniach ciekawej propozycji programowej dla
zuchów Rada Gromady postanowiła stworzyć swoją własną.
Konwencją na rok zuchowy 2015/2016 jest
"Białystok (nie)znany".
W trakcie roku na pojedynczych lub powiązanych z tematem
cyklu zbiórkach, zuchy będą poznawały w ciekawy sposób
historię, kuchnię, religie, sztukę, architekturę oraz gwarę
miasta. Wszystko zostanie podsumowane albumem o tej samej
nazwie, co konwencja na ten rok zuchowy.
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4. HARMONOGRAM
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TERMIN
31.08.2015 r.
05.09.2015 r.

12.09.2015 r.
19.09.2015 r.
25.09.2015 r.

03.10.2015 r.

10.10.2015 r.

TEMAT

OPIS

Zbiórka szczepu rozpoczynająca
nowy rok harcerski i zuchowy.
Cykl sprawnościowy Rycerz
"Zaginiona [...] Para
Zbiórka naborowa w SP 50.
Królewska!"
Zbiórka poświęcona 5. punktowi
Prawa Zucha.
Cykl sprawnościowy Rycerz.
"Cienie Zamku"
Zbiórka poświęcona 4. punktowi
Prawa Zucha.
Cykl sprawnościowy Rycerz.
" Turniej sześciu rodów "
Zbiórka poświęcona 2. punktowi
Prawa Zucha.
Cykl sprawnościowy Rycerz.
"Piękne kłamstwo. Brzydka
Zbiórka poświęcona 3. punktowi
prawda, ale prawda!"
Prawa Zucha.
Cykl sprawnościowy Rycerz.
Zbiórka poświęcona 1. punktowi
" Wypisz, wymaluj Białystok "
Prawa Zucha oraz konwencji tego
roku zuchowego.
Cykl sprawnościowy Rycerz.
Zbiórka poświęcona 6. punktowi
"Obiecuję!"
Prawa Zucha. Podsumowanie cyklu.
Pasowanie na Rycerza lub Damę
Dworu (danie chust gromady).
"Możliwości HARCBOOKA"

17.10.2015 r.

"Per aspera ad astra"

24.10.2015 r.

"Młodzi przedsiębiorcy"

Zbiórka poświęcona zdobywaniu
gwiazdek zuchowych.
Cykl sprawnościowy Przedsiębiorca.
Zuchy zakładają w grupach swoje
własne firmy oraz tworzą rzeczy,
które będą sprzedawać. Poznają
białostocką ekonomię.

FORMY

ODPOWIEDZIALNY

gra, apel

pwd. Jesika Balińska

gra, pląs

pwd. Jesika Balińska

majsterka, piosenka

pwd. Jesika Balińska

olimpijka sportowa

pwd. Jesika Balińska

Ćwiczenia, gawęda

Łucja Żukowska

Zwiad zuchowy,
questing

pwd. Jesika Balińska

gra

Kadra Gromady

ćwiczenia, majsterka

pwd. Jesika Balińska

piosenka, majsterka

Agata Bukojemska

07.11.2015 r.

"E jak ekonomia"

14.11.2015 r.

"Grosz do grosza, a będzie
kokosza"

21.11.2015 r.

"Milionerzy"

28.11.2015 r.

Festiwal Piosenki Jesiennej

4-6.12.2015 r.

"Miło cię poznać!"

12.12.2015 r.

"A gdy na niebie pojawi się
pierwsza gwiazda..."

23.12.2015 r.

"Świeć gwiazdeczko, mała
świeć..."

28-30.12.2016 r.

"Jedność"

9.01.2016 r.

"A jak...aktor, artysta"

16.01.2016 r.

"Zróbmy kółka dwa, będzie
zabawa... na Królewskim
Dworze."

23.01.2016 r.

"Twoja twarz wygląda
znajomo."

24-30.01.2015r.

ZIMOWISKO
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Cykl sprawnościowy Przedsiębiorca.
Zuchy poznają podstawowe zwroty
majsterka
Agata Bukojemska
ekonomiczne i zasady rynku.
Wykonują zuchowe pieniądze.
Cykl sprawnościowy Przedsiębiorca.
Zuchy organizują Wielki Targ
zabawa
Agata Bukojemska
Różności.
Cykl sprawnościowy Przedsiębiorca.
Zuchy biorą udział w grze
strategicznej, w której będą musieli
gra
Agata Bukojemska
wykazać się dużą pomysłowością
zarabiania milionów.
Rywalizacja między gromadami z
piosenka, wyjście
Kadra Gromady
hufca.
Wspólny biwak z innymi gromadami
biwak zuchowy
pwd. Jesika Balińska
z hufca.
Karolina
Szczepowy wieczór wigilijny.
capstrzyk
Magnuszewska
Uroczystości hufcowe, na których
wspólnie dzielimy się opłatkiem oraz
capstrzyk
Łucja Żukowska
ogniem betlejemskim.
Współny, integrcyjny wyjazd kadry
biwak
Kadra Gromady
szczepu.
Cykl sprawnościowy Aktor.
Zuchy wymyślają scenariusz do
Zabawa, ćwiczenia
Kacper Czeremczuk
przedstawienia pt. "Z.U.C.H."
Wspólna zbiórka z innymi
gromadami ze szczepu, na której
bal
pwd. Jesika Balińska
będziemy świętowąć 6 urodziny
gromady.
Cykl sprawnościowy Aktor.
Spotkanie z aktorami jednego z
gawęda, zwiad
Kacper Czeremczuk
białostockich teatrów.
Wspólny wyjazd w ferie z drużynami
phm. Magdalena
Zimowisko, wyjazd
ze szczepu.
Wróblewska

13.02.2016 r.

"Sztuka sztuki"

20.02.2016 r.

"Jedną myślą połączeni"

27.02.2016 r.

"Z.U.C.H."

05.03.2016 r.

Rajd Śladami Powstańców
Styczniowych 1863 r.

12.03.2016 r.

"Znani białostoczanie"

18-20.03.2016r.

"Telewizornia na
HARCBOOKu"

02.04.2016 r.

"Witam i o zdrowie pytam"

09.04.2016 r.

"Białostockie delicje."

16.04.2016 r.

"Las niepewności"

23.04.2016 r.

VI Rajd Świętego Jerzego

07.05.2016 r.

"Tylko pełna gotowość!"
"Pomocna dłoń"
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Cykl sprawnościowy Aktor.
Zuchy przygotowują się do
majsterka
Kacper Czeremczuk
przedstawienia oraz wykonują do
niego rekwizyty.
Zbiórka szczepu, na której będziemy
pwd. Weronika
gawęda, piosenka
świętować urodziny Bi-Pi
Zaleska
Wspólna zbiórka z rodzicami i
harcerzami ze szczepu, na której
zuchy zaprezentują Wielki Teatr
Wielki Teatr Zuchowy Agata Bukojemska
Zuchowy, tematem sztuki będą
Imieniny Zucha.
Rywalizacja gromad zuchowych z
Chorągiew
rajd
chorągwi.
Białostocka
Zbióka poświęcona konwencji roku
zuchowego. Zuchy będą poznawać
majsterka, gawęda
pwd. Jesika Balińska
znanych białostoczan.
Wspólny wyjazd zuchów i harcerzy ze
phm. Magdalena
biwak
szczepu.
Wróblewska
Cykl sprawnościowy Robin Hood.
Zuchy poznają na zbiórce Robin
zabawa, gawęda
Łucja Żukowska
Hooda
Zbióka poświęcona konwencji roku
zuchowego. Zuchy będą wykonywać
majsterka
Kadra Gromady
typowe białostockie potrawy.
Cykl sprawnościowy Robin Hood.
Zuchy wyruszają razem z Robin
zwiad zuchowy, pląs
Łucja Żukowska
Hoodem na patrol do pobliskiego
lasu.
Rywalizacja między gromadami z
rajd
33 BSDHiZ
hufca.
Cykl sprawnościowy Robin Hood.
Zuchy sprawdzają swoją sprawność
zabawa, ćwiczenia
Łucja Żukowska
fizyczną, celność, szybkość.
Cykl sprawnościowy Robin Hood.
prace pożyteczne
Łucja Żukowska
Zuchy pomagają w szkole promjąc
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ekologiczny styl życia( wykonują
14.05.2016 r.
plakaty).
21.05.2016 r.
"Do białego rana"
Wspólny wieczór filmowy gromady.
nocka gromady
Kadra Gromady
Cykl sprawnościowy Robin Hood.
Zuchy podsumowują wiedzę i
28.05.2016 r.
"Towarzysze szczęścia."
gra
Łucja Żukowska
umiejętności zdobyte dzięki Robin
Hoodowi.
Zbióka poświęcona konwencji roku
"Dalibód, że wy lelaki z gwary
04.06.2016 r.
zuchowego. Zuchy poznają
Ćwiczenia, gra
pwd. Jesika Balińska
jesteście."
białostocką gwarę.
Wspólna, integracyjna zbiórka z
Gra strategicznopwd. Zuzanna
11.06.2016 r.
Szczepowy Piknik Rodzinny
rodzicami zuchów i harcerzy ze
logiczna, ognisko
Czeremczuk
szczepu.
Zorganizowanie stoiska i zabaw dla
phm. Magdalena
18.06.2016 r.
Festyn Rodzinny w SP 50
festyn
uczniów i rodziców SP 50.
Wróblewska
Podsumowanie Roku
Podsumowanie roku zuchowego w
25.06.2016 r.
gra
pwd. Jesika Balińska
Zuchowego
gromadzie.
Wspólny wyjazd na wakacje z
"Wakacje!
phm. Magdalena
1-14.08.2016r.
drużynami ze szczepu i
Obóz- Rydzewo
Znowu są wakacje!"
Wróblewska
zaprzyjaźnionego środowiska.

