
Kim są zuchy?  

ZHP podzielony jest na kilka pionów metodycznych, 

a praca w nich dostosowana do poziomu rozwoju 

jego członków. Zuchy stanowią najmłodszy pion 

metodyczny, który obejmuje dzieci w  wieku 6-10 lat 

(I-III klasa). Są to dzieci ciekawe świata, żądne 

wrażeń, chętnie chłoną wiedzę, potrzebują dużo 

ruchu, a także usamodzielniają się i zaczynają 

mieć  obowiązki. Charakterystyczną formą 

aktywności zuchów jest więc zabawa w kogoś lub w 

coś (np. w Słowian, lekarzy, przyjaciół bajek).  

 

Co zuchowi daje gromada?  

 Nowe przyjaźnie, zacieśnienie szkolnych 
znajomości  

 Motywuje do stawiania sobie wyzwań  

 Pomaga poznawać otaczający świat  

 Pokazuje jak zdobywać wiedzę, nabywać nowe 
umiejętności  

 Dba o aktywność fizyczną zucha na zbiórkach  

 Rozwija zdolności manualne zucha  

 Daje możliwość rozwijania indywidualnych 
zainteresowań  

 Uczy panować nad emocjami  

 

 
 
 
Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w 

Polsce, liczącą ponad 110 tys. członków, 

organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Od 

prawie stu lat głównym celem działania ZHP jest 

wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – 

tworzenie warunków do ich wszechstronnego 

rozwoju. 

ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym 

stowarzyszeniem należącym do światowego 

ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i 

apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, 

to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący 

postawy i charaktery. Wspieramy wychowanie 

dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi 

wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, 

przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, 

wolność i pokój. 

 

 

 

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Mazowiecka 

Hufiec ZHP „Doliny Liwca” im. hm Edmunda 

Zarzyckiego 

 

 

3 Próbna Gromada Zuchowa  

„Pogodne niedźwiadki” 

 

 

 

 

 

 

           



 

 Czym różni się harcerstwo od innych zajęć 
dodatkowych? 

Harcerstwo, to przede wszystkim różnorodność. 
Każdy człowiek, niezależnie od tego, jakie ma talenty 
i predyspozycje, może zostać członkiem ZHP. Tutaj 
liczy się przede wszystkim chęć współpracy. 
Harcerstwo uczy działania w zespole, a jednocześnie 
stawia na indywidualność. Niezależnie od tego, 
czy zuch lub harcerz jest uzdolniony plastycznie, 
muzycznie, matematycznie lub aspiruje do bycia 
sportowcem, w ZHP zawsze znajdzie coś dla siebie. 
Tym samym harcerstwo potrafi połączyć wszystko co 
oferują inne zajęcia dodatkowe, a jednocześnie 
przedstawić to w dużo atrakcyjniejszy sposób. 

Więcej informacji na stronie:  
https://zhp.pl/rodzice/poradnik-rodzica/ 
 
Prawo i Obietnica Zucha to fundamenty pracy 
instruktora z zuchami. Z nich wynikają cele 
wychowawcze. Zuchy przyjmują Prawo wprost. 
Zapisy Prawa i Obietnicy Zucha są 
niekwestionowane, rozumiejąc Prawo i Obietnicę 
zuchy dążą do postępowania zgodnego z zapisami. 
 
 
Obietnica Zucha  
 Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać 
Prawa Zucha  
 
Prawo Zucha  
 1. Zuch kocha Boga i Polskę.  
2. Zuch jest dzielny.  
3. Zuch mówi prawdę.  
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.  
5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.  
6. Zuch stara się być coraz lepszy. 

 

Co zuch powinien posiadać i co jest konieczne, aby 
należał do gromady? 

Przede wszystkim zuch już od pierwszej zbiórki musi 
posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych 
na przynależność do gromady. W dalszej kolejności, 
w ciągu najbliższych 6 miesięcy, powinien 
skompletować cały mundur, który jest 
najważniejszym atrybutem członka ZHP. Ponadto 
obowiązkiem każdego członka ZHP jest opłacanie 
składek. 

Umundurowanie  

Mundury dla zuchów są takie same jak dla 
harcerzy.  Mając świadomość jak dużym kosztem 
dla rodziców jest jednorazowy zakup całego 
umundurowania (ok. 215 zł za nowy komplet) 
proponujemy wyposażanie dzieci w mundury 
stopniowo. Po 2 miesiącach chodzenia do gromady 
należy zakupić koszule oraz pas. Nowa koszula to 
koszt 85 zł pas 23,00 zł.  
Resztę umundurowania wystarczy zakupić w ciągu 
pół roku od przyjścia do gromady.  
Dla dziewczynek: spódnica + getry + wywijki + 
kapelusz zuchowy – 55 zł +11,50zł +6,50zł + 28zł ;  
dla chłopców: spodnie + czapka zuchowa – 77 zł 
+20zł.  
Chusta, znaczek zucha, legitymacja oraz znaczki 
sprawności  zakupuje gromada. 
[Podane powyżej ceny aktualne w składnicy 4 
Żywioły na dzień 1.09.2018 – mogą się zmieniać w 
ciągu roku] 
 

Składki członkowskie  

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku 
Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek  

 

członkowskich. Od IV kwartału 2017 roku wysokość 
składki ustalona jest dla każdej chorągwi 
indywidualnie. 

9zł miesięcznie x12 miesięcy =108zł za rok 
 

Na co idzie miesięczna składka? 

2,00 zł przekazuje się Głównej Kwaterze ZHP  
4,00 zł przekazuje się Chorągiew Mazowiecka  
1,50 zł przekazuje się hufcowi 
1,50 zł pozostaje w gromadzie 
 
Więcej informacji:  
https://zhp.pl/rodzice/ile-kosztuje-harcerstwo/ 

       

Jak zapisać dziecko do gromady zuchowej?  
 
Aby zapisać dziecko do gromady zuchowej wystarczy 
przyprowadzić je na zbiórkę oraz podpisać zgodę na 
przynależność dziecka do gromady (druk „zgody” 
można dostać od drużynowej).  
 

Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci 
podczas drogi na i ze zbiórki. Ubezpieczenie 
związkowe, którym są objęte dzieci obejmuje czas, 
kiedy są pod naszą opieką (podczas zbiórek lub 
wyjazdów). Jeżeli dzieci mają wracać same ze 
zbiórek (lub pod opieką niepełnoletniego 
rodzeństwa) rodzice są zobowiązani dostarczyć 
pisemne oświadczenie w tej sprawie (jest 
dołączone do zgody na udział w zbiórkach). 
 
Kontakt z drużynową:  
phm. Małgorzata Bozińska HO 
e-mail: bozinska.malgorzata@zhp.net.pl 
tel: 512 425 600 (prośba o kontakt po godz. 16:00) 


