INFORMATOR PO PANDEMII
ZDOBYTE SPRAWNOŚCI
Podczas pandemii odbyło się 7 konkursów o różnej tematyce, dwa cykle zbiórek online i właśnie kończymy
trzeci cykl zbiórek, tym razem już na żywo.
W ramach konkursów, w których wzięło udział 12 na 19 zuchów (63%), zdobyli oni w sumie 32 sprawności.
Dodatkowo jednak wielu skorzystało z możliwości zdobywania sprawności z rodzicami, co dało nam kolejne 36
sprawności. Za aktywne uczestnictwo w zbiórkach zuchy również miały możliwość zdobycia sprawności – dzisiaj
zostały one wręczone. Nie licząc sprawności za cykle, suma zdobytych sprawności podczas pandemii wynosi 68.
Bardzo proszę zadbać o to, by zdobyte sprawności zostały oznaczone na mundurze – przyszyte na prawe
ramię w trzech kolumnach, każda sprawność dziubkiem do dołu (wyjątkiem jest sprawność Zawiszak - na odwrót).
Szczegółowy rozwój każdego zucha (jakie zdobył sprawności w jakich kolorach, którą gwiazdkę ma, a którą
powinien mieć ze względu na swój wiek) dostaną państwo na wrześniowym zebraniu.

GITARA
Jak już może Państwo wiedzą – na ostatniej zbiórce skradziona została nasza gitara gromady. Nie mamy
teraz możliwości wspierania rozwoju muzycznego u zuchów, na co chcieliśmy położyć nacisk na przyszłorocznych
zajęciach. Sprawa została zgłoszona na policję, jednak wiemy, że szanse odzyskania gitary gromady są bardzo
nikłe. Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą – jeśli mają Państwo jakąś gitarę, którą chcieliby Państwo
przekazać na rzecz naszej gromady – jesteśmy otwarci i bardzo chętnie wykorzystamy ją w naszej działalności.
Niektórzy rodzice wyrażali również chęć wsparcia nas darowizną na rzecz kupna nowej gitary – jeśli nie
znajdzie się żaden „wolny” instrument, który chcieliby Państwo nam ofiarować, to zorganizujemy zbiórkę pieniędzy
w tym celu – wszelkie informacje w tej sprawie opublikujemy na stronie gromady w ciągu najbliższych kilku dni.

SKŁADKI
Przypominamy Państwu o płaceniu składek. Zależy nam na tym, aby we wrześniu zostały terminowo
opłacone składki za wszystkie zuchy, dlatego też damy Państwu mailowo do wglądu naszą listę wpłat składek –
kwoty i daty, kiedy zostały wykonane przelewy, oraz zbliżające się daty płatności do uregulowania.

NOWY FORMAT KART SPRAWNOŚCI I GWIAZDEK
Aby jeszcze bardziej spersonalizować gwiazdki i sprawności, postanowiliśmy zmodyfikować nieco karty. Do
czasu przed pandemią wszystkie wymagania zawarte w sprawnościach i sposób ich realizacji przez danego zucha
weryfikowane były dopiero podczas „zaliczania” zadań na końcu zbiórki. Jednakże od września wprowadzamy
nowy wzór kart sprawności – teraz każde pole będzie zawierało dane wymaganie na sprawność napisane jak
najmniej widoczną czcionką, a zadanie, które zuch będzie realizował w ramach danego wymagania będziemy
ustalać z samym zuchem, bądź z rodzicem – jeśli tak sobie zażyczy.
Dodatkowo w kartach na gwiazdki tekst w górnych tabelkach został zmieniony – od teraz na początku
zdobywania danej gwiazdki druh spojrzy sobie w książkę pracy i zobaczy jak danemu zuchowi idzie rozwój w pięciu
sferach (kolorach) rozwoju i dołoży do zdobycia sprawności z tego koloru, z którego zuch „kuleje”.

PRZEKAZANIE GROMADY
Jako drużynowy chciałbym Państwa poinformować o wielkim sukcesie! Nasza kadra gromady doszła już
do bardzo zaawansowanego poziomu – mamy dwóch instruktorów. Oznacza to, że jesteśmy gotowi do

przekazania tytułu wodza gromady i wszystkich obowiązków i przywilejów z tym związanych nowemu przywódcy
– przewodnikowi Mateuszowi Nowakowskiemu.
Mateusz jest z nami już od dawna i niejednokrotnie wykazał się już wiedzą i doświadczeniem na poziomie
równym, a czasem i wyższym niż niejeden inny drużynowy. Dlatego też to jemu zostanie przekazana 8 Szczecińska
Gromada Zuchów „Rycerze Iskry” im. Zawiszaków i wiem, że podoła nowemu wyzwaniu.
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KONTAKT
Aktualny drużynowy phm. Kacper Borkowski: 69 000 69 47, kacper.borkowski@zhr.pl
Przyszły drużynowy pwd. Mateusz Nowakowski: 517 716 660; rycerze@szczepwatra.pl
Zapraszamy również na nasze fanpage (facebook.com/rycerzeiskry/) i stronę rycerze.szczepwatra.pl

phm. Kacper Borkowski
Drużynowy

