
I. BRATERSKI GEST – spotkanie z innymi 
W lutym czeka nas Dzień Myśli Braterskiej i Imieniny Zucha, z tej okazji spotkajcie się
z zastępem z innej drużyny, zorganizujcie wspólną zbiórkę, wycieczkę, biwak. 
Oprócz spotkania z innymi,możecie urozmaicić swoje świętowanie DMB o telekonferencję
lub zbiórkę przez Skayp’a z inną drużyną,   wysłanie kartki lub paczki z własnoręcznie
wykonanymi prezentami do innej drużyny lub nagranie filmu z życzeniami.  
 
II. WYJDŹ NA POLE – aktywność poza harcówką 
Ubierzcie się ciepło, przygotujcie do wyjścia poza harcówkę i idźcie bawić się na śniegu!
Zima to przepiękna pora roku, również podczas minusowych temperatur można cieszyć się 
z aktywności na świeżym powietrzu, jeśli tylko będziecie do tego odpowiednio przygotowani!
Jak już będziecie odpowiednio ubrani – idźcie na wycieczkę, zorganizujcie zawody sportowe
na świeżym powietrzu, konkurs rzeźb ze śniegu, wspólne lepienie bałwanów, a nieco starsi
mogą wybrać się na morsowanie lub na narty. Po pobycie na mrozie, nie zapomnijcie o
ciepłej herbacie dla każdego. 
 
III. BYĆ CORAZ LEPSZYM – zmieniajmy świat na lepsze 
Harcmistrz Stefan Mirowski pisał tak „Harcerz niesie pomoc bliźnim chętnie i ofiarnie, nie
czeka aż go ktoś o pomoc i opiekę poprosi, lecz sam szuka okazji, by być pomocnym każdemu
człowiekowi, każdej społeczności, którą spotka na swej drodze.”  Poszukajcie kogoś, kto
potrzebuję Waszej pomocy i pomóżcie. Rozwiążcie nurtujący Was (lub Wasze środowisko
działania) problem. Może dzięki temu zadaniu odnajdziecie dla gromady lub zastępu swoje
pole służby? 
 

Nie zapomnijmy o tym, że „Zuch stara się być coraz lepszy” , „Harcerz jest pożyteczny i niesie
pomoc bliźnim”  a „Wędrownik – zawsze jest gotów nieść pomoc”.
 

nazwę gromady/zastępu 

imię i nazwisko drużynowego /
zastępowego, 
krótki i treściwy opis zadania, 
datę wykonania, 
zdjęcia lub rysunki
zrealizowanych przedsięwzięć
(min. 1 zdjęcie), 
liczbę osób, które wykonywały
zadania.

nazwę zastępu/patrolu, 
nazwę drużyny, 
imię i nazwisko zastępowego, 
opis zadania, 
datę wykonania, 
od 3 do 5 zdjęć, 
liczbę osób, które wykonywały
zadania. 

Meldunek 
Zuchy i harcerze 
W wersji papierowej płaskiej.
Meldunek powinien zawierać:

(w przypadku zastępu również
nazwę drużyny), 

 
Harcerze Starsi i wędrownicy
 Meldunek w wersji elektronicznej
może być dokumentem, filmem 
a nawet prezentacją, która
powinna zawierać:

 
 

Ważne daty: 
realizacja zadań od 1 stycznia do 1 marca 2020 
składanie meldunków do 6 marca 2020 
ogłoszenie wyników 13 marca 2020  
 

Nagrody  
Dla każdego uczestnika – plakietka
Dla najlepszych zespołów –  niespodzianka.

Nieobozowa Akcja Zimowa 2020
Propozycja NAZ 2020 jest przeznaczona dla gromad zuchowych, zastępów i patroli zadaniowych drużyn harcerskich,
starszoharcerskich, wielopoziomowych i wędrowniczych należących do Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP. Gromady, zastępy i patrole
samodzielnie wymyślają sobie zadania, które wpisują się w trzy obszary: Braterski gest, Wyjdź na pole i Być coraz lepszym. 

Pamiętaj, o tym, żeby każde działanie zacząć od planowania!
 


