Sądecki Trapez
Hufiec ZHP Nowy Sącz im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej

TRÓJKĄT SREBRNY
TRÓJKĄT srebrny jest drugim etapem propozycji programowej SĄDECKI TRAPEZ. Zdobywać go mogą
harcerze, harcerze starsi i instruktorzy Hufca ZHP Nowy Sącz.
Podczas realizacji zadań drugiego etapu poznamy sylwetki bohaterów naszego hufca w dwóch grupach.
Pierwsza grupa to pionierzy sądeckiego skautingu, czyli Ci którzy wraz z poznaną w pierwszym etapie dh
hm. Bronisławą Szczepańcόwną tworzyli skauting na ziemiach sądeckich, są to Stanisław Wąsowicz,
Eugeniusz Pawłowski, Drugą grupę bohaterów będą reprezentują legendy sądeckiego harcerstwa
o ciekawych, pełnych przygód życiorysach.
Aby zdobyć drugi TRÓJKĄT należy z grupy pierwszej poznać wszystkich bohaterów, a z grupy 2 wybrać
2 postacie i wykonać wszystkie przypisane dla nich zadania oraz sporządzić i dostarczyć do siedziby hufca
raport końcowy, najpóźniej w ostatnim dniu roku szkolnego.
Zadania do zrealizowania dla bohaterów z grupy 1
Zadanie 1
Poznaj najciekawsze fakty z życia wybranych bohaterów, a następnie wykonaj zadania umieszczone na
stronie hufca (w zakładce propozycja programowa Sądecki trapez).
Zadanie 2
Znajdź miejsca w Nowym Sączu związane z wybranymi postaciami (ulica, szkoły do których uczęszczali,
miejsca gdzie pracowali tablice pamiątkowe, pomniki, ławeczki itp.) – przy najciekawszym według Ciebie
wykonaj zdjęcie i opisz co się aktualnie w nim znajduje.
Zadanie 3
Odwiedź groby wybranych bohaterów, uporządkuj je i zapal znicz.
Zadanie 4
Weź udział w przynajmniej w 2 dowolnych imprezach hufcowych w ciągu roku harcerskiego.
Zadanie 5
Wyjaśnij co oznaczają słowa: dialektolog, etymologia
Zadania do zrealizowania dla dwóch wybranych bohaterów z grupy 2
Zadanie 1
Zapoznaj się z życiorysem wybranych postaci, a następnie przygotuj krótką notkę w której zawarte będą wg
Ciebie najciekawsze informacje o życiu wybranych bohaterów. Przygotowaną notatkę zawieś na gazetce
w harcówce (lub na gazetce szkolnej).
Zadanie 2
Odwiedź groby wybranych bohaterów, uporządkuj je i zapal znicz.
Zadanie 3
Wybierz i zdobądź dwie sprawności z podanych poniżej:
Stefaniszyn Józefa: pomocna dłoń, organizator nauki

Zenon Marian Remi: miłośnik architektury, wskazidroga
Zofia Janczy: starsza siostra, przyjaciel książki
Zadanie 4
Poznaj jak oznaczane są na mundurze, jak brzmią pełne nazwy, skróty stopni instruktorskich w ZHP,
a następnie dowiedz się jaki stopień osiadali wybrani przez ciebie bohaterowie
Zadanie 5
Znajdź miejsca związane z wybranymi postaciami
Na zakończenie sporządź własnoręcznie raport z realizacji powyższych zadań według zamieszczonego
w regulaminie wzoru.
Wzór indywidualnego raportu końcowego z realizacji zadań
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Kartka formatu A4, czyli ze zwykłego bloku rysunkowego.
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