Być jak Olga...,
być jak Andrzej...

Druhno, Druhu !
Jesteśmy w roku Olgi i Andrzeja Małkowskich. W wielu hufcach, chorągwiach organizowane są
przedsięwzięcia przybliżające harcerkom i harcerzom postać Olgi i Andrzeja. Ale czy w waszych
(instruktorskich) planach rozwoju – pracy nad sobą, znalazły się chociaż drobne zadania związane
z naszymi bohaterami, osobami, które zasiały na Ziemiach Polskich ziarno harcerstwa?
Zostało nam jeszcze kilka miesięcy, podczas których możemy stać się, choć trochę, jak Olga... jak
Andrzej. Dlatego zachęcamy Was do realizacji 3 częściowego zadania, które skierowane jest
do wszystkich instruktorów; drużynowych, szczepowych, namiestników, komendantów hufców,
chorągwi, instruktorów GK...
1) Andrzej i Olga wśród nas - Stańcie chociaż na chwilę (wirtualnie) obok Olgi lub Andrzeja.
Wykorzystajcie dostępne (np. w Internecie) zdjęcia Olgi lub Andrzeja oraz jedno z waszych
zdjęć, na którym witać was lub wasze środowisko w harcerskim działaniu i wykonajcie
fotomontaż. Niech to na przykład będzie trasa rajdu, na której wędrujecie z Olgą lub
Andrzejem, albo ognisko, przy którym siedzicie z nimi. Pomysł należy do Was. Zdjęcie
przygotujcie w jak najlepszej rozdzielczości, aby móc później je wywołać i zrobić z nich galerię.
2) Co nas łączy? - Przypomnijcie sobie kim byli, co w życiu zrobili, o czym marzyli, co osiągnęli.
Może któryś z epizodów życiowych, zachowań, wydarzeń, czy też myśli, marzeń przypomina
Wasze życie. W dowolnej formie (graficznej, słownej, filmowej...) przedstawcie, co łączy Was
z Olgą lub z Andrzejem.
3) Gawęda o Oldze lub o Andrzeju - Wybierzcie jedno wydarzenie z życia Olgi lub Andrzeja,
które Was interesuję, fascynuje, bądź przeciwnie – przeraża, zaskakuje i napiszcie krótką
gawędę, którą moglibyście wygłosić podczas ogniska, zbiórki, lub wieczornicy.

Realizacja:
Na wykonane przez Was 3 części zadania czekamy do końca 2008 roku w formie elektronicznej.
Nagrajcie wszystko na płytę, podpiszcie ją (stopień, imię i nazwisko, hufiec, chorągiew) i prześlijcie na
adres:
Główna Kwatera ZHP
ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
z dopiskiem „Być jak Olga, być jak Andrzej”

A co dalej?
Każda osoba biorąca udział w tym zadaniu otrzyma zaświadczenie (tu mamy dla Was małą i miłą
niespodziankę), oraz płytę z zebranymi gawędami, które przydać się mogą Wam na dalszej drodze
instruktorskiej. Z nadesłanych zdjęć przygotowana zostanie wystawa „Andrzej i Olga wśród nas”,
z którą chcielibyśmy odwiedzić wszystkie chorągwie.
Oprócz tego 3 osoby, które prześlą najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone.
Zachęcamy Was również do podejmowania innych działań, wspólnie ze środowiskami, w których
działacie. Szukając inspiracji zapraszamy Was na stronę poświęconą Oldze i Andrzejowi Małkowskich,
na której umieszczone są fakty z ich życia, ciekawostki, wiersze Olgi, oraz zadania, które
podejmowane są w naszej organizacji.
A na zachętę poszukiwania i kroczenia śladami naszych bohaterów przekazujemy Wam słowa piosenki,
która powstała w 1929r. w Cisowym Dworku w Sromowcach Wyżnych - szkole założonej przez Olgę
Małkowską.

Podnóża moich gór

Podnóża moich gór osnuły szare mgły,
nad nimi pasma chmur rzęsiste ronią łzy
Lecz dumne czoła mych skał
Nie znosząc mroków tych mąk,
Przez chmur przebiły się wał
I w słońca patrzą krąg.
Choć smutków tyle w krąg i prób nieznany kres
Nie wolno łamać rąk i próżnych ronić łez.
Lecz śmiało w górę wznieś skroń
I wierzyć, że mroków tych cień,
Słoneczną kryje gdzieś toń
I wielki, jasny dzień.
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