
OLGA I ANDRZEJ MAŁKOWSCY



Olga Małkowska
Olga Drahonowska-Małkowska urodziła się 
w Krzeszowicach 1 września 1888 r. jako druga córka 
Zofii i Karola Drahonowskich. Szkołę i gimnazjum 
ukończyła eksternistycznie, zdając tylko kolejne 
egzaminy w Krakowie, zresztą zawsze z najlepszymi 
notami. Po maturze wstąpiła do Konserwatorium 
Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie, 
gdzie wkrótce ujawniła swe talenty jako poetka i 
rzeźbiarka. Była również instruktorką wychowania 
fizycznego w „Sokole”, rozwijała pasje sportowe 
(jazda 
konna, pływanie, łyżwiarstwo, narciarstwo, gimnastyk
a), działała także w organizacji wychowania 
narodowego Eleusis. Z Eleusis pozyskał 
ją Małkowski (poznali się wcześniej?) do 
niepodległościowego „Zarzewia”, gdzie szybko 
poznała tajniki służby wojskowej, zdobywając stopień 
porucznika Polskich Drużyn Strzeleckich. 
Zmarła 15 stycznia 1979 w Zakopanem



Andrzej Małkowski
Andrzej Małkowski urodził się  31 października 1888 w Trębkach

Uczył się w Warszawie, Tarnowie, Krakowie i Lwowie, gdzie w 1906 
roku w VI Szkole Realnej uzyskał świadectwo dojrzałości. Był 
współzałożycielem abstynenckiej organizacji uczniów 
krakowskich „Młodzież”. W 1908 roku rozpoczął studia na 
Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej. W kwietniu 
1910 roku przeniósł się na Uniwersytet Jana Kazimierza, 
którego nie ukończył. Był członkiem Zarządu Głównego 
„Eleuterii” – federacji związków abstynenckich. Należał do 
„Eleusis”, „Zarzewia”, „Sokoła”. W czerwcu 1913 roku przeniósł 
się do Zakopanego, gdzie wziął ślub z Olgą Drahonowską. 
Rozwijał tam ożywioną działalność, tworząc silny, niezależny 
ośrodek harcerski. Wraz z wybuchem wojny wstąpił na krótko 
do Legionów Polskich. Brał udział w pierwszych walkach, lecz 
zależność tych formacji od zaborcy austriackiego spowodowała 
jego wystąpienie. W wyniku próby utworzenia 
niepodległej Rzeczypospolitej Podhalańskiej musiał opuścić 
Zakopane. Udał się do Anglii, a potem do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie zakładał polskie drużyny skautowe 
wśród emigrantów. Od września 1915 r. do września 1916 r. 
pełnił funkcję skautmistrza związkowego w Związku Sokołów 
Polskich w Ameryce. Próbował zorganizować z „Sokołów” 
Legion Polski do walki z Niemcami. Wobec braku poparcia ze 
strony władz związku przybył do Kanady, gdzie w grudniu 1916 
r. wstąpił do wojska.



1.Jak powstał skauting?
2.Początki harcerstwa.

1.Scauting  założył Baden Powell , w 1907 na wyspie Brown Sea był 1 obóz scautowy, 
napisał w 1908 roku książke: Scauting for boys. Na ziemiach Polskich harcerstwo 
założył Andrzej Małkowski , który musiał przetłumaczyć książkę  Scauting for 
Boys, spodobała mu się i w 1911r.. powstało harcerstwo, jego żona Olga 
Drahonowska- Małkowska założyła harcerstwo żeńskie.

2.Wiadomości o skautingu dotarły na ziemie polskie (znajdujące się pod zaborami) w 1909 r. 
Od roku 1910 samorzutnie powstawały zastępy i drużyny. W zaborze austriackim skauting 
działał legalnie, w pozostałych w konspiracji. Zaproponowany przez gen. Roberta Baden-
Powella nowy system wychowawczy postrzegany był jako dobry sposób wychowania 
młodzieży na żołnierzy i przyszłych obywateli odrodzonej Polski. Dlatego skautingiem 
zainteresowały się przede wszystkim organizacje niepodległościowe, m. in. „Zarzewie” 
(organizacja akademicka, która w ramach Polskich Drużyn Strzeleckich przygotowywała 
młodzież do walki o niepodległość), „Sokół” (towarzystwo sportowe o charakterze 
patriotycznym) i „Eleusis” (katolickie stowarzyszenie abstynenckie). Przy lwowskim 
„Sokole” powstało Związkowe Naczelnictwo Skautowe, a Andrzej Małkowski zorganizował 
pierwszy kurs skautowy na początku 1911 r. W dniu 22 maja 1911 r. Andrzej Małkowski 
wydał rozkaz tworzący oficjalnie pierwsze cztery drużyny skautowe we Lwowie (jest 
to często uznawane jako symboliczny dzień powstania harcerstwa). 



Koniec


