
Dworek Cisowy

Realizacja marzeń 

Olgi i Andrzeja Małkowskich 

o Rzeczpospolitej Lutyckiej



Cóż to za Rzeczpospolita?

• wg Małkowskiego „Lutyctwo” to cechy charakteru takie 

jak tężyzna, dzielność, zaradność, wytrwałość. 

• Lutyctwa nie mogły nauczyć gawędy, przeglądy, wystawy. 

Wyrabiało go prawdziwe lutyckie życie - życie leśne. 

• Rzeczpospolita Lutycka zaś, to społeczność harcerska 

ogarniająca wszelkie możliwe dziedziny pracy. Miała być 

osadą składającą się z domów zorganizowanych na wzór 

domów rodzinnych.

• W Rzeczpospolitej Lutyckiej panuje wolność, równość i 

braterstwo a naczelnym celem jest uszczęśliwianie ludzi, 

zwierząt i roślin.

• Małżonkowie (jak wspomina Olga) snuli plany o założe-

niu w przyszłości takiego ośrodka.





1919

 Śmierć Andrzeja w styczniu tego roku  kończy, wcale nie łatwy, okres 

wspólnego życia. Załamana Oleńka nie widzi możliwości i celu dalszego 

życia. 

 Wypadek trzyletniego synka Lutyka (silne poparzenie) mobilizuje ją i 

przywraca siły do życia. 

1921 

 Olga powraca do kraju,  podejmuje pracę w Szkole Gospodarstwa 

Domowego oraz w Gimnazjum w Zakopanem. Bierze również czynny 

udział w międzynarodowym ruchu skautowym jako delegatka polska na 

konferencjach skautowych. 

 W tym czasie poznaje brytyjską skautkę Violetę Mason, z którą 

serdecznie się zaprzyjaźnia. 



1923

 Violeta poznawszy przedstawioną przez Olgę ideę zachwyca się 

młodzieńczym  pomysłem Małkowskich - stworzenia domu dla dzieci, 

którego celem miało być wychowanie w duchu „lutyckim”  (rzecz jasna 

harcerskim) oraz jak najlepsze przygotowanie do życia i pracy -

postanawia dokładając swoje finanse zrealizować przedsięwzięcie wraz z 

Olgą. 

 Jesienią  Olga Małkowska kupuje w Pieninach, 

na  skraju wsi Sromowce Wyżne  19 mórg gruntu.

 Druhna Oleńka Małkowska podejmuje ciężką, 

aczkolwiek radosną, pracę przy budowie 

"domu marzeń„ swoich i Andrzeja. 



Stawianie 

fundamentów 

Cisowego Dworku



Dziewczęta z Polski oraz Anglii z obozu roboczego w Czorsztynie podczas 

wycieczki w Tatry. Czwarta od lewej siedzi O. Małkowska (1924 r.)



Olga Małkowska 

w okolicach 

Cisowego Dworku 

(ok 1924 r.)



1924

• Rozpoczyna się budowa domu w stylu góralskim wg projektu 

zakopiańskiego architekta – Eugeniusza Wesołowskiego. 

• Do pomocy przy budowie zaczęły się zgłaszać harcerki z różnych stron 

Polski przyjeżdżając na obozy robocze, które drużyny organizowały w pobliżu 

budowy aby bezpośrednio pomagać w wożeniu piasku i kamieni, myciu 

podłóg, zakładaniu ogrodu warzywnego oraz sadu.  

•Dzięki kontaktom Olgi pomagają również skautki z całego świata.



Dziewczęta przy budowie Cisowego Dworku –

zwożenie piasku



Dziewczęta przy budowie Cisowego Dworku – malowanie podłóg



Pracę harcerek Olga Małkowska uwieczniła w wierszu 

„Dziwna Budowa” – oto jego fragmenty:

"Przyszły w szarych mundurkach 

dziewczęta

Zakasały po łokcie rękawy

I poczęły piach nosić i wodę

Do zwyczajnej, murarskiej zaprawy (...)

Przywozili tam różni murarze

Sny młodzieńcze, pragnienia, tęsknoty

I wznosili powoli, wytrwale

Rok za rokiem ten dwór słońcem 

złoty..."



Cisowy Dworek w czasie budowy



Szklenie okien 

w Cisowym Dworku –

z prawej strony

O. Małkowska



1925

 W lutym Olga Małkowska dla zebrania brakujących pieniędzy na 
wykończenie i wyposażenie Dworku postanawia  wyjechać na 
zaproszenie skautek amerykańskich do Stanów Zjednoczonych z 
odczytami o Polsce. 

 Lutyka zostawia we Lwowie pod opieką matki i siostry.

 Dla zmniejszenia wydatków Olga udaje się do Stanów Zjednoczonych 
jako konwojent polskich emigrantów.

 Wraca po trzech miesiącach z 5 tysiącami dolarów na dalsze prace.

 Gromadzenie dalszych funduszy poprzez sprzedaż cegiełek oraz 6000 
pocztówek przedstawiających harcerki przy różnych pracach 
budowlanych (przyniosły one blisko 800 złotych) – 1/10 potrzebnych 
jeszcze środków.



Pocztówka – cegiełka na 

budowę Cisowego Dworku



Pocztówka – cegiełka na 

budowę Cisowego Dworku



1925  cd.

 23 sierpnia poświęcenie i otwarcie Dworku Cisowego.

 Przypomniana przez Olgę na ognisku w dniu otwarcia legenda o 
Królowej Kindze, która na pobliskim wzgórzu – Cisowcu miała Dwór 
Cisowy wyjaśnia również wybranie nazwy dla domu – proporcjonalnie 
skromniejszej – „Dworek”.

 Dworek jako jedyny budynek we wsi ma kanalizację, po 3 latach 
również centralne ogrzewanie. Ponieważ w Sromowcach nie było 
elektryczności aż do połowy XX wieku oświetlano budynek 
lampami naftowymi.

 Wrzesień – pojawiają się w Dworku pierwsi wychowankowie.

 Rządy obejmuje „Gaździna”- Olga , a „Stare Pudła, pełne skarbów” 
zajmują się bezpośrednią opieką, nauczeniem. Są to harcerki, skautki 
angielskie i francuskie, a też osoby „cywilne”( m.in.. M.Fiedler, 
M.Chmielowska,I.Hube, M. Kokorzecka, W. Stillerówna).



Poświęcenie 

Cisowego Dworku 

(1925 r.)



Poświęcenie Cisowego Dworku (1925 r.)



1926

 Rozkaz  Naczelnictwa ZHP  z 15 XII 1926 r. uregulował sytuację harcerską 
Dworku.  Szkoła Pracy Harcerskiej „Dworek Cisowy” w Sromowcach 
Wyżnych została uznana za placówkę Olgi Małkowskiej 
podporządkowaną programowo Głównej Kwaterze Harcerek. 

 Stały kontakt z ramienia GK z Dworkiem miała utrzymywać hm. Maria
Wocalewska. 

 W statystykach ZHP dane Dworku podawane były odrębnie.

1926-1933

 Lata rozkwitu Dworku.  W Dworku działają szkoły (podstawowa i 
gimnazjum), ambulatorium, biblioteka. Gospodarstwo jest prowadzone 
nie tylko na potrzeby własne, ale też dochodowe.

 Dobudowane zostają kolejne budynki : „Orle Gniazdo”, „Dom Ludowy”, 
„Pustelnia”, „Watra” i budynki gospodarcze.

 Odbywają się : kursy sprawności dla starszych harcerek, zuchowy, 
drużynowych zagranicznych, opieki nad niemowlętami, dla 
nauczycielek, pomocy sanitarnej i higieny na wsi; Obozy harcerskie, 
skautowe, międzynarodowe i kolonie.



 Dom Ludowy był inicjatywą mającą podnieść kulturę duchową 

ale i życia codziennego miejscowej ludności. 

 Organizowano kursy dokształcające w zakresie różnych umiejętności 
praktycznych: gotowania, higieny, tkacki, pielęgnacji niemowląt i 
innych.

 W każda niedzielę czynna była biblioteka.

 W dwóch pomieszczeniach mieścił się szpitalik o kilku łóżkach oraz 
ambulatorium.

 Zapraszano dorosłych i dzieci do korzystania z łazienek i kąpieli.

 Od maja 1931 roku odbywały się zbiórki Kół Młodzieży Wiejskiej-
męskiego   i żeńskiego, które w Domu Ludowym urządziły świetlicę.

 Dzieci wiejskie należały do drużyny harcerskiej i tak jak dzieci 
szkolne, brały udział w  wycieczkach, festynach, ogniskach, 
przedstawieniach 

i uroczystościach patriotycznych



Życie w 

Cisowym Dworku



Życie w Cisowym Dworku (1930 r.)



Życie w

Cisowym Dworku 



Życie w

Cisowym Dworku 



Olga Małkowska 

na schodach 

Cisowego Dworku 

z psem (1937 r.)



Olga Małkowska na tle werandy Orlego Gniazda



Życie w Cisowym Dworku – budowa akwarium



Życie w Cisowym Dworku – zakładanie ogrodu



Życie w Cisowym 

Dworku (1938 r.)

Przerwa grupy 

„małych” (1928 r.)



Olga Małkowska z dworkowymi dziećmi



Życie w Cisowym Dworku – wycieczka do Zakopanego



Życie w Cisowym Dworku 

- powrót z wycieczki



Życie w Cisowym Dworku 

- teatr



Życie w Cisowym Dworku – bal kostiumowy (1929 r.)



Życie w Cisowym Dworku – bal kostiumowy (1929 r.)



Życie w Cisowym Dworku 

- bal kostiumowy. 

Olga Małkowska 

w stroju holenderki

(1932 r.)



Życie w Cisowym Dworku 

-bal kostiumowy. 

Na zdjęciu:

O. Małkowska w stroju 

holenderki, 

Irena Kliszczyńska, 

Halina Smolakówna,

Loda Kuszakówna (?) 

(1932 r.)



Życie w 

Cisowym Dworku

- bal kostiumowy 

(1932 r.)



Życie w Cisowym Dworku- bal kostiumowy;

w głębi O. Małkowska (1938 r.)



Życie w Cisowym Dworku- bal kostiumowy (1938 r.)



Lekcja geografii z Marią Fiedler 

w Cisowym Dworku (1930 r.)



Lekcja geografii z Marią Fiedler 

w Cisowym Dworku (1930 r.)



Lekcja historii sztuki angielskiej w Cisowym Dworku 

z Violetą Mason 



Kurs gospodarczy (1936 r.)



TRUDNE LATA 1933-1939 

Kłopotów i problemów w Dworku nie brakowało

- Z władzami miejscowymi 

- Z władzami oświatowymi w Nowym Targu – sprawy edukacji

- Z Komendą Chorągwi Krakowskiej – harcerskie

- Choroby – epidemie chorób dziecięcych i Olgi

- Klęski losowe - 1934 wielka powódź na Podhalu

Mimo wszystkich problemów udało się wytrwać Dworkowi choć już 
w nieco gorszej kondycji do sierpnia 1939 roku, do wybuchu wojny.

Olga z Marol (Marią Chmielowską) przedostały się przez Rumunię, 
Jugosławię, Włochy i Francję do Anglii



Dzieci powodzian w Cisowym Dworku (1935 r.)



 W pierwszych pięciu latach przez szkołę przeszło 89 dzieci (48 
chłopców i 41 dziewczynek). Dorosłych (nauczycieli i personelu) było 
tyle, że na 1 dorosłego przypadało 3-4 dzieci. 

 Zadaniem szkoły było „wykształcić i wychować zdrowych fizycznie i 
moralnie obywateli”.

 Do szkoły przyjmowane były dzieci zarówno biedne jak i z zamożnych 
domów. Przyjmowano również dzieci trudne i niepełnosprawne.

 Metody pracy szkolnej były przeniesieniem nowych metod 
pedagogicznych,   z którymi Olga zetknęła się w Europie i Ameryce na 
grunt polski: Piageta, Freineta, Decrolego, Montessori, Boveta 
(edukacja przez działanie na miarę możliwości i zainteresowań dzieci, 
duża ich samodzielność i aktywność - wycieczki, drama).



Po wojnie początkowo w Dworku mieściła się szkoła podstawowa i 
sanatorium dla dzieci. Następnie Dworek zgodnie z wolą Olgi 
Małkowskiej otrzymał warszawski oddział Kuratorium Oświaty.

Obecnie kompleks dawniej Cisowego Dworku nosi nazwę „Orle 
Gniazdo”,   jest nadal własnością władz oświatowych dzielnicy 
Warszawa-Śródmieście      i pełni rolę szkolnego ośrodka 
wypoczynkowego.



Cisowy Dworek dziś…



Wystawa w Muzeum 

Harcerstwa poświęcona 

Oldze i Andrzejowi 
Małkowskim 

Zapraszamy!



Fragment wystawy 

Muzeum Harcerstwa 

poświęconej 

Oldze i Andrzejowi Małkowskim 

– plansza dotycząca

Cisowego Dworku
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„Czuwaj, byś był dobrym Polakiem
byś nie zgubił siebie,

byś zachował zawsze twarz
i doszedł do wyznaczonego sobie celu”

O. Małkowska


