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Trzech Króli

89. roczn. śmierci Andrzeja 
Małkowskiego i 29. roczn. 
śmierci Olgi Małkowskiej

Dzie� Babci

08 STYCZEÑ
W październiku 1908 r. Małkowski rozpo-
czął studia na Wydziale Budowy Maszyn 
Politechniki Lwowskiej. Na kartach indeksu 
Andrzeja mo�na odczytać nazwiska zna-
komitych profesorów, wykładających na 
tej uczelni

Dzie� Dziadka

Nowy Rok

105. roczn. urodzin
A. Kami�skiego
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Andrzej Małkowski wśród kolegów z organizacji absty-
nenckiej „Młodzie�” i członków „Eleuterii”, Kraków 1905

Lwowscy elsowie, wśród nich Olga Drahonowska, Andrzej Małkowski, Jaga Falkowska, 
Tadeusz Strumiłło, Jerzy Grody�ski, Ignacy Kozielewski, 1911

Andrzej Małkowski w latach 
gimnazjalnych



Popielec

Walentynki

Czarowała wdzi�kiem i sposobem bycia, sylwetką smukłą i wy-
sportowaną. Głow� nosiła wysoko, z twarzy o pi�knych, szlachet-
nych rysach, okolonej ciemnymi włosami patrzyły uwa�ne, ciem-
ne oczy. Taką ją pami�tali wszyscy, którzy ją znali, taką zachowały 
fotografie. 

Z. Florczak, „O Oldze Małkowskiej wstępnych słów kilka”,
 w: „Olga Małkowska – życie i działalność”

Po lewej: karnet balowy z lwowskich lat Olgi

08 LUTY

Dzie� Myśli Braterskiej
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Nie daj mi, Panie, nie daj w prochu pełzać ziemi,
W czczych słów znaki bezdźwi�czne zdobić �ycia ksi�g�.
Tyś wielki. Kochasz Wielkość, jej moc i pot�g�.

Daj wi�c, daj w niebo rwać si� skrzydłami orlemi,
Daj, choćby pierś zdruzgotać o granitów skały
W szczytnym locie do sło�ca, do zwyci�stw, do chwały.

O. Drahonowska, „Modlitwa”, ok. 1902

W 1906 r. Olga zdaje matur� jako eksternistka, zapisuje si� na Uniwersytet Jana Kazimierza i przez dwa  lata 
studiuje biologi�. Widać jednak, zdolności artystyczne przewa�yły: Olga rezygnuje ze studiów uniwersytec-
kich, wst�pując do konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego na wydział pianistyki. Równo-
cześnie ucz�szcza na kurs rzeźby prowadzony przez prof. Nalborczyka w Szkole Artystyczno-Przemysłowej. 
W 1910 r. otrzymuje dyplom uko�czenia konserwatorium z wyró�nieniem, a dwa lata później zdaje pa�stwowy 
austriacki egzamin nauczycielski uprawniający do nauczania muzyki w szkołach powszechnych i średnich.

A. Olszańska, Z. Florczak, „Olga Małkowska – życie i działalność”



Poniedziałek
Wielkanocny

Wielkanoc

Dzie� Kobiet

Powy�ej: Andrzej Małkowski, 1912

Obok: Grupa harcerska „Eleusis” na ćwiczeniach w Odrzykoniu, 1912. Z lewej strony, boso i z laską 
skautową stoi Andrzej Małkowski, za nim Olga Drahonowska, w nast�pnym rz�dzie Tadeusz Strumiłło. 
Ostatni po stronie prawej (z laską, boso) – Jerzy Grody�ski, a w środku, z laską i szarfą – ks. Kazimierz 
Lutosławski

08 MARZEC
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Andrzej wyjmuje z kieszeni pami�tniczek i notuje: „Zdaje mi si�, �e mog� zrobić niejedno. 
I jeśli Bóg da – rzeczy du�e”. „Mam przeczucie przeolbrzymich zamiarów. �ni mi si� pot�-
ga. Id� do niej pewnie”. „Wszystko, co b�d� robił, b�d� robił dla Polski. Taki olbrzymi za-
kres pracy przede mną: postawić ideał skauta, złączyć rozbite siły narodu, wyrabiać ofi-
cerów, system walki i przygotowywać materiały. Poznać sztuk� wojenną, poznać bój”.

A. Kamiński, „Andrzej Małkowski”

30. rocznica śmierci
A. Kami�skiego

65. rocznica akcji 
pod Arsenałem



Powy�ej: Andrzej Małkowski na czele skautów lwowskich, 1913

Prima Aprilis

08 KWIECIEÑ

Czasopismo  „Skaut” – zało�o-
ne we Lwowie przez A. Mał-
kowskiego – ukazywało si� od 
15 października 1911 r.
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W przeszczepieniu organizacji skautowej na nasz grunt tkwią pewne trudności z powodu 
ró�nych warunków naszego i angielskiego społecze�stwa. Dlatego wydaje si� najracjo-
nalniejszym, by jeszcze przed nadaniem luźnym dotąd dru�ynom pewnej organizacyjnej 
formy – zasady i charakter skautingu poznać teoretycznie i przerobić praktycznie.

A. Małkowski, „Wstęp”, w: „Scouting jako system wychowania młodzieży”, 1911

Małkowski był prostolinijnym typem, nie uznawał fałszywych pretekstów
i wykr�tów. U niego albo ktoś był skautem, albo nim nie był. Jeśli był – to 
w takim razie prawo i przyrzeczenie obowiązywały w ka�dym szczególe 
i w ka�dym momencie �ycia. A �e miał natur� bujną, troch� awantur-
niczą i szcz�ście do ludzi niesłychane, wi�c niełatwa była droga, jaką 
sobie obrał. Potykał si� na niej, jak ka�dy z nas, tylko �e ka�de potkni�cie 
si� było dla niego bodźcem do intensywniejszej pracy. Zawsze lubił po-
wtarzać: „Jeśli wymagam stosowania prawa od 10-letniego smyka, to 
o ile bardziej musz� tego wymagać od siebie”.

Ze wspomnień O. Małkowskiej, 1925



�wi�to Pracy �wi�to Flagi �wi�to Konstytucji 3. Maja

63. roczn. zako�czenia
II wojny światowej

Dzie� Europy

Dzie� Matki

Powy�ej: Komendant skautów zako-
pia�skich Andrzej Małkowski odbiera 
przyrzeczenie, 1914. Za nim sztandar 
zakopia�skiego „Sokoła” z asystą 

08 MAJ

Bo�e Ciało
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Angielski plecak Ole�ki przetrwał niezliczone w�drówki w góry i tułaczk� po świecie. 
Na fotografii powy�ej – na ścianie w zakopia�skim mieszkaniu Małkowskich w 1914 roku, 
obok – tak prezentuje si� dziś

Trzy są cele ruchu skautowego:
1 – wyrabianie indywidualnych charakterów u młodzie�y,
2 – słu�enie innym,
3 – uczenie rzemiosł i sprawności skautowych.
A. Małkowski, „Skautostwo pod względem wychowawczym i narodowym”, 1914



Dzie� Dziecka

08 CZERWIEC
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Gdy Andrzej mi odszedł, pomyślałam sobie, �e musz� wykrzesać 
w swej duszy tyle dzielności i t��yzny, �eby zapełnić luk�, jaka po 
jego odejściu została. On był wyrazem dzielności i jego dzielność 
trzeba było zastąpić.

Z zapisków O. Małkowskiej

Dokument Andrzeja odnalezio-
ny po latach w archiwum armii 
kanadyjskiej. Na pierwszej stro-
nie – wiek, wzrost, kolor oczu, 
włosów...

W nocy z 15 na 16 stycznia miałam sen, który mnie bardzo zaniepokoił. �nił mi si� Andrzej, który 
przyszedł si� po�egnać. Od tej nocy nie miałam ju� spokoju. Wreszcie dostałam kartk� z Marsylii, 
w której pisze, �e właśnie wyje�d�ają okr�tem „Chaouia”. Ton tej kartki dziwnie jak na Andrzeja 
przygn�biony. Nie mogłam wytrzymać w domu. Zeszłam do przystani i wsiadłam w pierwszy 
nadje�d�ający tramwaj. Zatrzymał si� przed czytelnią i biblioteką publiczną. Weszłam do czytel-
ni zupełnie machinalnie, rozejrzałam si� po stołach i odwróciłam do wyjścia. Tu� przy drzwiach 
le�ał stos starych gazet francuskich. Na chybi trafił wyciągn�łam jedną z nich. Na pierwszej 
stronie widniał du�ymi czcionkami wydrukowany napis: „LA CATASTROPHE DE CHAOUIA”. Nagle 
zrozumiałam wszystko.

Z zapisków O. Małkowskiej, 1967

Powy�ej: Andrzej Małkowski w armii kanadyjskiej, 1917



598. rocznica bitwy
pod Grunwaldem 

Powy�ej: Olga  z synem Lutykiem (oboje w listopadzie 1921 r. wrócili do Polski)

08 LIPIEC
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Na szarym mundurze instruktorskim Olga nosiła w latach dwudziestych Odznak� Wdzi�czności, nadaną jej 
w 1921 r. za szczególnie cenną prac� dla harcerstwa. Odznaka miała kształt swastyki (równoramiennego 
krzy�a o ramionach złamanych w jedną stron� pod kątem prostym) – w dawnych kulturach symbolu 
ognia, ciepła, sło�ca i szcz�ścia. Wśród pamiątek przechowywanych później przez Olg� Małkowską zna-
lazła si� jednak nie odznaka znana z fotografii, ale inna, wykonana według późniejszego wzoru.

Odrzućmy wszystko, co rdzawe i nikczemne.
�yjmy tylko tym, co jasne, mocne, płomienne!
Niech myśli spłoszone skupiają si� w gromad�.
Niech gonią, niech uderzają jak jazda uła�ska, zdobywcza,
na uciekającego wroga.

O. Małkowska, „Czuwaj”



64. roczn. wybuchu
Powst. Warszawskiego

�wi�to Wojska Polskiego

08 SIERPIEÑ

P W Œ C P S N

    1 2 3 

4 5 6 7 8  9   10 

11  12  13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22  23  24 

25 26 27 28 29 30 31    

Powy�ej: Olga Małkowska z harcerkami z Chorągwi Łódzkiej przed Cisowym Dworkiem 
w Sromowcach Wy�nych, ok. 1930

Co do �ycia w Dworku, to musz� ci� ostrzec, �e nie jest ono takie bardzo łatwe. Tu 
jest zapadła wieś, a wi�c �adnych tzw. rozrywek tu nie ma. �ycie jest bardzo skrom-
ne, pracy dość du�o. B�dziemy miały w tym roku jeszcze 30 dzieci najbiedniejszych 
powodzian, prócz tego kurs harcersko-gospodarczy dla wiejskich dziewcząt i naszą 
dworkową szkoł� dla dzieci wątłych lub trudnych. Jak widzisz, warsztat pracy dość 
du�y i miejsce si� przy nim znajdzie i dla ciebie. My słu�by nie miewamy, wszyst-
ko, co trzeba zrobić w zakresie utrzymania porządku w domu – same robimy. Gdy 
si� wyklaruje, jakiego rodzaju prac� b�dziesz mogła podjąć, dostaniesz te� pewną 
cząstk� miesi�czną z naszych dochodów, lecz cząstka ta nie b�dzie du�a, bo nasze 
dochody są minimalne. Jeśli ci� to wszystko nie odstrasza, to mo�esz przyjechać.

Z listu O. Małkowskiej do I. Lepalczyk, 1935

Dworkowe druhny nosiły na szarych mun-
durach haftowane góralskie serdaki. Ser-
dak Olgi przetrwał burzliwe lata wojny 
i obok nielicznych sprz�tów z Cisowego 
Dworku oraz osobistych przedmiotów 
„Gaździny” – zachował si� do dziś 

Przyszły w szarych mundurkach dziewcz�ta,
Zakasały po łokcie r�kawy
I zacz�ły piach nosić i wod�
Do zwyczajnej, murarskiej zaprawy.

Od potoku do samej budowy,
Od budowy w dół znów do potoku –
Tak dzie� za dniem, czy w sło�cu czy w słocie,
Tak dzie� za dniem od świtu do zmroku.

O. Małkowska, „Dziwna budowa”



69. roczn. utworzenia
Szarych Szeregów 
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Jedna z kart pocztowych ukazujących budow� Cisowego Dworku, wydanych przez Olg� Małkowską z adnotacją: „Dochód z roz-
sprzeda�y pocztówek na szkoł� instruktorską w Sromowcach Wy�nych, powiat Nowy Targ”

Choć smutków tyle w krąg i prób nieznany kres,
Nie wolno łamać rąk i pró�nych ronić łez,
Lecz śmiało w gór� wznieść skro�
I wierzyć, �e mroków tych cie�
Słoneczną kryje gdzieś to�
I wielki, jasny dzie�.

O. Małkowska, „Podnóża moich gór”

Powy�ej: Delegacja dzieci i druhen z Cisowego 
Dworku u Prezydenta Rzeczypospolitej 

A wi�c sprawa odznaczenia mnie Krzy�em Odrodzenia Polski (czyli Polonia Restituta): 
takie odznaczenie otrzymałam przed wojną (oraz Krzy� Zasługi) nadane przez uznawane 
wówczas władze polskie i jestem z tego dumna i wysoko sobie te odznaczenia ceni�. 
Natomiast uwa�am przyznawanie mi dziś, po raz drugi, tego samego odznaczenia, dziś 
– kiedy niczym sobie na to nie zasłu�yłam – za bezsensowne.

Z listu O. Małkowskiej, 1970

120. rocznica urodzin 
O. Małkowskiej



Chciałabym zaproponować poprawk� w naszym skautowym słowniku: Pozbądźmy si� słowa „niemo�liwe”. To robi 
złe wra�enie na tych, co go u�ywają  i na tych, co je słyszą... Słowo „niemo�liwe” jest u�ywane teraz cz�ściej ni� 
kiedykolwiek. Powiedzcie światu, �e wojny powinny si� sko�czyć, �e miłość powinna zapanować nad nienawiścią, 
uczciwość nad przekupstwem i otrzymacie jedną odpowiedź: „niemo�liwe”. Ale my, skautki, wiemy dobrze, co 
o tym myśleć. Jakkolwiek ciemna wydawać si� mo�e przyszłość, miejmy serca gorące i myśli jasne i róbmy rzeczy, 
które świat nazywa „niemo�liwe”.

O. Małkowska w biuletynie WAGGGS, 1932

U dołu: Ognisko harcerskie w Cisowym Dworku, 1935

Dzie� Edukacji
Narodowej

08 PA¯DZIERNIK
120. roczn. urodzin 
A. Małkowskiego
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W listopadzie 1939 r. Olga Małkowska została od-
znaczona przez królową angielską Brązowym Krzy-
�em Zasługi, najwy�szym odznaczeniem skautek za 
dzielność. Wr�czając krzy�, królowa powiedziała: 
„Daj� ci go dla harcerek polskich, lecz nikt nie zasłu-
�ył na niego bardziej ni� ty”.

Cokolwiek si� stanie, my musimy być gotowe, musimy patrzeć dookoła i szu-
kać, gdzie mo�emy najlepiej pomóc w dzisiejszej sytuacji, takiej, jaka ona 
jest... Skautka jest pomocna  – bądźmy wi�c gotowe na wszystko, co mo�e 
przyjść i miejmy serca nasze czyste i wolne od nienawiści i wrogich uczuć.

O. Małkowska, 1939



�wi�to Niepodległości

Wszystkich �wi�tych

08 LISTOPAD
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Poni�ej: Olga Małkowska w obozie skautów 
w Szkocji, ok. 1945

Lata 1942, 1943 i cz�ść 1944 (w Londynie) to intensywna praca nad dopro-
wadzeniem do skutku tzw. GIS – Guides International Service. Chciałyśmy jako 
skautki i swoją cząstk� dorzucić do dzieła gojenia ran zn�kanego wojną świata. 
Wkrótce powstał komitet GIS. Miałyśmy opracowane plany kursów dla ochot-
niczek, które miały natychmiast po zaprzestaniu działa� wojennych wkroczyć 
do zniszczonych krajów, by tam nieść pomoc przede wszystkim bezdomnym 
dzieciom. Polska miała być pierwszym krajem, do którego skierowano by GIS. 
(...)  Niestety, rząd polski nie dał zezwolenia na prac� GIS wśród dzieci w Pol-
sce. Pomimo to udało mi si� kilkakrotnie wysłać do Polski wspaniałe dary dla 
dzieci, całe tony cukru, kakao, mączek od�ywczych, mleka w proszku, tranu 
itp. Przesyłki te były kierowane do warszawskiej placówki „Caritas” i dostały si� 
do głodnych dzieci.

Z zapisków O. Małkowskiej

Niedawno przedstawicielki Głównej Kwatery Skautek odwiedziły szkoł� Madame Małkow-
skiej „Middledown” w Stoke Fleming k. Dartmouth. Madame Małkowska wierzy mocno, 
�e Polska znowu odrodzi si�, jak powstała poprzednio, zwyci��ając tyrani� i zniszczenie; 
ale przyszli budowniczowie Polski to jej dzieci rozproszone po całej Europie. Jest bardzo 
wa�ne, aby jak najwi�cej z nich wychować w wierze i tradycjach swego kraju. Aby to 
osiągnąć, Madame Małkowska tworzy mały zakątek Polski w Devonshire.

Z relacji J. B. Parker, skautki angielskiej



Wigilia

08 GRUDZIEÑ
Sylwester

Bo�e NarodzenieBo�e Narodzenie
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Nie ma nikomu „za złe” i nie wszystko wie najlepiej.
Nie u�ywa zwrotu „za moich czasów było lepiej”.
Nie traci głowy, unika spieszenia si�, ma czas dla wszystkich i na wszystko. (...)
Radzi, ale nigdy nie narzuca. (...)
Pami�ta, �e �yjemy dziś, a nie wczoraj ani jutro.

O. Małkowska, Harcerska próba starszej pani

W 1961 r. O. Małkowska wróciła  z Anglii do Polski. 
Po krótkim pobycie we Wrocławiu zamieszkała 
w niewielkim domku w Zakopanem  

Przeszła wielki szmat swojej drogi �yciowej w nieopisanym trudzie, w ci��kich doznaniach osobistych, zawsze słabego zdrowia, 
dumnie odrzucając pokusy łatwizny, które sprowadziłyby ją z wytkni�tego szlaku słu�by szlachetnym ideałom. Pod tym wzgl�dem 
nie była nigdy stara ani słaba. Pragn�ła wykuwać lepszy świat poprzez wychowanie człowieka w miłości, według nakazów Bo�ych. 
Sama darzyła miłością ludzi, zwierz�ta, kwiaty i cały majestat stworzonego świata. I to była jej najwi�ksza, nieprzemijająca uroda.

Z. Florczak, „Wspomnienia i refleksje”, w: „Olga Małkowska, harcmistrzyni Rzeczypospolitej”



Było to w styczniu 1911 roku. G�sta zadymka śnie�na przysłoniła ulice Lwowa. Chodnik i jezdnie pokryte były grubą 
warstwą śnie�nego puchu, a na zakr�tach ulic tworzyły si� tu i ówdzie wcale pokaźne zaspy.

W sali „Zarzewia” przy ulicy Mikołaja było ciepło, zacisznie i rojno. Właśnie sko�czył si� fascynujący odczyt doktora 
Piaseckiego o skautingu angielskim i słuchacze, przewa�nie studenci i studentki wy�szych uczelni, zapisywali si� do 
głosu. Jeden mówca po drugim podnosił zalety tego nowego ruchu, lecz konkluzja była zawsze ta sama: „to dobre 
dla Anglików i w Anglii da si� prowadzić, ale nie u nas”. 

Nagle z ostatniego rz�du krzeseł podniósł si� młody człowiek, wspaniały okaz młodości i siły: 
– Prosz� o głos – nazywam si� Małkowski.
Wszystkie oczy zwróciły si� na mówiącego. Zaczął przemawiać powoli, dobitnie, jakby chciał ka�de słowo gł�boko 

wyryć w umysłach słuchaczy: „Skauting nie tylko nadaje si� dla naszej młodzie�y, ale jest dla nas konieczną potrzebą. 
Kto wie, czy właśnie skauting nie jest siłą, która rozsadzi strupieszałą skorup� dzisiejszego świata. Jeślibym dostał lokal 
i jakie takie zaplecze w mej pracy, to podejmuj� si� zorganizować dru�yny skautowe tu, we Lwowie oraz w całej 
Polsce”.

W tydzie� później „Sokół-Macierz” zdecydował si� oddać Małkowskiemu do dyspozycji lokal i objąć protektorat 
nad nowo powstającym ruchem.

Rozmowy, narady, uzgodnienia projektów zaj�ły jeszcze sporo czasu, zanim Andrzej Małkowski mógł rozpocząć 
pierwszy kurs skautowy w sali „Sokoła-Macierzy” we Lwowie. Kurs rozpoczął si� w marcu. Uczestnicy (i uczestniczki) mieli 
po sko�czonym kursie prowadzić zast�py, plutony i dru�yny nowo powstającego ruchu.

Równocześnie Małkowski wyka�czał gorączkowo swój polski przekład Baden-Powella „Scouting for Boys”. Ksią�ka 
ta wychodziła arkuszami podczas trwania kursu i stanowiła dla kursu bardzo cenne skrypty. Po kursie skrypty te ukazały 
si� w formie ksią�kowej pt. „Scouting jako system wychowania”. Cz�ść nakładu, drukowana na tzw. bibule, została 
przeznaczona do kolporta�u w zaborach: rosyjskim i niemieckim. (…)

Lata 1911–1912 to dla Małkowskiego okres wyt��onej, szalonej, nieustannej pracy. Po prostu dwoił si� i troił, wsz�dzie 
był, wszystkiego sam dopilnował. Pracował niemal dzie� i noc i jeszcze mu było za mało. Wcią� sobie wyrzuty czynił, 
�e mógłby wi�cej.

Przy „Sokole-Macierzy” powstała pierwsza władza skautowa, tzw. „Sztab Skautowy”. Naczelnikiem sztabu został
dr Kazimierz Wyrzykowski, jako naczelnik „Sokoła-Macierzy”, prócz niego w skład sztabu wchodzili: Andrzej Małkowski 
jako komendant skautów, Olga Drahonowska jako komendantka skautek, Alojzy Wallek jako sekretarz, poza tym 
Tadeusz Strumiłło, Jerzy Lewakowski, Jerzy Grody�ski.

Dru�yny skautowe wyrastały wsz�dzie jak grzyby po deszczu. Małkowski zorganizował w „Sokole-Macierzy” biuro 
skautowe, które sam prowadził. Jako komendant skautów musiał czuwać nad całością pracy dru�yn, prócz tego 
trzeba było i studia ko�czyć. Soboty i niedziele przeznaczał na wyjazdy na prowincj�, gdzie w ciągu dwóch dni 
wygłaszał szereg odczytów i odbywał ćwiczenia z nowo powstającymi dru�ynami.

Z zapisków O. Małkowskiej

120. rocznica urodzin Olgi i Andrzeja Ma³kowskich

00–491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6
tel. (22) 33 90 703, tel. (22) 33 90 600 wew. 703
e-mail: muzeum@zhp.pl,   www.muzeum.zhp.pl
Konto: 60 1060 0076 0000 3200 0103 4227
NIP: 526–25–44–287

Dochód ze sprzeda�y kalen-
darza przeznaczony jest na 
fundusz Muzeum Harcerstwa.

Zamieszczone w kalendarzu fotografie, archiwalia oraz pamiątki pochodzą 
ze zbiorów Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Muzeum Harcerskiego im. Olgi 
i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem oraz zbiorów prywatnych Marcina Bina-
siaka. Koncepcja kalendarza: Katarzyna K. Traczyk. Opracowanie: Agnieszka 
Kazek, Marek Skrzydlewski. 

Myśl o niej kojarzy mi si� zawsze ze światłem i to nie tylko dlatego, �e zapami�tałam twarz jej podświetloną 
płomieniami ogniska, rozświetloną ró�aną poświatą podczas porannej modlitwy druhen oraz dzieci dworkowych 
ustawionych w podkow�, otwartą od strony zapłonionych sło�cem szczytów Tatr, ale tak�e – a mo�e przede wszystkim 
dlatego, �e jej osobowość miała w sobie coś promiennego, udzielającego si� wszystkim, którzy si� z nią stykali. 

Słuszny wzrost, sportowa sylwetka, zr�czne ruchy, mi�kki, elastyczny krok, bardzo charakterystyczny dla taterników 
i górali, wysoko podniesiona, zgrabna głowa osadzona na smukłej szyi, owalna twarz, smagła cera, krótko przyci�te 
kasztanowe włosy (które odgarniała z czoła ruchem małej, silnej r�ki) i bardzo ciemne, wilgotne oczy o marzącym 
wyrazie (gdy mówiła swe wiersze lub opowiadała bajki) albo rozjarzone wewn�trznym ogniem (kiedy dzieliła si� z nami 
swoimi projektami rozbudowy dworku), ładnie zarysowane szczodre usta, ukazujące w uśmiechu dwa rz�dy bielutkich 
z�bów – oto portret druhny Ole�ki, jaki utrwalił si� w mej pami�ci.

Ubierała si� skromnie: szara, płócienna sukienka harcerska ściągni�ta skórzanym paskiem, wiśniowy, haftowany 
serdak szczawnicki, który stał si� z czasem nieodzownym rekwizytem ludzi dworkowych, na bosych nogach – góralskie 
kierpce. Przy wyjątkowych okazjach wyst�powała w szarym, wełnianym instruktorskim mundurze z białą bluzką oraz
 w półbucikach na niskim obcasie. Nosiła te� du�y, popielaty kapelusz pilśniowy.

Mimo nieprzeci�tnego temperamentu była osobą bardzo opanowaną. Nigdy nie widziałam jej gniewnej ani nie 
słyszałam, by do kogoś mówiła podniesionym głosem, a jednak ka�da jej uwaga, ka�de polecenie przyjmowane były 
i wykonywane bez oporu. Wymagająca wobec siebie, oczekiwała od nas maksymalnego wysiłku w pracy nad sobą 
i słu�eniu innym, nie narzucając nam własnego zdania.

H. Stoessel-Semenowicz, „Wspomnienie o druhnie Oldze Małkowskiej”
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