
VII zlot UNDHR – Trębki k. Kutna 

„Gazeta Lutycka” nr 1 i 2 /1988 

 

Wstęp    

(napisany w r.2020 czyli w roku stulecia pracy XV ŁDH (zał. w 1920 r.) – G. J. Broniewscy) 

 

 W roku 1988 przypadała setna rocznica urodzin Olgi i Andrzeja Małkowskich.  

Liczne środowiska harcerskie postanowiły z tej okazji zorganizować  zloty 

(Sromowce, Zakopane, Krzeszowice)  oraz  odsłonić tablice upamiętniające  te 

postacie.  A wszystko działo się bez akceptacji władz ZHP, które stwierdziły, że 

„postacie te nie niosą z sobą treści wychowawczych” (cytat!). XV Łódzka Drużyna 

Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego (wraz z 16 Gdańską D.H.) odsłoniła tablicę 

poświeconą Andrzejowi w kościele w Trębkach k. Kutna – miejscu jego urodzin. 

Wysiłkiem całego szczepu „Zielony Płomień,  w którym działa piętnastka, 

zorganizowano ogólnopolski zlot UNDHR i zaprzyjaźnionych drużyn (27-29 maja 

1988)  w Trębkach. Drużyny rywalizowały o „czerwone korale braterstwa”, z 

którymi wiąże się piękna opowieść z życia Małkowskich. 

 O powadze sytuacji związanej z  uczestnictwem w tych pracach 

dowiedzieliśmy się dopiero 2 lata później od nadleśniczego z Gostynina, który 

poinformował nas, iż jego poprzednik został wezwany do SB i dokładnie przepytany 

o powiązania z naszym środowiskiem. Ta sama „przyjemność”  spotkała leśniczego 

oraz proboszcza w Trębkach, któremu poza tym niedouczeni  „smutni panowie” 

zarzucali, że pozwala na wichrzycielskie działania „jakiegoś Małkowskiego” (sic!, 

biedny nie wiedział, że Andrzej zginął w 1919 r.)). O licznych „umoralniających” 

rozmowach w Hufcu Łódź-Polesie i Chorągwi Łódzkiej,  nie tylko tuż przed zlotem 

ale także  w czasie działalności w KIHAM i Ruchu Harcerskim, nie będziemy już 

wspominać.  

  Hasło zlotu brzmiało: „Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju! Nie umarliście, 

żyjecie w nas! Nadal płynie WIERNA RZEKA HARCERSTWA!”. Zwrot ten  tak 

spodobał się pani Barbarze Wachowicz, że „wierną rzeką harcerstwa” nazwała  

swoje książki harcerzom poświęcone. W czasie zlotu XV ŁDH  otrzymała od byłych 

członków replikę sztandaru (a stary, zniszczony jest przechowywany w gablocie w 

izbie). 

 Z okazji zlotu wydano Gazetę Lutycką nr 1 i nr 2 pod redakcją Grażyny 

Broniewskiej. Gazeta  ukazała się jako numer specjalny pisemka szczepu „Zielony 

Płomień”  noszącego tytuł „Nasze Hasło”. Jest to pisemko redagowane przez XV 

ŁDH jeszcze w latach dwudziestych, a później wydawane okazjonalnie w szczepie 

„Zielony Płomień”, w którym drużyna działa. Trzeba jednak pamiętać, że XV ŁDH 

to  jedna drużyna męska, która choć współpracuje z żeńskimi i zuchowymi to 

zachowuje swą odrębność. Nie występuje tu więc sytuacja (znana z innych 



środowisk), że kilka jednostek (i żeńskich i męskich), mimo, że powstały później  

nosi numer i imię najstarszej z nich. 

 Nr 1 gazety został rozesłany przed zlotem do wszystkich zgłoszonych drużyn.  

Na zakończenie  zlotu ukazał się nr 2 podsumowujący współzawodnictwo. Wszystkie 

gazetki były odbite na powielaczu, a więc o bardzo słabej jakości druku, nie do 

pomyślenia w dzisiejszych komputerowych czasach. Dlatego zostały przepisane, by 

móc udostępnić je zwłaszcza drużynom UNDHR. Dla organizacji kolejnych zlotów 

istotne mogą być zawarte tu nie tylko materiały programowe ale również informacje 

organizacyjne.  

Do  zamieszczonego poniżej odpisu obu gazetek dołożono  zdjęcia i trzy istotne 

uzupełnienia. 

 

 

 

 

XV ŁDH na zlocie UNDHR w 1988 r. 

 

XV ŁDH w 1995 r., już w ZHR 

(pierwszy z lewej b. drużynowy XV a  później komendant 

Szczepu ”Zielony Pomień” – Jacek Broniewski) 

 

 

XV ŁDH na obozie  w 2017 r. 

 

XV ŁDH w 2019 r.  

  



 „GAZETA LUTYCKA”
1
  nr 1/1988  (odpis) 

(nr specjalny „Naszego Hasła” – Łódź) 

Piątek 27.V.1988   
(Nr pierwszy redagowany przez HSI Szczepu „Zielony Płomień”- Łódź ) 

 

Drodzy Przyjaciele! Druhny i Druhowie! 

Gorąco witamy Was na zlocie (już siódmym) Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich 

Rzeczypospolitej, na który w tym roku zaproszono także kilkanaście 

zaprzyjaźnionych drużyn nie będącym członkami Unii.  

 

W stulecie urodzin Twórców polskiego harcerstwa spotykamy się w Trębkach - 

miejscu urodzin Andrzeja Małkowskiego. W kręgu przyjaźni i tradycji 

zawiązywanym po każdym ognisku jest zawsze zostawione miejsce dla tych, którzy 

zaszczepili młodzieży polskiej ideę służby harcerskiej. 

Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju! 

Nie umarliście.  Żyjecie w nas. 

Nadal płynie WIERNA  RZEKA  HARCERSTWA! 

 

Nasza praca, zabawa i służba jest kontynuacją Waszego dzieła. Pamięć o Was będzie 

zawsze żywa wśród tych, którym droga jest idea ruchu harcerskiego. 

 

Czuwaj! Organizatorzy zlotu: 

- XV Łódzka Drużyna Harcerzy im. Andrzeja  Małkowskiego – szczep „Zielony 

Płomień” 

- Krąg Instruktorski im. Olgi i Andrzeja Małkowskich - Szczep „Zielony Płomień” 

- 59 Łódzka Drużyna Harcerek im. Barbary Nazdrowiczówny – szczep „Zielony 

Płomień” 
 

 

 

                                                           
1
 Tytuł pisemka  stanowi nawiązanie do faktu, że jedyny syn O.A. Małkowskich nosił imię Lutyk, a plany obojga 

Małkowskich o polskiej niepodległości w Zakopanem zwano „Rzeczypospolitą Lutycką” 

 



 

Najkrótsze życiorysy Małkowskich.  

Polecamy jako „ściąga na zbiórkę” i do wpisania w zeszyty harcerskie. 

Olga z Drahonowskich Małkowska Andrzej Małkowski 
1888-1979 

Poetka i rzeźbiarka, twórczyni polskiego harcerstwa 

żeńskiego, drużynowa pierwszej żeńskiej drużyny we 

Lwowie (1911), pierwsza komendantka skautek w 

Naczelnej Komendzie Skautowej (1911-12), 

współautorka hymnu harcerskiego, założycielka 

żeńskiego harcerstwa w Zakopanem (1913-14), w 

czasie I wojny światowej organizatorka poczty 

skautowej i służby porządkowej w Zakopanem. 

Założycielka szkoły harcerskiej w Sromowcach 

Wyżnych - Pieniny (1925-39), Delegatka Polski w 

Komitecie Światowym Skautek (1932-39) i delegatka 

skautowa w Komitecie Opieki nad Dziećmi i 

Młodzieżą w Lidze Narodów. W czasie II w. św. 

założycielka Domów Dziecka Polskiego w Anglii, 

które prowadziła do 1960 r. Po powrocie do kraju 

przekazała swoje domy w górach miastu Warszawa na 

kolonie dla dzieci. Zmarła 15.I. 1979 r. w Zakopanem. 

 

1888-1919 

Twórca harcerstwa polskiego, 

redaktor pierwszego harcerskiego 

pisma „Skaut”, organizator 

pierwszej polskiej wyprawy 

skautowej za granicę (zlot w 

Birmingham 1913), autor książek: 

„Skauting jako system 

wychowania młodzieży” (1911) i 

”Jak skauci pracują”.  Żołnierz I 

Brygady Legionów (1914-15), 

organizator harcerstwa polskiego 

w Stanach Zjednoczonych (1916-

17), oficer armii kanadyjskiej i 

armii polskiej gen. Hallera. 

Zginął  w nocy z 15 na 16.I.1919 

r. jadąc z misja wojskową. 

 

I. Informacje organizacyjne: 

 

1. Ramowy program zlotu (dokładne godziny podadzą oboźni): 

 

Piątek 27 maja 1988  

  do godz. 15,00 – dojście do biwaku  wraz z realizacją wysłanych wcześniej 

zadań akcji „Czerwone Korale Braterstwa” 

 apel otwarcia, udostępnienie wystawy i sklepiku harcerskiego 

 wieczorem – ogniska w trzech obozach: Unii, Grunwaldu i Przyjaźni. 

Sobota 28 maja 1988 

- Gry i harce punktowane w ramach akcji „Czerwone Korale” (regulamin u 

oboźnego) 

- Nauka piosenek autorstwa Olgi Małkowskiej 

- Zwiedzanie Trębek 

- Przygotowanie do wspólnego ogniska (wg wyznaczonych zadań) 

- Ognisko 

Niedziela 29 maja 1988 r.  

 msza 

 podsumowanie współzawodnictwa o „Czerwone Korale” 

 apel zamknięcia 

 likwidacja biwaków (na terenie można pozostać do poniedziałku) 

 



2. Przypominamy o obowiązku wytypowania z każdej drużyny  służbowego do 

służby wartowniczej i kuchennej, zmienianego w częstotliwości 3-4 godzin, który 

od godz. 15,00 w piątek melduje się u oboźnego. 

3. Na czas zlotu wprowadza się opaski funkcyjnych (wzorowane na rozwiązaniu 

zastosowanym w czasie I Jubileuszowego Zlotu ZHP w Spale w 1935 r.): 

 

Komendant  (marszałek) zlotu - czerwony Kwatermistrz - niebieska -  z literą „K” 

Służba kuchenna - niebieska Oboźny - pomarańczowy 

Oboźni biwaków: 

- Unii – pomarańczowa z literą „U” 

- Grunwaldu –pomarańczowa z literą „G” 

- Przyjaźni – pomarańczowy z literą „P” 

Komisarz harców – biała z literą „H” 

Obsługa harców - biała 

HSI –zielona z litera „P” (prasa) 

Sanitarna – biała z czerwonym krzyżem 

 

4. Godziny pobierania zupy i herbaty kuchni zlotowej proszę uzgadniać z oboźnym 

zlotu. 

5. W ramach wpisowego (należy je wpłacić zaraz po przyjściu na teren biwaku - w 

komendzie zlotu) zapewniamy: 

 trzy obiady jednodaniowe 

 gorącą herbatę na śniadania i kolacje 

 plakietkę zlotu i kartkę pocztową zlotu 

 materiały programowe i odbitki stempli okolicznościowych. 

6. Opiekunów drużyn prosimy o zgłoszenie się do komendy z książeczkami 

harcerskimi wszystkich harcerzy i instruktorów celem dokonania pamiątkowego 

wpisu o udziale w zlocie. 

7. Na terenie zlotu obecny jest lekarz i dyżurna sanitariuszka, do których można się 

zwracać o pomoc medyczną. 

8. Namioty można rozbijać wyłącznie w miejscu wskazanym przez oboźnego 

zlotu. 

Zapamiętajmy: 

UŚMIECH JEST PRZEPISOWYM ELEMENTEM 

 HARCERSKIEGO UMUNDUROWANIA 

 

 

II. Zadania programowe dla drużyn zlotu OAM -100 

 

Wykonanie każdego z zadań będzie nagradzane CZERWONYMI KORALAMI 

BRATERSTWA. W niedzielę okaże się, która drużyna uzbierała najdłuższy korali 

sznur i zdobędzie tym samym nagrodę Marszałka Zlotu – Jacka Broniewskiego. 

Zwróćcie uwagę, iż wiele tych zadań można  wykonać przed zlotem. 

 



9. W piątek 27 maja, do godz. 15,00 – koralami nagradzane będzie prawidłowe 

wykonanie zadań na trasie dojścia do biwaku rozbitego 3 km na północ od wsi 

Trębki, k. leśniczówki „Uroczysko Trębki”. Oprócz zadań z zakresu technik 

harcerskich, postarajcie się zwiedzić ciekawe obiekty np. muzeum w Kutnie czy 

Oporowie. W wolnej chwili (jeszcze przed startem lub w czasie odpoczynku na 

trasie) trzeba rozwiązać krzyżówkę zlotu (w załączniku), jako że czas jej oddania 

wyznaczono na godz. 15,30. Przekazując rozwiązanie krzyżówki instruktorowi 

HSI w komendzie zlotu odpowiedzcie  jednocześnie na pytanie: „Dlaczego 

czerwone korale kojarzą się nam z życiem Olgi i Andrzeja Małkowskich? Z jakim 

ważnym wydarzeniem w ich życiu są one związane?”. 

 

10. Do godz. 17,00 – na załączonych do „Gazety Lutyckiej” kartach kroniki 

napiszcie (można przygotować przed zlotem): 

 kiedy powstała i gdzie działa wasza drużyna? 

 podajcie 2-3 adresy kontaktowe (kadry drużyny) 

 opiszcie co działo się ciekawego w drużynie w ostatnim roku 

 i po prostu – przedstawcie się. 

 

11. W bieżącym roku przypada 100 rocznica urodzin Olgi Andrzeja Małkowskich, 

którym w dużym stopniu zawdzięczamy powstanie ruchu, który nas połączył. Fakt 

ten winien być zauważony przez każdą jednostkę harcerską. Rozpropagujmy te 

postacie w naszym środowisku, zapoznajmy harcerzy z ich życiem i twórczością. 

Czekamy więc na Wasze meldunki (koniecznie w 2 egzemplarzach): 

 co już w tej dziedzinie zrobiliście? 

 jakie są wasze dalsze plany działań i zbiórek poświęconych tym pięknym 

postaciom? 

Karty do kroniki i meldunki z obchodów stulecia urodzin OAM  eksponowane będą 

na wystawie zlotowej. Należy je przekazać do komendy do godz. 17,00. 

 

12.  Do godz. 20,30: 

 na ognisko wieczorne, osobne w 3 obozach, przygotować trzyminutową 

gawędę o tym jak drużyny wasze, w ciągu ostatniego roku, realizowały nakazy 

wynikające z Prawa Harcerskiego. Wskażcie co udało wam się zrobić, ale 

wskażcie  również jakie sprawy pozostają nadal do uregulowania i co w 

związku z tym chcecie czynić. 

 w czasie ogniska w obozie Unii zrzeszone tam drużyny będą miały okazję 

przekazać sobie wzajemnie przygotowane dla siebie prezenty. 

 podajcie do komendy zlotu dokładny adres i datę waszego tegorocznego obozu 

letniego. Dane te  podamy innym jednostkom i zamieścimy w „Gazecie 

Lutyckiej”. 



 

13. Sobota 28 maja – godz. przedpołudniowe. W lesie w okolicach biwaku 

przeprowadzone będą gry i harce. Prosimy o liczne wzięcie w nich udziału (min. 1 

patrol z drużyny, regulamin u oboźnego). Komisarz harców obiecuje, że będzie to 

okazja do znacznego przedłużenia czerwonego sznura korali, jako że nimi właśnie 

nagradzani będą zwycięzcy licznych konkurencji. 

 

14. Proszę pamiętać o niespodziance dla XV ŁDH, której to drużynie w sobotę 

wręczona zostanie replika sztandaru pochodzącego z 1935 r.  

 

15. Przypominamy o potrzebie wpisania (wklejenia) do śpiewników tekstów 

następujących piosenek napisanych przez Olgę Małkowską. Piosenek tych 

będziemy uczyć się razem, by je pięknie zaśpiewać na wieczornym ognisku. 

 

- Podnóża moich gór - Idzie noc 

- Szerzej Podwoje - Pieśń Pędziwiatrów 

- Ku Orlej Perci 

 

16. Sobotnie, wspólne  ognisko poświęcone będzie twórcom polskiego harcerstwa. 

Zespoły powołane z drużyn wywodzących się z różnych miast zaprezentują nam 

scenki z życia OAM.  Komenda zlotu przygotowała materiały (w oparciu o 

przygotowaną do publikacji książkę „Druhna Oleńka – zapiski”, można też 

wcześniej sięgnąć do książki Aleksandra Kamińskiego) do opracowania 

następujących scenek: 

 Zebranie w Sokole, spotkanie Andrzeja z Olgą, początki pracy skautowej 

 3 Lwowska – drużyna Olgi 

 Drużyna batiarów lwowskich – eksperymenty Andrzeja 

 Najmłodsi w przededniu niepodległości – w Zakopanem 

 Andrzej w Legionach, spotkanie z J. Piłsudskim 

 Opowiadanie wiarusa o Andrzeju w wojsku kanadyjskim 

 Z Cisowego Dworku – przyjęcie dzieci do szkoły 

 Z kroniki Starych Pudeł – wycieczka i noc z cygańską muzyką 

 Fragmenty najładniejszych wierszy pisanych przez Olgę. 

 

Spotkanie programowców z drużyn w celu podziału materiału do przygotowania 

na ognisko odbędzie się w piątek – godzinę poda oboźny. 

 

17.  Niedziela 29 maja – liczymy czerwone korale uzbierane przez drużyny. 

Redaktorzy „Gazety Lutyckiej” oprócz oceny dostarczonych materiałów ze 

śródrocznej pracy drużyny (pkt. 10 i 11) będą punktowali zapisane przez was 

opisy i oceny najciekawszych zajęć na zlocie, by je umieścić w nr 3 (wysłanym 



do was po zlocie) „Gazety Lutyckiej”.  Zastrzegamy sobie prawo wyboru 

materiałów i dokonywania skrótów. Dostarczone materiały punktujemy 

czerwonymi koralami. 

 

18. Na terenie zlotu (od piątku – godz. 18 do obiadu w niedzielę) działa sklepik  

harcerski. Jeśli macie własne wydawnictwa do sprzedania, to je wstawcie w 

komis. Organizatorzy zlotu oferują: 

 bezpłatnie:  stemple zlotu i okolicznościowe stemple poczty harcerskiej, 

które można odbić w zeszytach harcerskich, na kartkach itp. 

 tomik poezji Olgi Małkowskiej 

 kartkę pocztową „100-lecie urodzin OAM” 

 Dodatkowe plakietki zlotu 

 Kartkę pocztową zlotu 

 Dodatkowe kartki pocztowe zlotu 

 Kartkę pocztową z okazji rozwinięcia repliki sztandaru XV ŁDH. 

 

 

 

Karta Poczty Harcerskiej wydana z 

okazji setnej rocznicy urodzin twórców 

polskiego harcerstwa. 

Przygotowana przez Szczep „Zielony 

Płomień” (w którym działają noszące Ich 

imiona jednostki:  XV Łódzka Drużyna 

Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego, 

Krąg Instruktorski im. Olgi i Andrzeja 

Małkowskich). 

 

Na zlocie używany jest też stempel 

Poczty Harcerskiej o treści: „ VII  Zlot 

UNDHR i zaprzyjaźnionych drużyn -  w 

stulecie urodzin Olgi i Andrzeja 

Małkowskich, Trębki 27-29.V.1988r.” 

 

 

 

Motto na dziś i na zawsze (druga zwrotka piosenki Olgi Małkowskiej „Podnóża 

moich gór”): 

„Choć smutków tyle w krąg i prób nieznany kres 

Nie wolno łamać rąk, ni próżnych ronić łez 

I śmiało w górę podnieść swą skroń i wierzyć, ze mroków tych cień 

Słoneczną kryje gdzieś toń i wielki, jasny dzień”. 



 

Załącznik: 

Krzyżowka: rozwiązanie całości = 3 korale, rozwiązanie z błędem w 

pojedynczych 1-3 punktach = dwa korale, rozwiązanie samego hasła = 1 koral. 

Rozwiązanie zgłosić instruktorowi HSI zlotu w komendzie  w piątek do godz. 

15,30. Cyfry w nawiasie oznaczają literę hasła, które stanowi część 

poszukiwanego rozwiązania. Diagram w załączeniu.  

 

1 - Miejsce urodzin Olgi Drahonowskiej. (5) 

2 – Zbiór ustaw w ZHP. (2) 

3 – Pseudonim Jana Bytnara. (2)  

4 – Imię pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów. (2) 

5 – Kryptonim Głównej Kwatery w Szarych Szeregach. (5) 

6 – Zofia i Maria – Naczelniczki Harcerek i komendantki Chorągwi Łódzkiej; Jadwiga 

(później Szletyńska) – Komendantka Chorągwi Łódzkiej. Były siostrami. Podaj ich 

nazwisko. (3) 

7 – „Andrzej wsparty zabiegami Rottingera,  inteligentnego kierownika biura Polskiego 

w Londynie, dopiął celu tej wyprawy. Nad obozem polskim powiewała biało – 

amarantowa flaga i widniała tablica „Poland”. Kierownictwo zlotu nie zareagowało 

na wystąpienie urzędników państw zaborczych protestujących przeciw temu. 

Małkowski otrzymał z rąk Baden-Powella, na równi z innymi, skautowe 

odznaczenie”. Podaj nazwę miasta, gdzie odbywał się ten zlot. (2) 

8 – Jedna z trzech organizacji, do tradycji których nawiązywało harcerstwo. Należał do 

niej również Andrzej Małkowski. Była to organizacja o charakterze wojskowym. (5) 

9 – Hasło – pozdrowienie przyjęte na Zlocie Krakowskim w 500-rocznicę bitwy pod 

Grunwaldem. Hasło to zaproponowała Olga Małkowska i obowiązuje ono w 

harcerstwie do dzisiaj. (3) 

10 – Miejsce urodzenia Andrzeja Małkowskiego. (2) 

11  - Panieńskie nazwisko Olgi Małkowskiej. (5) 

12 –Miejscowość, w której w 1956 r. odbył się zwołany przez OHPL zjazd, zwany 

później I Zjazdem ZHP, na którym przywrócono nazwę organizacji i tradycyjne 

symbole harcerskie. (3) 

13 - Pierwszy człon kryptonimu ZHP w czasie II wojny światowej. (2) 

14 – Symbol skautingu żeńskiego. (4) 

15 – Kryptonim drużyny  w Szarych Szeregach. (6) 

16 - Stopień wojskowy oficera armii gen. Hallera – Andrzeja Małkowskiego. (2) 

17–Podaj nazwisko harcmistrza, który w latach 1930-31 oraz ponownie przed wybuchem 

drugiej wojny światowej był Komendantem Chorągwi Harcerzy w Łodzi, pełnił też 

funkcję Komendanta Harcerskiej Szkoły Instruktorskiej na Buczu. Powołany jako 

oficer rezerwy do wojska zginął w Katyniu wiosną 1940 roku. (3) 

18 – Formacja wojskowa utworzona przez Józefa Piłsudskiego, w której służył Andrzej 

Małkowski biorąc udział w kampanii 1914/15 r. (3) 

19 – Nazwisko twórcy ruchu zuchowego, organizatora i dowódcy „Wawra”, redaktora 

wojennego „Biuletynu Informacyjnego”. (4) 



20 – Miejscowość, w której w 1918 r. nastąpiło połączenie organizacji skautowych i 

harcerskich z trzech byłych zaborów w Związek Harcerstwa Polskiego. (5) 

21 –Miejscowość, w której 19.06.1913 wzięli ślub Olga i Andrzej Małkowscy. (2) 

22- Kraj, w którym przebywała Olga w czasie II wojny światowej i tam prowadziła domy 

dziecka polskiego. (2) 

23 – Państwo, w armii którego służył Andrzej Małkowski w czasie I wojny światowej, po 

odmowie złożenia przyrzeczenia na wierność cesarzowi austriackiemu i odmowie 

przyjęcia go do armii brytyjskiej. (5) 

24 – „Zamieszkali, po krótkim pobycie w Klemensówce w surowej lecz jakże pięknej 

chałupie Józefa . . . . . . . .  na Brzysku w Kościeliskach”. Podaj nazwisko tego górala, 

u którego zamieszkali Małkowscy. (3) 

25 – Pseudonim dowódcy akcji pod Arsenałem przeprowadzonej przez Szare Szeregi. (4) 

26 – Miejscowość koło Lwowa, w której w 1911 r. odbył się pierwszy kurs skautów 

polskich. (5) 

27 – Najwyższa władza ustawodawcza w ZHP. (2) 

28 – Miejscowość w której w 1935 r. odbył się I Jubileuszowy Zlot Harcerstwa. (3) 

29 – Kryptonim Chorągwi Łódzkiej Szarych Szeregów. (3) 

30 – „W praktyce najpierw nastąpił wyjazd i dopiero kilka dni potem ślub (19.6.1013). 

Mieli dość czasu na przeprowadzenie ślubnych formalności. Zarówno Andrzej nie 

obciążony pracami organizacyjnymi, jak i Olga, skazana przez lekarzy na 

przymusowy odpoczynek, mogli sobą dysponować swobodnie. Oby tylko Kazimierz 

zdążył przyjechać na czas z Fryburga”. Kazimierz to brat – skaut, lekarz i kapłan 

studiujący we Fryburgu, ksiądz Kazimierz L. . . . . . . . . . .  Podaj nazwisko księdza-

skauta udzielającego ślubu Małkowskim. (7) 

31 – Towarzystwo gimnastyczne, do którego należał Andrzej Małkowski. (5) 

32 – Rzeczypospolita wymarzona przez Andrzeja w Tatrach, którą próbował tam założyć 

w czasie I wojny światowej. (6) 

33 – Pseudonim Tadeusza Zawadzkiego. (2) 

34 –Miejscowość, w której rozkazem z dnia 22.V.1911 r. powołano trzy pierwsze polskie 

drużyny skautowe, w tym III (a pierwszą żeńską) prowadzona przez Olgę. (2) 

35 – Budynek w Warszawie niedaleko którego odbyła się jedna z najbardziej znanych 

akcji odbicia więźniów Gestapo. Co roku, w rocznice tej akcji Hufiec Warszawa-

Mokotów organizuje spotkanie drużyn, głównie szaroszeregowych z całej Polski. (3) 

36 – Nazwa czasopisma redagowanego przez Andrzeja Małkowskiego we Lwowie. (2) 

37 – Towarzystwo abstynenckie, do którego należeli Olga i Andrzej. (6) 

38 –Wioska, w której powstała szkoła prowadzona przez harcerki metodą harcerską, 

kierowana przez Olgę Małkowską i rozmieszczona w trzech budynkach: Cisowym 

Dworku, Orlim Gnieździe i  Watrze. (7) 

39 – Nazwa statku, na którym w swą ostatnia podróż wyruszył Andrzej Małkowski 

płynąc w styczniu 1919 r. z misją wojskową od gen. Hallera z Francji do gen. 

Żeligowskiego w Odessie. (2) 

 

 

 



„GAZETA LUTYCKA”  nr 2/1988   (odpis) 

 (nr specjalny „Naszego Hasła – Łódź) 

(Nr  drugi redagowany przez HSI Szczepu „Zielony Płomień” - Łódź) 

 
Zlot Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej i zaprzyjaźnionych 

drużyn w setną rocznicę urodzin Olgi i Andrzeja Małkowskich,  Trębki, 29 maja 1988. 

 

Zadania dla kronikarzy! 

   

Kochani! Przekazujemy wam drugi numer „Gazety Lutyckiej”. Wybaczcie słabą jakość 

wydawniczą obu jej numerów, ale to wynik starych matryc i może kiepskich 

umiejętności powielających. Ale to jedyne co mogliśmy mieć za darmo, co przy 

obecnym deficycie i cenach papieru warte jednak było zachodu.  

 

Wczorajszy dzień (sobota 28.V.1988) był tak bogaty w przeżycia (harce, nauka piosenek 

Olgi, wręczenie XV ŁDH repliki sztandaru, zwiedzenia miejsca urodzin Andrzeja, aż 

wreszcie ognisko (do którego wszyscy musieli się przygotować), że nie nastarczało nam 

czasu na napisanie „Gazety Lutyckiej”.  Stąd też dzisiejszy egzemplarz, pisany zaraz po 

zakończeniu zlotu, będzie numerem drugim. Ale skoro zapowiadaliśmy trzy wydania – to 

przed nami wszystkimi stoi dziś następujące zadanie: SPISUJEMY NASZE 

WRAŻENIA ZE ZLOTU AO-100 W TRĘBKACH. Nikt z nas nie mógł bowiem być 

obecny we wszystkich miejscach, gdy działo się coś ciekawego. Dopiero zebranie 

kilkunastu relacji da obraz wszystkich zdarzeń zlotowych i akcji „Czerwone Korale”, 

którą od  dziś będziemy chyba nazywać akcją „CZERWONE KORALE BRATERSTWA 

AO-100”. Czekamy na Wasze wspomnienia z trasy rajdu do Trębek, zadań w których 

braliście udział, ze wspólnych przygotowań do ogniska. Piszcie zresztą o każdej chwili, 

którą uznacie za godną opisania. Czekamy na wasze uwagi odnośnie zalet ale i minusów 

zlotu. Prześlijcie je do końca czerwca na adres: (adresy wykreślono, bo po tylu latach są 

już  nieaktualne). Fragmenty waszych relacji ukażą się w trzecim numerze „Gazety 

Lutyckiej”, który przygotujemy na jesieni b.r.  Całość zebranych relacji przechowamy 

zaś w kronice zlotu. Prosimy Was również o wklejenie egzemplarzy „Gazety Lutyckiej” 

do kronik drużyn. Niech się przechowają dla naszych następców, niech pozostaną też w 

naszej pamięci. Za rok – być może – uda nam się przygotować jeszcze jedną edycję 

gazety, w której opiszemy jak zrealizowaliśmy plany naszych drużyn dotyczących 

działań czczących pamięć twórców polskiego harcerstwa – dh Oleńki i dh Andrzeja. 

 

Czuwaj! Redakcja 

  

 

 



Trębki, dn. 27 maja 1988 r. 

Rozkaz nr 1/88 Marszałka Unii 

 Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej 

 

 Druhny i Druhowie! 

Gorąco witamy na zlocie w Trębkach drużyny zrzeszone w Unii Najstarszych Drużyn 

Rzeczypospolitej oraz drużyny, które za bohaterów obrały sobie twórców polskiego 

harcerstwa a także pozostałe zaprzyjaźnione drużyny, które nieobojętne pozostały na 

zew harcerskiego braterstwa. Na  nasz apel uczczenia pamięci TWÓRCÓW 

POLSKIEGO HARCERSTWA w roku 100 rocznicy Ich urodzin odpowiedziały 

przybywając na zlot w: 

 

 3 Krakowskie D. Harcerzy i Harcerek im. K. Pułaskiego, Szczep „Zielona Trójka” 

 5 Krakowskie D. Harcerzy i Harcerek „Wichry” im. Stanisława Okonia 

 Szczep 6 Krakowskich D H „Leśni Ludzie” im. R. Traugutta (6 żeńska „Żar” i 6 

męska „Żbiki”) 

 Szczep Czarnej Trzynastki Krakowskiej (13 żeńska i 13 męska) 

 28 Łódzka D. Harcerzy im. Antoniego Olbromskiego, Szczep „Myśli Braterskiej” 

 62 Łódzka Drużyna Harcerek im. Heleny Wiernik - Dąbrowskiej, Szczep „Myśli 

Braterskiej” 

 58 Łódzka D. Harcerzy im. Andrzeja Romockiego „Morro”, Szczep „Agrikola” 

 101 próbna D. Harcerek, Szczep „Agrikola” 

 Szczep 1 Warszawskich  D. Harcerek i Harcerzy im. R. Traugutta (1 żeńska i 1 

męska) 

 Szczep 16 Warszawskich D. Harcerek i Harcerzy im. Zawiszy Czarnego (16 

żeńska i 16 męska) 

 46 Łódzka D. Harcerek im. Joasi Skwarczyńskiej „Knieja” 

 80 Kaliska D. Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego 

 31 Zielonogórska D. Harcerek „Róże” im. Olgi Makowskiej, Szczep „Wesoła 

Wiara” 

oraz  przedstawiciele z: 

 16 Gdańska D. Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego , Szczep im. F. Marciniaka 

 Zakopiański szczep „Hyrny”, 

Do których dołączyli organizatorzy zlotu: 

 XV Łódzka D. Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego, Szczep „Zielony Płomień” 

 59 Łódzka D. Harcerek im. Basi Nazdrowiczówny „Wiewiórki”, Szczep „Zielony 

Płomień”. 

 

Zaś zaproszeni, którzy poinformowali nas, że nie mogą do nas przyjechać, a 

mianowicie: 



 1 Tarnowska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego 

 7 Krakowskie D. Harcerzy i Harcerek im. Tadeusza Reytana i Jagusi Orłowicz 

 21 Warszawska D. Harcerzy  Młode Żbiki” im. Ignacego Prądzyńskiego 

 Szczep 22 Warszawskich D. H. i Z. „Watra” im. hm Kazimierza Skorupki 

 Szczep 23 Warszawskich D. H. „Pomarańczarnia” im. K. K. Baczyńskiego 

- w swych rodzinnych miejscowościach myślą  łączą się dziś z nami. 

O pozostałych drużynach Unii nie mamy informacji. 

 

Witamy w Trębkach! 

 Mamy gorącą nadzieję, że spędzimy tu razem dni, które zaowocują dalszą 

przyjaźnią. Wybaczcie nam drobne potknięcia organizacyjne. Jesteśmy bowiem 

szczepem młodszoharcerskim i wiele nauki jeszcze przed nami. 

Prosimy was o uśmiech i o pamięć o tym, że spotkaliśmy się tu, by właściwą postawa 

harcerską uczcić pamięć dwojga wspaniałych ludzi, twórców naszego ruchu – OLGI i 

ANDRZEJA MAKOWSKICH, których idee kontynuujemy w naszej codziennej 

pracy. 

 Zapraszamy was do wspólnych zajęć, gier, harców i ognisk. Czeka  na was 

również polowa wystawa poświęcona Twórcom Polskiego Harcerstwa i stoisko 

Poczty Harcerskiej, w którym znajdziecie wiele ciekawych wydawnictw. Zapraszamy 

też do wspólnego redagowania „Gazety Lutyckiej”. 

Życzymy uzbierania jak najdłuższego sznura czerwonych korali braterstwa – 

symbolu, który od dziś zawsze będzie nam się kojarzył z postaciami druhny Oleńki i 

druha Andrzeja oraz z harcerską przyjaźnią i braterstwem. Za chwilę przejdziemy do 

obozu najstarszych (założonych przed 1921r.) drużyn harcerskich w Polsce, by 

wciągnąć na maszt flagę Polski i flagę UNDHR – symbol kontynuacji tradycji 

harcerskich. Niech trwa ona w naszych drużynach i zakorzenia się w naszym 

otoczeniu. 

Czuwaj! 

Marszałek Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej 

 Jacek Broniewski harcmistrz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

List do uczestników zlotu od hm Zofii Florczak 

 
 

Warszawa 17.V.1988 r. 

 

 

 Na ręce Druhny i Druha Grażyny i Jacka Broniewskich przesyłam 

najserdeczniejsze podziękowania dla Wspólnoty Harcerskiej, która tak pięknie 

przygotowała uroczystość w Trębkach – miejscu urodzin Andrzeja Małkowskiego. 

Niech przywołanie pamięci Obojga Twórców polskiego harcerstwa ożywi Ruch 

Harcerski wiewem z tamtych lat, które przecież wciąż są wzorem. Trzeba tylko ten 

wzór dobrze i głęboko odczytać.  

 

Życzę zebrania ślicznych sznurów korali!  

 

Z żalem, że nie mogę uczestniczyć i oglądać bogatego programu tych „nowych” dni 

– ślę Wam wszystkim serdeczne 

 

Czuwaj! 

Zofia Florczak hm, harcerka od 1924 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Uzupełnienie nr 1 – druhna Zofia Florczak [G.B.]: 

 

 Ur. w 1912 r.,  znała Olgę Małkowską, pracowała z Nią w Cisowym Dworku. Od 

1943  była stałą reprezentantką Naczelniczki Harcerek w Naczelnictwie ZHP, była 

też ostatnią Naczelniczką Harcerek w ZHP przed  rozwiązaniem go  przez władze 

komunistyczne. Dr hab. polonistyki. Nigdy nie zwolniona z  funkcji naczelniczki, 

pełniła ją  w konspiracji przez lata powojenne. W 1989 r. wspierała odradzające się 

Organizacje Harcerek w ZHP r. zał. 1918 oraz w ZHR. Zmarła w 1996 r. 

 

 

 

 

 



 

 

Komendant Szczepu „Zielony Płomień” 

Trębki, 28 maja 1988 r. 

R L. 1/88 – Druhny i Druhowie! 

Harcerze XV Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego! 

Drodzy Przyjaciele obecni dziś z nami! 

 

 Byliśmy przed chwilą świadkami ważnego wydarzenia w historii drużyny. W 

setną rocznicę urodzin swego patrona – Andrzeja Małkowskiego, w miejscu, gdzie 

przyszedł On na świat, istniejąca od 1920 r. XV Łódzka Drużyna Harcerzy otrzymała 

w obecności i z rąk swych harcerzy z lat 1930. i 1940. replikę pięknego sztandaru z 

1935 r. 

 Przed 53 laty,  z okazji 15-lecia swego istnienia, drużyna,  pod wodzą 

ówczesnego drużynowego druha Władysława Szymańskiego, otrzymała pierwszy 

sztandar, który przetrwał z nią do chwili obecnej. 

 Niestety, zetlały materiał  uniemożliwia posługiwanie się nim. Oprócz 

normalnego użytkowania wpływ na to miał fakt, że przez 5 lat okupacji hitlerowskiej 

sztandar przeleżał pod podłogą strychu, schowany tam przez harcerza drużyny   

Romana Witkowskiego. Oprócz tego, w latach 1950., po zarekwirowaniu sztandaru i 

skazaniu osób go ukrywających,  przeleżał on długie lata niszczejąc w garażu ZMP. 

Na szczęście w 1956 r. w komisji przejmującej majątek ZMP dla odrodzonych 

organizacji by jeden z naszych harcerzy – druh Tadeusz Poklewski. Dzięki temu 

sztandar znów trafił do drużyny. 

 W 1980 r., w obecności pierwszego drużynowego – druha Tadeusza 

Pawlikowskiego (późniejszego rektora Akademii Medycznej), Rada Drużyny podjęła 

decyzję  o konieczności dokonania repliki sztandaru i traktowania tego pierwszego 

jako eksponatu historycznego. Ciągły wzrost cen spowodował, że zbieranie funduszy 

na ten cel trwało aż 8 lat. Dumni jesteśmy z tego, że nowy sztandar zaistniał dzięki 

wysiłkowi obecnych i byłych członków XV ŁDH a nie z fundacji zewnętrznego 

sponsora. 

 Harcerze XV ŁDH im. Andrzeja Małkowskiego! 

Wasz wielki wysiłek zaowocował dzisiejszym dniem, z którego możemy być 

dumni. Pamiętajmy jednak o tym, że kontynuujemy już 68-letnią tradycję drużyny, a 

to nakłada na Was olbrzymi obowiązek służby harcerskiej. Oby była ona dla nas 

wszystkich nie tylko obowiązkiem ale i dumą i przyjemnością. Jako były drużynowy  

życzę Wam by, jak do tej pory, nie ustawała Wasza więź z poprzednimi pokoleniami 

członków „Zielonej Piętnastki” a jej szeregi wzbogacały się o młodych, 

wartościowych ludzi. 

Czuwaj! 

Komendant Szczepu „Zielony Płomień” 



 hm Jacek Broniewski 

 

OGNISKO AO -100 

     Kolejność prezentacji na ognisku.          Skróty: Ł- Łódzka, K – Krakowska, Kal – Kaliska, 

 W – Warszawska, ZG – Zielonogórska;  m- męska, ż - żeńska.  

 

Scenki – inscenizacja Kolejność 

prezentacji 

Wiersze i fragmenty listów 

 1 Kurantowy zegar – 31ZG 

Zebranie w Sokole, przeprawy przez 

granice, spotkanie O. i A. -58 Ł i 1 W 

2  

 3 Czuwaj – 101 Ł 

3 Lwowska – drużyna Olgi – 62 Ł i 

13 K ż 

4  

Drużyna batiarów – eksperymenty 

Andrzeja -  80 Kal i 5 K m 

5  

 6 Liryka miłosna: Sanna  -5 K ż , Zrękowiny – 

5 K ż, Kocham Cię – 6 K ż 

Najmłodsi w przededniu 

niepodległości – Zakopane - 

 6 K m,40 Ł 

7  

Andrzej w Legionach – 28 Ł i 16 W 8  

 9 Niagara – 31 ZG 

Opowiadanie wiarusa o Andrzeju w 

wojsku kanadyjskim – 13 K m 

10  

 11 Niepodległość – wiersze społeczne: 

Żołnierzom Polskim – 16 W, Potrzeba 

Robotników – 58 Ł, Błogosławiony trud – 

28 Ł, Pieśń Polskich Wychodźców – 80 Kal 

Piosenki:  „Podnóża moich gór”, 

„Szerzej podwoje” – wszyscy 

12 Gotowość – 13 K ż 

 13 Dziwna budowa – 46 Ł 

Cisowy Dworek – przyjęcie dzieci do 

szkoły 101 Ł i 3 K 

14  

 15 Józek – 3 K m 

Piosenki: „Ku Orlej Perci”, „Pieśń 

Pędziwiatrów” – wszyscy 

16 Mój świat 1 W 

 17 List do Lutyka – 3 K 

Z „Kroniki Starych Pudeł” – 

wycieczka i noc z cygańską muzyką – 

31 ZG i 6 K ż 

18  

 19 List do dh Wiszniewskiej – 1946 – 13 K m 

 20 Harcerska próba starszej pani – 62 Ł 

Powtórzenie najładniejszej piosenki 21  

„Idzie noc” 22  

 



Najbardziej podobały nam się scenki przygotowane przez 13 K oraz 101 Ł wraz z 3 K. Ale trzeba 

przyznać, że wszyscy byliście wspaniali, a ognisko dzięki wam było niezapomniane. 

 

Trębki, 29.V. 1988 r. 

 

RL 2/88 Marszałka Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej 

 

Druhny i Druhowie! Drodzy Przyjaciele! 

Mam głęboką nadzieję, że dni, które przy pięknej, słonecznej pogodzie spędziliśmy 

razem w Trębkach, pozostaną w naszej pamięci na długo. Spotkanie to będzie nam 

się już na zawsze kojarzyło z harcerskim braterstwem, wspomnieniami o dwojgu 

wspaniałych ludzi, którym zlot ten poświęciliśmy oraz czerwienią zdobytych korali.  

  Niechaj uzbierane w honorowej rywalizacji korale znajdą swój kącik w 

waszych izbach i przypominają, że gdzieś w Polsce są ludzie, którzy spoglądając na 

podobny sznur korali wspominają wspólnie przeżyte dni, wierząc że w Łodzi, 

Krakowie, Warszawie, Zielonej Górze, Kaliszu, Gdańsku, Zakopanem i wielu innych 

miejscowościach Polski znajdziemy przyjaciół w harcerskich mundurach. 

Świadomość, że oni również kontynuują ideę harcerskiej służby i braterstwa pozwoli 

nam przetrwać „jeszcze nie jedną paranoję” i przezwyciężyć nieprawości tego świata.  

 Serdecznie gratuluję 101 próbnej Drużynie Harcerek z Łodzi, która uzbierała 

najdłuższy sznur korali współzawodnicząc w tak szanownym gronie zgromadzonych 

tu drużyn. Jest to dla nas znakiem, że idee, które przyświecały harcerstwu w latach, 

gdy powstawały najstarsze zgromadzone tu drużyny, są wciąż żywe  i kontynuowane 

przez nieustannie powstające gromady chłopców i dziewcząt w harcerskich 

mundurach. Jest to dla nas też promyk optymizmu, który rozgłosimy w naszych 

środowiskach. Bowiem, jak pisała druhna Oleńka, mimo ciężkich chwil trzeba: 

 

„… Wierzyć, że mroków tych cień 

Słoneczną kryje gdzieś toń 

I piękny, jasny dzień… 

 

Informuję jednocześnie, że z dniem dzisiejszym, w momencie zakończenia naszego 

zlotu, obowiązki Marszałka Unii na następny rok przejmuje druh  hm Wojciech 

Kolka z 5 Krakowskiej Drużyny Harcerzy. 

 Do zobaczenia na następnym zlocie! 

Życzę częstych spotkań między naszymi drużynami również w ciągu całego roku 

harcerskiego. 

Marszałek Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej 

Jacek Broniewski harcmistrz 

 

 



 

 

 

HARCE -  HARCE -  HARCE  ZLOTOWE 

 

Gwoli przypomnienia kronikarzom, którzy piękne wpisy w kronikach poczynią i nam 

do „Gazety Lutyckiej” prześlą relacje i uwagi o wydarzeniach na zlocie, podajemy, 

że w akcji „Czerwone Korale Braterstwa AO-100” przewidziane były następujące 

sprawdziany, konkursy i harce: 

 

1. Na trasie rajdu do Trębek:  

  krzyżówka 

 mapka miejsc pobytu Andrzeja Małkowskiego w Polsce (wg książki A. 

Kamińskiego) 

  robienie szczudeł 

 zadania samarytańskie 

 gotowanie herbaty na ognisku 

 dyktando topograficzne. 

 

2. Po przybyciu na miejsce biwaku (zwrot prac przygotowanych wcześniej): 

 meldunek o pracy drużyny w ostatnim roku harcerskim  

 meldunek o działaniach upamiętniających 100 rocznicę urodzin O.A. 

Małkowskich i zamierzenia na bieżący rok. 

 

3. Harce w lesie koło biwaku: 

 rowerowy tor przeszkód 

 wodny tor przeszkód 

 gra terenowa „Na ratunek!” 

 gra terenowa „Zdobywamy proporzec” 

 szkic trasy na czas 

 musztra i orientacja w upływie czasu. 

 

4. I oczywiście OGNISKO (przygotowanie scenek i wierszy). 

 

Czekamy na wasze relacje! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lato czeka 

 

Razem zbierane CZERWONE KORALE BRATERSTWA i PRZYJAŹNI 

zobowiązują. Pamiętajmy o spotkanych na zlocie Druhnach i Druhach również w 

czasie wakacyjnych wędrówek po Polsce. Wymieńmy swoje adresy obozowe. Może 

komuś będzie po drodze zajrzeć na chwilę pod nasz płócienny dom. 

 

A oto adres kontaktowe drużyn biorących udział w zlocie: 

(Uwaga! podane w „Gazecie Lutyckiej”  adresy domowe w tym odpisie pominięto, bo są 

prawdopodobnie nieaktualne. Jeżeli któreś środowisko będzie je potrzebowało – prosimy o kontakt:  

wspomnieniaxv@gmail.com) 

 

 31 Zielonogórska Drużyna Harcerek im. Olgi Małkowskiej – Edyta Sikora 

 3 Krakowska Drużyna Harcerek i Harcerzy – Anna Satora 

 5 Krakowska Drużyna Harcerek i Harcerzy – Renata Nowak 

 6 Krakowska Drużyna Harcerek „Żar” i Harcerzy „Żbiki” (Błękitna Szóstka) – 

Maciej Kurzyniec 

 13 Krakowska Drużyna Harcerek i Harcerzy „Czarna Trzynastka” – Wiesława 

Stojek 

 1 Warszawska Drużyna Harcerek i Harcerzy „Czarna Jedynka”- Małgorzata 

Piszcz 

 16 Warszawska Drużyna Harcerek i Harcerzy – Szymon Majewski  

 59 Łódzka Drużyna Harcerek im. Basi Nazdrowiczówny  - szczep „Zielony 

Płomień” – Małgorzata Ruprecht 

 XV Łódzka Drużyna Harcerzy „Zielona Piętnastka” – szczep „Zielony 

Płomień” – Jacek Broniewski 

 80 Kaliska Drużyna Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego – Paweł Pawlaczyk 

 58 Łódzka Drużyna Harcerzy im. A. Romockiego „Morro” – szczep 

„Agrikola” – Marcin Kucharski 

 101 Łódzka Drużyna Harcerek – szczep „Agrikola” – Izabela Tabachowicz 

 28 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Antoniego Obromskiego – szczep „Myśli 

Braterskiej” – Dariusz Szkiłądź 

 62 Łódzka Drużyna Harcerek im. Heleny Wiernik-Dąbrowskiej  - szczep 

„Myśli Braterskiej” – kontakt jak z 28 ŁDH 

 46 Łódzka Drużyna harcerek „Knieja” im. Joasi Skwarczyńskiej – Anna 

Lorentowicz.  

 

 

mailto:xv@gmail.com


 

 

 

 
 

Uzupełnienie nr 2 - wyjaśnienie dotyczące korali [G.B.]. 

(tego tekstu nie było w Gazecie Lutyckiej”)  
 

 

 

Na podstawie: 1) Z Florczak i Anna Krasowska-

Olszańska, „Olga Małkowska – życie i działalność”, 

ZHR, Główna Kwatera Harcerek, Warszawa 1998, s. 

33-34; 2) B. Wachowicz, „Druhno Oleńko!, Druhu 

Andrzeju! – gawęda o twórcach Harcerstwa Polskiego 

Oldze i Andrzeju Małkowskich”, Oficyna Wydawnicza 

„Rytm”, Warszawa 1995, s. 98; 3) Opowiadanie druhny 

Tiny Małkowskiej – Żaby w czasie wizyty w XV ŁDH 

w 2010 r. 

 

Ślub Olgi i Andrzeja Małkowskich odbył się 19 czerwca 1913 r. w zakopiańskim 

kościele parafialnym. Przybył na tę uroczystość studiujący wówczas we Fryburgu 

ksiądz (a zarazem lekarz i skaut) Kazimierz Lutosławski, który miał zgodnie z 

prośbą obojga narzeczonych dokonać obrzędu zaślubin.
2
 W jego obecności 

ceremonii przy ołtarzu przewodził miejscowy proboszcz. Ślub odbył się w obecności 

nielicznej grupy świadków i gości. Ani matka Olgi, ani matka Andrzeja (ojciec już 

nie żył) na ślub nie przyjechały. Według rodzinnych przekazów obie rodziny były 

przeciwne temu małżeństwu, każda z nich życzyła sobie „lepszej partii”. Z rodziny 

Andrzeja był tylko jego wówczas 17-letni brat Mariusz Małkowski oraz p. 

Aleksandra Małkowska, zwana w rodzinie „babcią senatorową” – wdowa po 

Konstantym, kuzynie Andrzeja, który w 1874 otrzymał godność senatora Królestwa 

Polskiego.  Młoda para wystąpiła w mundurach skautowych. Na fotografii ślubnej 

widać ich  spokojne, pełne pogody, wręcz świetliste twarze. Ku zdumieniu 

niektórych Olga ma zawieszone na szyi czerwone korale, a przecież do munduru 

takich ozdób się nie nosi. Ten sznur korali otrzymała Olga w prezencie ślubnym od 

„babci senatorowej” i przez delikatność, nie chcąc sprawić jej przykrości, włożyła je 

(choć nieprzepisowo) do munduru. 

O ślubie i zdjęciu ślubnym tak Olga mówiła do swej wnuczki Krystyny zwanej Tiną, 

zaś przez babcię nazywaną po sienkiewiczowsku Krzysią: ”Czy wiesz, ze na nasz 

ślub z Andrzejem przyjechała Jego babcia senatorowa i przywiozła mi w prezencie 

korale czerwone? Byłam w mundurze, ale musiałam te korale nałożyć”. 
 

Piękne teksty zapisane przez Olgę Małkowską znaleźć można w „Druhna Oleńka – zapiski”, opr. 

O.G.J. Broniewscy, Wyd. ZHR Warszawa 2000.   

 

                                                           
2 W księgach parafialnych kościoła w Zakopanem zachował się zapis w księdze zawartych małżeństw dotyczący ślubu 
Olgi i Andrzeja (t.  I., s. 366, nr 20) 



 

 

 

Uzupełnienie nr 3  - o wręczeniu sztandaru XV ŁDH [J.B.]: 

 

Sztandar XV Łódzka Drużyna Harcerzy (założona 15.XI.1920 r.) otrzymała w 

dniu swego 15-lecia. Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się 17 listopada w 

Łodzi,  na dziedzińcu szkoły powszechnej (dziś mówimy: podstawowe) nr 15 przy ul. 

1 Maja 87, przy której drużyna działała. Drużyna i goście czwórkami 

przemaszerowali do kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej, gdzie sztandar poświęcił 

podharcmistrz  ks. Eugeniusz Miller, kapelan hufców łódzkich w latach 1930-37. Po 

powrocie z kościoła, na dziedzińcu szkoły nr 15 odbyła się dalsza część uroczystości. 

Po krótkim przedstawieniu historii drużyny przez jej przybocznego i gawędzie 

przewodniczącego komitetu honorowego sztandaru – komendanta Chorągwi 

Łódzkiej  Stefana Szletyńskiego, nastąpiło odczytanie aktu erekcyjnego i uroczyste 

wbijanie blaszek z nazwiskami fundatorów. Tego samego dnia, po południu 

zaprezentowano zaproszonym gościom program artystyczny w wykonaniu harcerzy z 

drużyny. 

 

Wręczenie sztandaru XV ŁDH w 1935 r. 

 

Wręczenie repliki sztandaru w 1988 r. 

 

Ze względu na duże zniszczenia materiału, z którego go wykonano,  drużyna 

podjęła wysiłek uzyskania funduszy na jego replikę. Postanowiono ją wręczyć 

harcerzom w roku stulecia urodzin twórców harcerstwa polskiego – Olgi i Andrzeja 

Małkowskich czyli w 1988 r. Wręczyli go członkowie drużyny z lat 40-tych: Jerzy 

Sipa, Mirosław Drapiński i Rolland Siwiec. W poczcie sztandarowym wystąpili ich 

młodzi koledzy pracujący wówczas w drużynie – druhowie Dariusz Cichosz, Piotr 

Jańczak  i  Karol Bałdys. Zlot zakończono Mszą św. odprawioną za dusze Olgi i 

Andrzeja Małkowskich w kościółku parafialnym w Trębkach.  


