
Wanda Czarnota 
 

 „Wielkimi krokami zbliża się stulecie istnienia skautingu, a zatem i stulecie istnienia 
harcerstwa polskiego” – pisała druhna Hanka Zawadzka /wiceprzewodnicząca ZHP 1990-93/ 
we wstępie do swojej ostatniej książki wydanej w 2004 roku tuż przed jej śmiercią.  
„Dzieje harcerstwa polskiego, jego wzloty i upadki, wiązały się jak najściślej z dziejami 
Kraju. Kiedy się tym dziejom przyglądamy, nie możemy nie zauważyć, że przez długie lata, 
prawie od samego początku istnienia polskiego harcerstwa, istniało odrębne harcerstwo 
żeńskie i, że wniosło ono do polskiego ruchu skautowego swoje własne ogromne wartości.” 

 
Dla uczczenia pamięci Anny Zawadzkiej – dziejopisarki ruchu żeńskiego  

 

o skautkach na ziemiach polskich 
od pierwszych drużyn do samodzielnej organizacji. 

 
Początek XX wieku to nie były czasy, w których kobiety aktywnie uczestniczyły w życiu 

publicznym, w większości uczelni nie mogły nawet studiować. Ale przyjmowano je do 
organizacji niepodległościowych. Pierwsze informacje o tych, które miały zapisać się w 
historii, jako współtwórczynie skautingu na ziemiach polskich pochodzą z 1909 roku. W 
czerwcu Polski Związek Wojskowy zorganizował pomocnicze oddziały kobiece złożone z 
członkiń Zarzewia, w których znalazły się Maria Gabriela (Ela) Kwiatkowska i Leokadia 
Błońska /p. komendantka pierwszego kursu żeńskiego w Kongresówce/. Po przekształceniu 
PZW w Armię Polską komendantką oddziału żeńskiego została Maria Barthel de Weydenthal. 
W kursach ogólnych Armii Polskiej brały udział: Olga Drahonowska i Stanisława Gajewska 
/p. instruktorka tajnej drużyny skautek w Radomiu/. Drahonowska była ponadto na Sejmie 
filareckim zorganizowanym przez Eleusis, latem 1910 roku.  

Dziewczęta, w większości studentki, uczestniczyły w kursie Związku Sokolego /marzec 
1911/ zapoznającym z ideą skautingu. 22 maja 1911 roku Naczelna Komenda Skautowa 
utworzyła z nich pierwszą drużynę skautek, czyli III Lwowską Drużynę im. Pułkownik Emilii 
Plater, powierzając Drahonowskiej jej prowadzenie. W zapiskach pierwszej drużynowej 
czytamy: „Ćwiczyłyśmy się ustawicznie, bo skauting nie był czymś, co się robiło na kursie lub 
na zbiórkach tylko, to był nowy sposób życia. Poza tym rozumiałyśmy, że skautką trzeba się 
stać, a więc ćwiczyłyśmy wolę – w każdej pracy wybierając rzeczy najtrudniejsze... 
Szukałyśmy słabych i biednych by im przyjść z pomocą [...]”.  
Niestety ćwiczenie się w harcach nie było, w tym czasie, zajęciem dla panienek z dobrego 
domu. Oznaczało przecież wycieczki, biwakowanie w lesie, nocowanie pod namiotem. Takie 
zajęcia służyły usamodzielnianiu się dziewcząt i były sprzeczne z powszechnie panującymi 
obyczajami. Starsze społeczeństwo patrzyło niechętnie na powstające zastępy i drużyny. 
Obawiano się, żeby aktywność poza domem nie przyczyniła się do rozwoju niezależności 
dziewcząt, co mogło w przyszłości zaważyć na sposobie pełnienia przez nie roli żony i matki. 
Skautki przełamywały te uprzedzenia z wielkim trudem i właściwym kobietom taktem. 
Instruktorki rozumiały, że programy żeńskiej pracy skautowej powinny różnić się od męskich 
i wiedziały, że w tej kwestii mogą liczyć tylko na siebie, ponieważ nawet angielskie skautki, 
nie dysponowały większym doświadczeniem.  
 
Zdaniem Jadwigi Falkowskiej „harcerstwo żeńskie, usamodzielniając dziewczynę przyłączało 
się tym samym do ruchu emancypacyjnego kobiet”. Kierowniczki ruchu harcerskiego 
uważały, że „ze szkoły harcerskiej kobiecość wyjdzie wzmocniona”, pogodna i zaradna 
wobec niepowodzeń życiowych. I zapewne dlatego, nowych drużyn wciąż przybywało. 
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Tymczasem związkowe naczelnictwo skautowe nie chciało brać odpowiedzialności za 
skauting żeński twierdząc, że nie zna jego celów i boi się o jego charakter. Ignorowano 
całkowicie działania dziewcząt. Nie wydawano rozkazów dotyczących ich drużyn, nie 
przyjmowano raportów, nie mianowano drużynowych, nie utrzymywano z nimi kontaktu. Nie 
zgadzał się z takim podejściem Andrzej Małkowski i dał temu wyraz w swojej gawędzie, 
/„Skaut” 1911, nr 1/, oświadczając, że: „Wszystko, co dotyczy chłopców skautów można 
zastosować i do dziewcząt skautów, które mogą w harcach ćwiczyć się z takim samym 
pożytkiem”. W podobnym duchu wypowiedział się dwa lata później Ignacy Kozielewski 
/„Skaut” 1913, nr 17/.  
Pod koniec 1912 roku naczelnik Kazimierz Wyrzykowski powołał komisję do sformułowania 
celów, zadań i metod ruchu żeńskiego. W jej skład oprócz niego weszli Jadwiga Falkowska, 
Emilia Czechowiczówna i Andrzej Małkowski. Opracowano broszurę Polskie skautki. Zarys 
organizacyjny, w której zaakceptowano żeński ruch skautowy: „Przed dziewczętami podobnie 
jak przed chłopcami jest w Polsce otwarta droga do pożytecznej pracy i służby narodowej. 
Organizacja polskich skautek ma wychowywać dzielną kobietę jako Polkę, kobietę matkę i 
wychowawczynię przyszłych pokoleń. Organizacja polskich skautek jest instytucją 
wychowania moralnego i wychowania fizycznego. Polska skautka składa ślubowanie na 
wierność Bogu i Ojczyźnie”. Opisano tam również mundur skautki, wymagania trzech stopni 
dla dziewcząt i wprowadzono przepis, że skautką może zostać dziewczyna w wieku od 13 lat, 
za zgodą rodziców.  

Następnym krokiem było powołanie Sekcji Żeńskiej Naczelnictwa, czyli Zarządu 
Głównego Żeńskich Drużyn Skautowych. Jej przewodniczącą została Maria Czarnecka, jako 
przedstawicielka starszego społeczeństwa, a sekretarką J. Falkowska. Wówczas wprowadzono 
własną numerację drużyn żeńskich. W pierwszym rozkazie Zarządu Głównego III Lwowska 
Drużyna przekształciła się I Lwowską Drużyną Żeńską prowadzoną przez J. Falkowską.  

 
Skauting, jak wszystko w tym czasie, funkcjonował w trzech odrębnych zaborach i 

w każdym z nich rozwijał się nieco inaczej, stosownie do istniejących tam możliwości. 
 
W Warszawie /zabór rosyjski/, pierwszą drużynę skautek założyła Jadwiga Grabowska 

na jesieni 1911 r. Sprawą skautingu żeńskiego zainteresowała się również O.M.N. Pet. 
Wiosną 1912 roku, na zebraniu dziewcząt należących do tej organizacji, referat o skautingu 
żeńskim wygłosiła Władysława Martynowiczówna /p. komendantka Warszawskiej Chorągwi 
Harcerek/. Do powstawania drużyn przyczyniły się w znacznym stopniu nauczycielki, a 
nawet przełożone pensji żeńskich doceniające walory wychowawcze nowej organizacji. 
Wiosną 1913 roku, Zarząd Główny mianował zarzewiaczkę Elę (Maria Gabriela) 
Kwiatkowską komendantką skautingu żeńskiego na zabór rosyjski.  

Po kursie instruktorskim przeprowadzonym przez Falkowską w kwietniu 1914 roku 
skautki warszawskie zaczęły pracować samodzielnie według właściwych skautingowi 
żeńskiemu programów i metod. Komenda Naczelna wydała rozkaz nakazujący dziewczętom, 
aby nie korzystały z pomocy skautów-chłopców, ale z wiedzy zdobytej podczas kursu, oraz z 
wiadomości zawartych w piśmie Skaut i książkach skautowych. 

Od 1911 r. istniał skauting żeński w Łodzi. Jego komendantką była Eugenia Jabłońska, a 
po niej Maria Wocalewska.  

Skautki dotarły także do Wilna . We wrześniu 1914 roku Antonina Świdzińska założyła 
tam pierwszą drużynę żeńską im. Tadeusza Kościuszki.  

 
W zaborze pruskim, pracę skautową zapoczątkowały uczennice szkół średnich /listopad 

1912/. Pierwszą ich drużynową została Janina Łakińska. W Wielkopolsce zajęcia musiały być 
jeszcze bardziej zakonspirowane niż w Kongresówce, a drużyny przejęły w pewnym sensie 
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funkcje polskiej szkoły. Harcerki, bardziej niż technik skautowych, uczyły się na zbiórkach 
języka polskiego, literatury i historii Polski.  

Od 1912 roku na terenie Zagłębia Dąbrowskiego działały zastępy skautek ściśle 
współpracujące z drużynami męskimi.  
 
Wybuch I wojny światowej zdezorganizował pracę skautową.  
Na terenie Galicji  do zmian organizacyjnych doszło w roku 1916. Powołano Naczelną 
Komendę Skautową z referatem drużyn żeńskich, który objęła Henryka Czechowiczówna. 
Dwa lata później (wtedy już Wydziałem Żeńskim) kierowała Maria Opieńska. W listopadzie 
1917 r., w zjeździe informacyjnym uczestniczyły drużynowe ze Lwowa, Snopkowa, 
Drohobycza, Borysławia, Nowego Sącza i Oświęcimia. W roku 1918 we Lwowie działało 
siedem drużyn dziewcząt i jedna dziecięca. Komendantką okręgu miejskiego była Maria 
Csesznák /p. Uklejska, dwukrotna Naczelniczka GKŻ/.  

 
Pod zaborem pruskim, gdzie nie było bezpośrednich działań wojennych, organizacja i 

programy pracy skautowej nie uległy zmianie. Praca dwóch drużyn żeńskich w Poznaniu 
skupiała się na samokształceniu. Z biegiem czasu do programu włączono wycieczki i 
uroczystości z okazji rocznic narodowych. Organizowano je poza miastem, wczesnym 
rankiem lub nocą – z zachowaniem pełnej konspiracji. Harcerki pomagały też dzieciom w 
schroniskach, organizując dla nich gry, zabawy i śpiewanie polskich piosenek. Trzecia 
drużyna skautek utworzona została w 1915 roku z polskiej młodzieży robotniczej działającej 
w Towarzystwie Zorza w Poznaniu. Na prowincji drużyny żeńskie działały w Pleszewie, w 
Środzie i w Gnieźnie, a potem /od 1918/, w Inowrocławiu, w Bydgoszczy, i w Ostrowie 
Wielkopolskim. Władzę nad nimi sprawowało Naczelnictwo Żeńskich Drużyn Skautowych 
składające się z przedstawicielek wszystkich drużyn i kilku osób ze starszego społeczeństwa. 
Wspólnie przygotowywano plan pracy i decydowano o programach prób. Po rozwiązaniu 
skautingu przez władze niemieckie 31 maja 1918 r. drużyny nadal pracowały.  

W Warszawie w styczniu 1915 r. powstał, niezależny od jakichkolwiek władz 
skautowych, Związek Skautek Polskich, na czele którego stanęła przełożona pensji żeńskiej 
Antonina Walicka. Większość drużyn włączyła do swoich programów różne prace 
pomocnicze dla Legionów Piłsudskiego: szycie bielizny i robienie swetrów, szalików, 
rękawiczek dla legionistów, dostarczanie im listów, wysyłanie paczek na front. Starsze 
dziewczęta kończyły kursy sanitarne i wojskowe oraz współpracowały z Polską Organizacją 
Wojskową. 3 maja 1916 r. skautki wzięły udział w pochodzie z własnym sztandarem i 
wystawiły swoje prace w pawilonie skautowym. A 17 maja odbyło się uroczyste 
Przyrzeczenie, które na ręce ks. Mauersbergera złożyło 120 dziewcząt z drużyn 
warszawskich. Wkrótce potem Komenda Związku Skautek Polskich nawiązała kontakt z 
drużynami poza Warszawą. Według Grodeckiej jeszcze przed wojną drużyny żeńskie działały 
w Lublinie, Białymstoku, Kielcach i Radomiu. A po 1915 roku powstały także w Płocku, 
Włocławku, Siedlcach i Końskich.  

W Kongresówce działały 4 organizacje dla młodzieży – Związek Harcerstwa Polskiego, 
Związek Skautek Polskich, Junactwo oraz podzielona na okręgi – żeńskie i męskie Polska 
Organizacja Skautowa, która była najliczniejsza. Te organizacje na Zjeździe w Warszawie /1-
2 listopada 1916/ jednomyślnie uchwaliły Akt połączenia zaproponowany przez Komisję 
Zjazdową, którego pierwszy punkt głosił: „Związek Harcerstwa Polskiego, Polska 
Organizacja Skautowa i Związek Skautek Polskich łączą się na równych prawach w jedną 
organizację pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego”. Ponadto uchwalono, że najwyższą 
instancją będzie Zjazd ZHP, wybrano ks. Jana Mauersbergera na Naczelnego Komendanta i 
utworzono Główną Kwaterę z działami męskim i żeńskim. Po trzech miesiącach powołano 
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dwie Główne Kwatery, męską i żeńską i utworzono w terenie Okręgi męskie i żeńskie z 
jednakową numeracją, do męskich dodając literę A; a do żeńskich literę B.  

Wiosną 1918 roku przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
utworzono Naczelny Inspektorat Harcerstwa. Na jego czele stanęli Tadeusz Strumiłło i Maria 
Wocalewska. Latem 1918 roku Naczelny Inspektorat zorganizował w Staszowie kursy 
instruktorskie dla nauczycieli. W żeńskim uczestniczyło około osiemdziesięciu nauczycielek.  
 
Skauting żeński rozwijał się także w innych regionach, gdzie mieszkali Polacy.  
 

W Wilnie  od 1915 r. pracą harcerską kierowała wspólna Komenda Skautowa. Drużyny 
żeńskie reprezentowały w niej Ewa Makowska-Gulbinowa (p. komendantka Chorągwi 
Wileńskiej) i Antonina Świdzińska. W 1917 r. dla dziewcząt ze szkół podstawowych 
powstała III Drużyna Wileńska, a rok później w seminarium nauczycielskim IV Drużyna. 
Istniało też kilka drużyn na prowincji.  

Skauci działający w Rosji i na Ukrainie  zorganizowali w grudniu 1915 r. zjazd na 
którym powołano Naczelnictwo ze St. Sedlaczkiem na czele. Przewodniczącą sekcji żeńskiej 
została Zofia Smolikówna, a w jej skład weszły Maria Skokowska i Natalia Majewska /p. 
komendantki chorągwi/ oraz Helena Sakowiczówna /p. Naczelniczka GKH/.  
Na III Zjeździe w Kijowie /grudzień 1917/ postulowano, aby praca żeńskiej skupiła się na 
przygotowywaniu gospodarczym dziewcząt oraz sprawnościach związanych z kobiecą 
wytwórczością.  
Trzy drużyny skautek działały w Odessie. Przybocznymi w nich były Janina Tworkowska /p. 
kierowniczka Wydziału Zagranicznego GK Harcerek/ i Zofia Tworkowska /p. komendantka 
Śląskiej Chorągwi Harcerek). Po wejściu do Odessy wojsk gen. Żeligowskiego /jesień 1918/ 
zadaniem harcerek było organizowanie pomocy dla polskich żołnierzy. Po ich odejściu 
starsze harcerki zaangażowały się w służbę wywiadowczą dla POW.  
Komendantem skautingu polskiego w Moskwie był ks. Kazimierz Lutosławski. Razem z 
Jadwigą Falkowską, z pięciu drużyn męskich i trzech żeńskich, stworzyli ośrodek harcerski. 
Studiująca tam Falkowska założyła drużynę dziewcząt ze szkół średnich i prowadziła 
instruktorski zastęp akademiczek. W 1917 r. z jej inicjatywy powstała też drużyna dla 
młodszych dziewcząt – Sarenki.  

W Petersburgu pracę żeńską zapoczątkowała skautka krakowska – absolwentka kursu 
instruktorskiego w Skolem /lato 1914/, którego celem, jak pisze Janina Opieńska-Blauthowa, 
była propaganda skautingu. Wykonując zadanie wyznaczone jego uczestnikom – organizujcie 
skauting wszędzie tam, gdzie się znajdziecie – wraz z trzema dziewczętami, jako 
zastępowymi, Zofia Olszamowska założyła, we wrześniu 1915 roku, pierwszą żeńską drużynę 
w Petersburgu. Harcerki opiekowały się napływającymi wygnańcami i ofiarami wojny – 
polskimi żołnierzami, jeńcami, dziećmi w ochronkach. W zastępach uczyły się historii i 
geografii Polski, wykonywały ćwiczenia polowe, wyjeżdżały na wycieczki, a nawet kolonie i 
obozy, które organizowały na terenie Finlandii. W 1917 roku w Petersburgu działał już hufiec 
żeński z pięcioma drużynami.  
 
Lata 1918-1921 były dla harcerek okresem ciężkiej służby na drugiej linii frontu . 
 
Od pierwszego dnia walki ludności polskiej o Lwów harcerki wzięły w niej czynny udział. 
Prowadziły liczne punkty sanitarne, pełniły służbę kuriersko-wywiadowczą, przechodząc 
przez dzielącą miasto linię frontu polsko-ukraińskiego. Obsługiwały pociąg sanitarny z 
Warszawy, który w grudniu 1918 roku wywiózł ze Lwowa dziesięć wagonów rannych. 
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Podczas powstania w Wielkopolsce harcerki podjęły służbę w szpitalach wojskowych, w 
pociągach sanitarnych, na punktach opatrunkowych. Organizowały też kuchnie dla 
walczących.  
W obronie Wilna  w styczniu 1919 roku, utrzymywały łączność między oddziałami 
Samoobrony a miastem. Dostarczały żywność i pełniły dyżury w szpitalach. Potem, aż do 
wkroczenia w kwietniu wojsk polskich do Wilna, harcerki prowadziły w mieście akcję 
ulotkową i pracowały w oddziale wywiadowczym POW. 
 

Czasem największego sprawdzianu patriotyzmu i dojrzałości społecznej dziewcząt i 
kobiet należących do harcerstwa była wojna bolszewicka. Rola, jaką w niej odegrały harcerki 
na stałe wpisała ruch żeński do historii Polski. Po rozpoczęciu działań wojennych znaczna 
część instruktorek Głównej Kwatery odeszła do służby frontowej. Praca pozostałych 
prowadzona była, w utworzonych /lipiec 1920/ dwóch wydziałach: Opieki Harcerskiej i 
Pogotowia Wojennego. Na czele pierwszego stała Janina Opieńska ze Lwowa.  
Wydział Opieki Harcerskiej zajmował się harcerzami i harcerkami ewakuowanymi z Kresów 
Wschodnich, harcerzami ochotnikami przybywającymi do wojska, kurierami i kurierkami, a 
przy końcu akcji harcerzami, którzy zostali zdemobilizowani. Pracowano w trzech sekcjach. 
Pierwsza zorganizowała i prowadziła dwie gospody w Warszawie dla paruset osób każda, a 
także gospodę w Łącku koło Płocka. Druga sekcja zorganizowała i prowadziła schroniska dla 
chłopców w Warszawie i Łącku, dwa schroniska dla dziewcząt w Warszawie, przytułek dla 
uchodźców w Piotrkowie oraz bursę dla chłopców w Warszawie kierowaną przez Karolinę 
Lublinerówną. Trzecia sekcja umieszczała ewakuowaną młodzież w szkołach, dostarczała 
odzieży, obuwia, podręczników i przyborów szkolnych. 
Wydziałem Pogotowia Wojennego kierowała Jadwiga Wocalewska z Łodzi. Ten Wydział 
pracował w czterech sekcjach. Zadaniem pierwszej była opieka nad żołnierzami-harcerzami, 
tzn. dostarczanie do szpitali żywności, książek i potrzebnych rzeczy, prowadzenie szwalni 
(szycie bielizny i bandaży), wyszukiwanie rannych, zbieranie list strat, poczta polowa i 
indywidualna opieka chrzestnych matek, którą objęto 1500 chłopców. Druga sekcja, pod 
kierownictwem Zofii Tworkowskiej, organizowała i prowadziła kantyny na froncie. Harcerki 
dożywiały chłopców-żołnierzy przywożąc im prowiant z Warszawy.  
Trzecia sekcja – sanitarna prowadziła izbę chorych w Warszawie, szpital wojskowy w Łodzi i 
wojskowy szpital zakaźny w Kaliszu. Harcerki obsługiwały transporty rannych pełniły dyżury 
na dworcach, dostarczały środków opatrunkowych harcerskim oddziałom wojskowym i 
kantynom. Zorganizowały i wysłały na front dwie czołówki sanitarne. Czołówkę Czuwaj, 
patrolującą okolice Lwowa, prowadziła Maria Zdziarska, a Czujkę patrolującą jeziora 
augustowskie i Grodno, Helena Gepnerówna. Ich zadaniem było przewożenie rannych z 
pierwszej linii ognia do szpitali polowych i pomoc medyczna podczas walki.  
W Wydziale Pogotowia Wojennego Harcerek działała także sekcja oświaty i propagandy, 
która wysyłała grupy harcerek do pracy kulturalno-oświatowej w II i III Armii, zorganizowała 
świetlice przy gospodzie w Cytadeli i w szpitalu wojskowym w Lublinie, zaopatrywała 
świetlice i kantyny w biblioteczki oraz wysyłała materiały propagandowe i pisma do kantyn i 
do oddziałów wojskowych. 
Od rozpoczęcia pierwszych działań wojennych do Warszawy napływali uchodźcy z terenów 
walk. Wszystkie harcerki (miejscowe i przyjezdne) rejestrowano. Kierowano je potem do 
zadań zgodnych z kwalifikacjami deklarowanymi przy rejestracji. Kierowniczki Pogotowia w 
Warszawie (Jadwiga Wocalewska i Józefina Łapińska) współpracowały też z innymi 
organizacjami pomagającymi wojsku. Harcerki prowadziły samodzielnie pięć jadłodajni, trzy 
świetlice, pracowały w izbie chorych i w szwalni. Ministerstwo Spraw Wojskowych 
powierzyło im kolportowanie pism i wydawnictw wojskowych na trzech warszawskich 
dworcach. Dziewczęta wyjeżdżały na front jako instruktorki oświatowe oraz pełniły służbę 
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łączników. Drużyny harcerek poza Warszawą, zarówno te w dużych miastach, jak i w 
mniejszych miejscowościach, podejmowały podobne rodzaje służb, najczęściej współpracując 
z Polskim Białym Krzyżem (oświata i propaganda) i z PCK (pomoc sanitarna). Starsze 
dziewczęta organizowały też zajęcia harcerzom, których drużynowi poszli do wojska. 
Najmłodsze pełniły rolę posłańców. 
  

Podczas plebiscytu i powstań śląskich działał powołany przez Naczelnictwo Wydział 
Plebiscytowy. Wizytatorką skautingu żeńskiego na Śląsku została Janina Opieńska.  
W drugim powstaniu /1920/ harcerki pomagały w oddziałach sanitarnych i gospodarczych. Po 
jego zakończeniu wróciły do normalnej pracy. Sekcja Żeńska Inspektoratu Harcerskiego 
(Jadwiga Sołtysowa, Wanda Kulikowska i Wanda Jordan) zorganizowała szkolenie dla 
przyszłych kierowniczek pracy harcerskiej. Wrześniowy kurs, dla około stu dziewcząt, 
przyczynił się do rozwoju harcerstwa żeńskiego na Śląsku. W grudniu 1920 roku, w 67 
drużynach było już 2635 harcerek. 
Od stycznia /1921/ funkcjonował referat Pogotowia Wojennego, w którym dla drużyn 
żeńskich przewidziano służbę zaprowiantowania, kurierską, samarytańską i wywiadowczą. W 
dniu plebiscytu harcerki pomagały w biurach, przyprowadzały lub przywoziły na głosowanie 
ludzi chorych, opiekowały się dziećmi głosujących rodziców, pomagały w kuchniach dla 
pracowników plebiscytowych, a także pełniły służbę sanitarną obsługująca Polaków pobitych 
przez bojówki niemieckie.  
W trzecim powstaniu harcerki były kurierkami, służyły w oddziałach sanitarnych i w 
szpitalach polowych. Kiedy po jego zakończeniu instruktorki, które przybyły na Śląsk, aby 
pomagać w akcji plebiscytowej, powróciły do swoich miejscowości harcerkami zajęła się 
Wanda Jordan, kierowniczka sekcji żeńskiej w Inspektoracie Harcerskim. 
 
Harcerstwo żeńskie po odzyskaniu niepodległości. 
 

W dniach 1-2 listopada 1918 roku, w Lublinie, na zjeździe delegatów środowisk 
skautowych podjęto uchwałę o połączeniu wszystkich organizacji harcerskich w jeden 
Związek Harcerstwa Polskiego. 10 lipca 1919 r., na zebraniu Naczelnej Rady Harcerskiej w 
Zwierzyńcu, na podst. tymczasowego statutu przyjęto uchwały tworzące zręby organizacyjne 
ZHP. Powołano Naczelnictwo, w którego skład weszły: M. Wocalewska jako kierowniczka 
pracy żeńskiej oraz J. Falkowska i M. Uklejska. Zaraz po zakończeniu obrad NRH rozpoczęły 
się kursy instruktorskie. W kursie żeńskim wzięło udział ponad 100 dziewcząt i kobiet.  
15 grudnia 1920 roku Naczelnictwo ZHP mianowało pierwszych 60 podharcmistrzyń. 

Po I Walnym Zjeździe ZHP /31.12.1920–2.01.1921/ całe harcerstwo, męskie i żeńskie, 
podporządkowano jednej władzy pozostawiając dwie Główne Kwatery.  

Naczelniczka Maria Wocalewska w żeńskiej GK powołała dwa wydziały: organizacyjny, 
prowadzony przez H. Gepnerównę i programowy prowadzony przez J. Falkowską. 

Realizowanie statutowych zadań GKŻ w czasie bezpośrednio po odzyskaniu 
niepodległości nie było rzeczą łatwą. Pojawiało się pytanie, jak ma pracować harcerstwo w 
wolnej Polsce? Na zebraniach Wydziału Programowego instruktorki wymieniały 
doświadczenia z pracy skautek w trzech zaborach, rozmawiały o wykorzystaniu książek 
twórców skautingu: R. Baden-Powell’a „O skautingu dla dziewcząt” i Olave Baden-Powell 
„O wychowaniu dziewcząt na skautki” oraz dyskutowały na tematy związane z ideologią i 
metodyką harcerską.  

Ze Sprawozdania Głównej Kwatery Żeńskiej za lata 1918-19 wynika, że w terenie istniało 
szesnaście samodzielnych jednostek organizacyjnych. Były to: chorągwie, okręgi lub 
samodzielne obwody. W około 300 drużynach żeńskich w Polsce działało ponad jedenaście 
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tysięcy harcerek. Oprócz tego drużyny harcerek były na terenie Litwy Środkowej, Gdańska, 
Górnego Śląska i w Rosji.  

Zainteresowanie skautingiem ciągle wzrastało i wszędzie brakowało instruktorek. Maria 
Wocalewska Naczelna Inspektorka w Ministerstwie WRiOP postanowiła temu zaradzić. W 
lipcu 1920 r., przeprowadziła w Łącku pierwszy kurs przygotowujący nauczycielki, które 
wcześniej nie były harcerkami, do funkcji drużynowych i opiekunek drużyn. Potem takie 
kursy prowadziła każdego roku aż do wybuchu wojny. Ich najmocniejszą stroną było 
organizowanie przeżywania harcerstwa. Kandydatki rekrutowano kolejno ze wszystkich 
okręgów szkolnych w Polsce. Dzięki nim harcerstwo żeńskie pozyskiwało nowe instruktorki i 
mogły powstawać nowe drużyny.  
Główna Kwatera też organizowała kursy drużynowych, ale dla harcerek. Pierwsze ich 
uczestniczki to późniejsze liderki skautingu żeńskiego w Polsce. Na przykład w Rydzynie 
/1921/ była: Jadwiga Zwolakowska /p. współtwórczyni ruchu zuchowego/; Józefina Łapińska 
/p. komendantka Bucza/; Jadwiga Laszczka-Wierzbiańska /p. Naczelniczka Harcerek/.  

 
Wacław Błażejewski, w swojej książce, tak oceniał harcerstwo żeńskie tego okresu: 

„Wewnętrznie zwarte, świadome swoich zadań i celów, dążyło systematycznie do 
wykorzystania wszystkich wartości wychowawczych harcerstwa [...]. Widać było troskę o 
własną drogę i śmiałe poszukiwanie metod bez trzymania się wzorów obcych”.  

 
Ważnym rozdziałem w dziejach harcerstwa żeńskiego były konferencje instruktorek 

służące nie tylko wymianie myśli, ale także wypracowywaniu nowych rozwiązań 
programowych. Było ich piętnaście, ostatnia w Skolem /lato 1938/, a pierwsza w Krakowie 
/Wielkanoc 1921/. II  konferencja w Spuszy k/Grodna /1922/, odbyła się po zakończeniu 
obozu wyższego kursu instruktorskiego. Dyskusję rozpoczynały referaty: Wychowanie 
społeczne i praca społeczna w harcerstwie Władysławy Martynowiczówny i Służba społeczna 
kobiet Marii Wocalewskiej. Dwa inne wystąpienia, Falkowskiej i Heleny Sakowiczówny 
dotyczyły sylwetki harcerki i instruktorki na tle prób organizacyjnych. Na konferencji 
mówiono też o potrzebie utworzenia szkoły instruktorskiej i o pracy samokształceniowej 
instruktorek. III  konferencja /1923/ poświęcona była sprawie przysposobienia wojskowego 
kobiet. To zagadnienie w pracy harcerstwa żeńskiego odgrywało doniosła rolę przez całe 
dwudziestolecie międzywojenne.  

W 1924 roku odbył się I Zlot Narodowy podsumowujący dorobek ZHP. Harcerze 
obozowali na Siekierkach, a 809 harcerek i 44 instruktorki, pod komendą Olgi Małkowskiej, 
w lasach nad Świdrem. Podczas zlotu dziewczęta wykazały się umiejętnościami życia 
polowego. Same zbudowały wszystkie urządzenia obozowe, i wyposażenie namiotów. 
Samodzielnie zorganizowały służbę sanitarną wraz z izbą chorych, łączność gospodę i 
wybudowały kładkę przez Świder, która pozostawiły, żeby służyła miejscowej ludności. Po 
zlocie zainteresowanie dziewcząt życiem polowym wzrosło jeszcze bardziej. W następnym 
roku liczba obozów żeńskich podwoiła się. W tym samym 1924 r. po IV  Konferencji, 
Naczelna Rada Harcerska przyjęła zasady pięciu prób stopni, które uwzględniały w 
wymaganiach rozwój psychiczny i fizyczny dziewcząt. Trzy przewidziano do zdobywania w 
ciągu 4-5 lat pracy w drużynie. W pierwszej próbie były elementy wiedzy o organizacji i o 
Polsce, kształtowanie prawdomówności i przyjaznego stosunku do otoczenia oraz pewne 
elementy technik harcerskich. W drugiej próbie nacisk położono na karność i sumienne 
wypełnianie obowiązków oraz na techniki harcerskie – sygnalizacja, terenoznawstwo, 
pionierka. Trzecia próba przygotowywała do służby bliźnim (sprawności sanitarne, 
gospodarcze, opiekunki dzieci). Dwie ostatnie próby, przeznaczone dla harcerek w wieku 16-
18 lat okazały się dla nich mało interesujące i dziewczęta zaczęły odchodzić z harcerstwa. 
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W V Konferencji programowej poświęconej problemom ideologii harcerskiej, w grudniu 
1925 r. w Łodzi, uczestniczyli przedstawiciele władz administracyjnych, szkolnych i 
wojskowych. Zorganizowana została wspólnie z instruktorami, których przyjechało dwa razy 
więcej niż instruktorek. Następna VI  Konferencja Programowa Instruktorek, latem 1926 roku 
w Sromowcach, często określana jest mianem przełomowej dla ruchu żeńskiego. 
Zainicjowano wówczas prace nad programem dla zuchów i wymaganiami próby na 
drużynową. Wybrana podczas konferencji Naczelniczka, Jadwiga Falkowska, przedstawiła 
swój pogląd na temat władzy organizacyjnej i określiła swoją rolę, jako służebną w stosunku 
do drużyn, w których toczy się życie harcerskie. 

Specjalne miejsce w dziejach organizacji żeńskiej odgrywał Cisowy Dworek w 
Sromowcach Wyżnych zbudowany, zgodnie z życzeniem A. Małkowskiego przez jego żonę 
Olgę, przy wsparciu finansowym jej angielskiej przyjaciółki Violetty Mason. Dworek 
Cisowy miał pełnić dwie role: być nowoczesną szkołą dla dzieci wymagających specjalnej 
opieki, uczącą samodzielności i wychowującą przez pracę oraz być miejscem 
międzynarodowych spotkań skautek z innych krajów i punktem oparcia dla harcerskich 
obozów wędrownych. Przy jego budowie pracowało wiele dziewcząt. Niektóre z nich objęły 
potem funkcje w prowadzonej tam szkole. Dom w Sromowcach otwarto w roku 1925. Jego 
prawną sytuację w stosunku do ZHP określił rozkaz Naczelnictwa uznając Szkołę Pracy 
Harcerskiej w Sromowcach za prywatną placówkę Olgi Małkowskiej podporządkowaną 
programowo GKŻ. W imieniu ZHP kontakt z Dworkiem utrzymywała M. Wocalewska.  

 
W połowie lat dwudziestych w centrum uwagi instruktorek Głównej Kwatery znajdowały 

się dwie sprawy: program dla zuchów i kształcenie starszyzny. Nowy program, opracowany 
przez Jadwigę Zienkiewiczównę i Jadwigę Zwolakowską, zastępował grę skautową zabawą w 
coś lub kogoś. Zuchy kształciły umiejętności przydatne w dziecięcym życiu słuchając 
opowiadań i bajek, śpiewając i tańcząc, zajmując się majsterkowaniem i przygotowując 
inscenizacje. O kształceniu starszyzny i stopniach instruktorskich dyskutowano na kolejnej 
VII  Konferencji w Różance /1927/ prowadzonej przez Marię Uklejską. Uchwalono wtedy, że 
wstępny stopień instruktorski przodownicy może otrzymać harcerka po przebyciu próby na 
drużynową, a stopień harcmistrzyni tylko instruktorka instruktorek. W grudniu 1927 r., na 
wniosek obydwóch Głównych Kwater, Naczelnictwo zmieniło nazwę przodownicy na 
podharcmistrzynię, a podharcmistrzyni na harcmistrzynię. Cztery instruktorki: Jadwiga 
Falkowska, Olga Małkowska, Helena Gepner-Śliwowska i Maria Wocalewska, zostały 
mianowane harcmistrzyniami Rzeczypospolitej.  
W roku 1928 Główna Kwatera Żeńska zorganizowała Zlot w Rybienku k/Wyszkowa w 
którym uczestniczyło około tysiąca harcerek i 70 skautek z różnych krajów. Drużyny 
kwalifikowano do udziału na podstawie ścisłych kryteriów: w drużynie jest, co najmniej 15 
dziewcząt po Przyrzeczeniu; drużynowa jest pełnoletnia i po próbie; drużyna ma całkowity 
ekwipunek obozowy i była już na obozie pod namiotami. Program wymagał, aby w każdym 
rodzaju zawodów sprawdzających uczestniczyła przynajmniej jedna drużyna z chorągwi.  

 
W końcu lat dwudziestych między instruktorkami pojawiły się rozbieżności w sprawach 

ideowych. Dyskusję na ten temat podjęto podczas Konferencji w Zwardoniu /sierpień 1929/. 
Wprowadzeniem były referaty: Jadwigi Falkowskiej – Religijność w harcerstwie i stosunek 
do różnych wyznań; Zofii Wołoskiej – Harcerstwo a służba państwu; Hanny Dydyńskiej – 
Skaut przyjacielem całego świata i Marii Uklejskiej – Polskie tradycje wychowawcze. Na tej 
konferencji została, po raz pierwszy wyraźnie, określona potrzeba usamodzielnienia się 
harcerstwa żeńskiego.  
Naczelniczka Hanna Dydyńska opisała w „Skrzydłach” /1930, nr 2/ dwie grupy argumentów 
przemawiających za rozdziałem organizacyjnym. Pierwsze z nich nazwała argumentami 
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feministycznymi. Udowadniała, że harcerstwo żeńskie silnie związane z męską organizacją, 
nie może rozwijać się zgodnie ze swymi potrzebami. Różnice w psychice instruktorek i 
instruktorów wymagają innych sposobów pracy, co prowadzi do nieporozumień wewnątrz 
wspólnych władz naczelnych. Często się zdarza, że o sprawach dziewcząt decydują 
instruktorzy. Ponadto harcerstwo żeńskie nie prowadząc własnej gospodarki finansowej, nie 
dysponuje środkami pieniężnymi stosownymi do swoich potrzeb. Brak odrębności 
organizacyjnej utrudnia też kontakty i współpracę z innymi organizacjami kobiecymi.  
Druga grupa powodów, dla których instruktorki dążyły do usamodzielnienia, wiązała się ze 
złą atmosferą we władzach naczelnych Związku. Charakterystyczna dla zebrań 
instruktorskich stała się atmosfera podejrzliwości objawiającą się spadkiem wzajemnego 
zaufania i walkami osobistymi – „ten jest za mało katolicki, ten zanadto klerykalny, ten za 
mało narodowy, tamten zanadto państwowy”. Konflikty światopoglądowe starszych 
instruktorów odsuwały na dalszy plan sprawy związane z wychowaniem. Podczas, gdy 
instruktorki, mimo różnic zainteresowań i poglądów, pracowały zgodniej i zajmowały się 
przede wszystkim sprawami wychowania.   

Kiedy podczas konferencji w Zwardoniu wysunięto sprawę samodzielności harcerstwa 
żeńskiego, nikt nawet nie przypuszczał, że tak szybko będzie to możliwe do osiągnięcia. 
Widocznie jednak czas był po temu odpowiedni i ludzie dojrzali do zmian, bo w ciągu kilku 
miesięcy rzecz się dokonała. Tak to wyglądało chronologicznie:  

• W listopadzie 1929 roku, na odprawie komendantek Chorągwi wyłoniono komisję, 
która opracowała projekt wniosku organizacji żeńskiej. 

• 15 grudnia na nadzwyczajnej konferencji instruktorek przyjęto uchwałę o autonomii 
harcerstwa żeńskiego i przekazano Naczelnej Radzie Harcerskiej stosowny wniosek w 
tej sprawie.  

• NRH, na zebraniu 27 grudnia, zaakceptowała ten wniosek i przekazała obradującemu 
właśnie IX Zjazdowi.  

• 29 grudnia 1929 r., Zjazd Walny ZHP, ogromną większością głosów, przyjął 
następującą uchwałę: 

„IX Zjazd Walny ZHP, stojąc na stanowisku utrzymania jedności ZHP, uznaje potrzebę 
przebudowy Związku w kierunku stworzenia dwóch autonomicznych organizacji (męskiej i 
żeńskiej) o wspólnej podstawie ideowej (przyrzeczenie, prawo, pozdrowienie, oznaka, 
duszpasterstwo), a całkowicie samodzielnych w zakresie programowym, organizacyjnym i 
gospodarczym. Zjazd poleca Naczelnej Radzie powołać niezwłocznie komisję w składzie 
ośmiu osób (trzy druhny, trzech druhów i dwóch członków współdziałających) celem 
opracowania projektów odpowiednich zmian statutowych na Nadzwyczajny Zjazd Walny, 
który Naczelnictwo winno zwołać w okresie świąt Wielkanocnych. Jako materiały przekazuje 
się komisji projekty opracowane przez Konferencję Instruktorską żeńską i jej komisje”. 
 W skład Komisji Przebudowy ZHP, wybranej przez Radę Naczelną na zlecenie Zjazdu 
weszły M. Wocalewska, jako przewodnicząca, Wł. Martynowiczówna, H. Dydyńska oraz St. 
Chyczewska z Kół Przyjaciół. Kierunkiem sugerowanym przez Zjazd Walny było takie 
zreorganizowanie ZHP, aby w jednym stowarzyszeniu mieściły się i mogły pracować dwie 
autonomiczne organizacje – harcerstwo żeńskie i harcerstwo męskie.  

• 25 kwietnia 1930 roku Komisja Przebudowy przedstawiła Naczelnej Radzie 
Harcerskiej wyniki swojej pracy.  

• Następnego dnia, Nadzwyczajny Zjazd Walny wybrał komisję statutową dla 
rozpatrzenia projektu i zreferowania go na zebraniu plenarnym.  

• Po dwudniowej nieprzerwanej pracy Komisja przedstawiła uzgodniony projekt statutu, 
który po długiej dyskusji Zjazd Walny przyjął.  
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Statut ten nigdy nie wszedł formalnie w życie, (pisze o tym Błażejewski). Mimo to, jego 
postanowienia odegrały historyczną rolę – pomogły harcerstwu żeńskiemu w uzyskaniu 
pełnej podmiotowości.  

W usamodzielnionej Organizacji Harcerek za najważniejsze uznano dwa problemy: 
kształcenie starszyzny i program dla starszych dziewcząt. Pierwszy z nich podjęto 
natychmiast. W maju 1930 roku rozkazem Naczelniczki ogłoszono programy prób 
podharcmistrzyni i harcmistrzyni, a kilka miesięcy później odbył się w Kiełpinach zlot 
instruktorek i drużynowych, tzw. Zlot Starszyzny. Kontynuacją, rozpoczętej wtedy wspólnej 
pracy kilkuset instruktorek z całej Polski, były kursy na Buczu, gdzie od 1932 roku zaczęła 
działać, prowadzona przez Józefinę Łapińską, Szkoła Instruktorska Harcerstwa Żeńskiego. 
1 stycznia 1930 r. Główna Kwatera Harcerek zaczęła wydawać miesięcznik instruktorek 
harcerskich „Skrzydła”. Pismo, redagowane /głównie/ przez Ewę Grodecką, stało się 
płaszczyzną wymiany myśli instruktorskiej, informowało o życiu i pracy Organizacji 
Harcerek na terenie całego kraju, o pracy organizacji skautowych w innych krajach, o 
działalności innych organizacji kobiecych. Wiele miejsca poświęcano w „Skrzydłach” 
problemom kształcenia starszyzny. Czytając „Skrzydła” znajdujemy przekrojowy obraz 
harcerstwa żeńskiego w latach 1930-1939.  
 
Harcerstwo żeńskie w światowym ruchu skautowym. 

Mimo, iż czas historyczny pierwszych lat polskiego skautowania nie sprzyjał udziałowi 
Polaków w życiu międzynarodowym, harcerki odegrały istotną rolę w rozwoju żeńskiego 
ruchu skautowego. W połowie lat dwudziestych powstało wiele drużyn harcerek poza 
granicami kraju, w tym: w Czechosłowacji, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we 
Francji, na Łotwie, w Brazylii. Ich pracę wspierała Główna Kwatera Żeńska. W późniejszych 
latach powołano nawet Wydział Drużyn Polskich za Granicą, którym kierowała Janina 
Tworkowska. Polskie instruktorki były też zainteresowane współpracą ze skautingiem 
światowym. Szybko znalazły w nim swoje miejsce i zaczęły odgrywać znaczącą rolę. Jednak, 
kiedy Lady Olave Baden-Powell powoływała Międzynarodową Radę Skautek /1919/, Polki 
nie wzięły w niej udziału z powodu kolejnej wojny. Na I Światowej Konferencji Skautek w 
Oxford /1920/ była tylko Janina Tworkowska reprezentując tam trzecią, co do wielkości 
skautową organizację żeńską /po Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych/. W dyskusji 
plenarnej podkreślano, że polskie skautki w służbie pełnionej dla innych zajmują 
zdecydowanie pierwsze miejsce. W następnym roku, przy Głównej Kwaterze Żeńskiej, 
powołano samodzielny Wydział Międzynarodowy do utrzymywania kontaktów z Radą 
Międzynarodową i organizacjami skautek w innych krajach. Przez wiele lat kierowała nim 
Zofia de Callier. W II Konferencji /Cambridge 1922/ uczestniczyły już trzy polskie 
instruktorki. Podczas III Konferencji /Foxlease 1924/ delegatki polskie, O. Małkowska i J. 
Falkowska, wygłosiły referaty o kształceniu instruktorek. W zlocie skautek, który odbywał się 
przed konferencją, wzięło udział 15 harcerek i 8 polskich instruktorek. W 1926 r. po raz 
pierwszy zorganizowano konferencję światową poza granicami Anglii /Edith Macy w USA/. 
Wśród przedstawicielek organizacji skautowych z 30 państw były Zofia de Callier i Hanna 
Dydyńska, która wygłosiła referat Krajoznawstwo jako jeden z celów harcerstwa.  
 Na V Konferencji /1928 w Parad na Węgrzech/ ukonstytuowało się Światowe Biuro 
Organizacji Żeńskich. Olgę Małkowską wybrano do 9-osobowego Komitetu Światowego. W 
VI Konferencji /1930 Foxlease/ Polskę reprezentowały: Zofia de Callier, Zofia Tworkowska i 
Olga Małkowska występująca z referatem o współpracy dziewcząt i chłopców.  
Dla polskich skautek najważniejszym wydarzeniem międzynarodowym była VII Światowa 
Konferencja Skautek, którą przygotowano wysiłkiem wszystkich Chorągwi w Szkole 
Instruktorskiej Harcerstwa Żeńskiego w sierpniu 1932 roku. Na Bucze przyjechały delegatki z 
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24 krajów. Konferencji przewodniczyła harcmistrzyni Rzeczypospolitej Olga Małkowska, 
którą ponownie wybrano do Komitetu Światowego.   
W 4 numerze Skrzydeł z 1933 r., cytowano fragment artykułu z pisma instruktorek 
angielskich, w którym Lady Baden-Powell oceniała organizację konferencji na Buczu i 
program jej towarzyszący pisząc: „Nigdy, nawet w najśmielszych marzeniach, nie byłybyśmy 
w stanie wyobrazić sobie czegoś równie miłego, jak to, co przygotowano dla nas w Polsce. 
Nigdy nie będziemy dość wdzięczne względem każdej z tych, tak bardzo zapracowanych 
instruktorek, które ofiarowały nam swój czas i swoją przyjaźń”. 
 
Podsumowując: 

Skauting żeński na ziemiach polskich od momentu powstania rozwijał się bardzo 
intensywnie angażując w realizację swoich idei kobiety najbardziej dojrzałe społecznie. W 
1920 roku połowa z nich była nauczycielkami, 22% studentkami i 26% uczennicami. Dzięki 
odważnym i patriotycznie nastawionym instruktorkom dziewczęta przychodzące do drużyn 
poznawały nie tylko techniki polowe, ale zdobywały także, a może przede wszystkim, 
umiejętności organizowania życia społecznego w małych i dużych zespołach ludzkich. 
Poznawały tajniki misji kobiety w nowym stuleciu.  
Skauting żeński w pierwszych latach niepodległości odegrał istotną rolę nie tylko w rozwoju 
należących do niego dziewcząt, ale również w życiu ich rodzin, społeczności do których 
należały i wszystkich osób (małych i dużych), którzy z pracą skautek spotkali się na swojej 
życiowej trajektorii. Rola szerzących kaganek oświaty jest może i chwalebna, ale na pewno 
nie atrakcyjna w czasach otwierających nowe spojrzenie na rzeczywistość społeczną. Jednak, 
mimo nieżyczliwych opinii, można z perspektywy stu lat z całą odpowiedzialnością 
powiedzieć, że dziewczęta nie szły do skautingu, żeby wykazać się niezależnością, ale żeby 
lepiej poznać i zrozumieć świat, w którym żyją, a także po to, aby pomagać innym w tym 
świecie znaleźć własne miejsce.  
Dlatego we wszystkich chwilach próby, tego czasu kolejnych wojen, wykazały się nie tylko 
odwagą, ale tak trudną, bo najzwyklejszą codzienną pracowitością i ofiarnością. I potem, w 
wolnej Polsce, tę niezawodną pracowitość i ofiarność przedkładały ponad wszystko – 
podejmując służbę w każdym miejscu, które im życie zaproponowało.  
Nikt tego nie kwestionuje, ale mało kto o tym wie. 
 
Tekst został przygotowany na podst. książki Anny Zawadzkiej Dzieje harcerstwa żeńskiego w Polsce w latach 
1911- 1948/49, HBW 2004. W opracowaniu wykorzystano także:  
Błażejewski W., Z dziejów harcerstwa polskiego 1910-39, MAW  1985, s. 168, 222; Dydyńska H., Harcerstwo 
żeńskie wobec przebudowy Związku, Skrzydła 1930, nr 2, s. 4-6; Falkowska J., Idea organizacyjna Zlotu 
Starszyzny, Skrzydła 1930, nr 7, s. 5; Falkowska J., Konferencje programowe instruktorek, „Skrzydła” 1938, nr 
8, s. 13-15, nr 10; Grodecka E., Pierwsze ćwierćwiecze harcerstwa żeńskiego. Materiały do historii. Część 1, 
1911-1914, wyd. „Na Tropie” 1937,  s. 50, 55, 59-60, 68; Harcerki 1911-1939. Historia, program, wychowanie, 
red. Raniecka-Bobrowska J., PWN 1990, s. 63, 73-74, 77, 81; Opieńska-Blauth J., Polskie harcerki w 
dziesięcioleciu 1911-1921, MAW, W-wa 1988, s. 12, 17-19, 24, 29, 36-37, 41, 48, 62, 83-84; Piotrowska-
Szulczewska D., Wielkopolska Chorągiew Harcerek 1912-1939, wyd. Kom. Chor. Poznańskiej 1992, s. 15, 25, 
90-92; Seweryn-Spławska Wł., Harcerki w ZHP. Początki i osiągnięcia w Kraju oraz lata 1939-1949 poza 
Krajem, wyd. GK Harcerek ZHP poza Krajem, Londyn 1993 s. 52-54, 58; Trojanowska Maria, Międzynarodowe 
Konferencje Skautowe. Maszynopis nie datowany (w Muzeum Harcerstwa); Uklejska M., Początki harcerstwa 
żeńskiego i jego linia wychowawcza do 1939 roku, w: Harcerki 1911-1939, red. Raniecka-Bobrowska J., PWN 
1990, s. 73-73, 77, 81; Sprawozdanie Głównej Kwatery Żeńskiej za lata 1918-19 
 
Warszawa, 12 lipca 2007 r.                 Wanda Czarnota  
 
 
W uzupełnieniu kilka danych liczbowych o rozwoju organizacyjnym skautingu żeńskiego: 



 12

• w pierwszych latach skautingu na ziemiach polskich drużyny lub zastępy żeńskie 
powstały w ok. 60 miejscowościach: 

• najdalej na północ  w Wilnie 
• najdalej na południe  w Czerniowcach 
• najdalej na zachód  w Poznaniu    
• najdalej na wschód  w Kijowie          

 
w roku 1917  było:       81 drużyn skautek (dane z 9 na 16 okręgów żeńskich) 
w roku 1920  60 instruktorek   191 drużyn   8 516 harcerek 
w roku 1930  234 instruktorki  734 drużyny     21 611 harcerek 
 
 
 


