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i wychowania młodzieży w społeczeństwie 
wielokulturowym, nad kierunkiem rozwoju oś-
wiaty we współczesnym społeczeństwie. Mi-
mo woli nasuwa się, jakże aktualna, XVII-
wieczna myśl J.A. Komeńskiego, który m.in. 
w Pampaedii nawoływał do budowania mądre-

go społeczeństwa przez kształcenie wszystkich 
we wszystkim i wszechstronnie, by świat prze-
stał być tępy, bezsensowny, nierozumny, a stał 
się pełen porządku, światła i pokoju. 

Janina Chodakowska 

Irena Kozimala, Lwowska Chorągiew Harcerek ZHP w latach 1911-1939, Przemyśl 2003, ss 296. 

Rodzące się we Lwowie polskie harcer-
stwo doczekało się wreszcie monografii poś-
więconej dziejom żeńskiej gałęzi na kresach 
południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej. 
Spośród badań poświęconych żeńskiemu har-
cerstwu recenzowana praca jest pierwszą, 
która ukazuje mało poznaną działalność lwow-
skiego środowiska harcerek od powstania or-
ganizacji do 1939 roku. 

Autorka omówiła genezę żeńskiego ru-
chu harcerskiego na tym terenie, ukształtowa-
nie się struktury organizacyjnej, metody pracy, 
kształcenie instruktorek i drużynowych, formy 
działalności społeczno-wychowawczej oraz 
kronikę poszczególnych hufców i drużyn 
Chorągwi Lwowskiej. Autorka odtworzyła 
liczbę drużyn i hufców wchodzących w skład 
Chorągwi, daty ich powstania, prześledziła za-
kres działalności, ustaliła nazwiska i wiek druży-
nowych. zastępowych, przybocznych, uzyskane 
przez nie stopnie harcerskie i instruktorskie, 
wykształcenie oraz wykonywany zawód. Wy-
kazała, że instruktorki lwowskie były przeważ-
nie nauczycielkami, studentkami i urzędnicz-
kami, a wiele z nich również pełniło ważne 
funkcje we władzach harcerskich na terenie ca-
łego kraju. Irena Kozimala ustaliła, że wśród 
drużyn złożonych z uczennic szkól średnich 
ogólnokształcących i zawodowych, działała 
także drużyna skupiająca dziewczęta niewido-
me z lwowskiej szkoły specjalnej. 

W bogatym programie pracy ideowo-
wychowawczej harcerek uwagę zwraca syste-
matyczna i z powodzeniem prowadzona różno-
rodna działalność społeczna i charytatywna, 
stanowiąca istotny składnik w rozwijaniu ta-
kich ważnych cech jak: odpowiedzialność, rze-
telność, uczciwość, samodzielność. 

Praca została dobrze udokumentowana 
źródłowo. Autorka wykorzystała materiały 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Cen-
tralnego Państwowego Archiwum Historycz-
nego Ukrainy we Lwowie. Działu Rękopisów 

Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich we Wrocławiu, Muzeum w Przeworsku, 
sięgnęła też do zbiorów prywatnych Marii 
Popkiewicz z Jarosławia, oraz licznych źródeł 
publikowanych (prasa harcerska, relacje, 
wspomnienia i opracowania). Na podkreślenie 
zasługuje starannie przeprowadzona przez au-
torkę korekta tekstu, a nieliczne komputerowe 
chochliki są bez znaczenia. 

Autorka potwierdziła wcześniejsze już 
ustalenie badaczy według którego harcerstwo 
tworzone z myślą o młodzieży szkolnej 
męskiej i jednocześnie żeńskiej nie od razu 
znalazło akceptację ogółu społeczeństwa. Za-
chowawczy jego odłam utożsamiał harcerstwo 
dla dziewcząt z negatywnie odbieranym ru-
chem emancypacyjnym. Niechęć do żeńskiego 
harcerstwa okazywali rodzice, władze szkolne, 
nauczyciele szkół państwowych i to zarówno 
w środowiskach małomiasteczkowych jak i w sa-
mym Lwowie. Tylko młodzież szkól prywat-
nych nie napotkała na przeszkody ze strony 
personelu nauczającego. Jeszcze w 1925 roku 
władze żeńskiej szkoły powszechnej w Prze-
worsku zawiesiły działalność drużyny harcer-
skiej. Jednak atrakcyjność harcerstwa przeła-
mywała zakazy i sprzyjała tworzeniu w niektó-
rych szkołach nielegalnych drużyn. Zdaniem 
autorki negacja harcerstwa przez część społe-
czeństwa spowodowana była wątpliwościami 
czy wyzwalanie w dziewczętach ducha nieza-
leżności w myśl ideałów męskiego skautingu 
jest wskazane. Za ekstrawagancje uważano, by 
„dziewczęta uganiały się po lasach, zagajni-
kach, przyswajały wiedzę wojskową, nabywa-
ły umiejętności z zakresu terenoznawstwa..." 
(s. 17). Zajęcia te nie mieściły się w zwyczajowo 
przyjętym programie wychowywania dziewcząt 
do zadań przyszłej żony i matki. Autorka wyka-
zała, że ten pogląd znacznie spowolnił proces 
rozwoju żeńskiego harcerstwa i dziewczęcego 
ruchu zuchowego na tym terenie. 
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Przełomowym okresem dla rozwoju har-
cerstwa także we Lwowie była akceptacja jego 
działalności przez władze państwowe w 1920 
roku. W tym też roku. po przyjęciu przez pań-
stwo projektu statutu ZHP. powstała Żeńska 
Chorągiew Lwowska. Podkreślmy i to, że w ra-
mach porządkowania i dyscyplinowania pracy 
szkół, Instrukcja MWRiOP z dnia 19 marca 
1920 roku wprowadzała nadzór nad szkolnymi 
drużynami harcerskimi i postanawiała, że dru-
żyna szkolna może powstać i działać tylko za 
zgodą kierownictwa szkoły. To postanowienie 
wskazywało na znaczenie jakie przywiązywało 
ministerstwo do ruchu harcerskiego i zuchowe-
go w ogólnym programie wychowania szkol-
nego. Problematyce ruchu zuchowego w śro-
dowisku lwowskim autorka poświęciła mniej 
uwagi, co jest zrozumiałe ponieważ ta gałąź 
harcerstwa rozwijała się dopiero pod koniec lat 
dwudziestych. Być może dlatego ograniczyła 
się tylko do zaznaczenia powstania grup zu-
chowych w środowisku lwowskim w początku 
lat trzydziestych. Można też przypuszczać, że 
autorka nie dysponowała dostatecznym mate-
riałem ukazującym proces rozwoju lwowskie-
go ruchu zuchowego. Jednak nie można po-
minąć faktu, że w okresie wielkiego kryzysu 
gospodarczego zagadnienie grup zuchowych 
wywoływało duże zainteresowanie Związku 
Harcerstwa Polskiego. W tym czasie nauczy-
ciele i instruktorzy harcerscy skupili się na pro-
blemie wychowania dzieci w wieku 8-11 lat 
w grupach zuchowych. Przypomnijmy, że np. 
Aleksander Kamiński w latach 1927-29 wy-
pracował nowatorską metodę zuchową, a Olga 
Małkowska podjęła próbę integracji harcer-
stwa i szkoły w tzw. Szkole Pracy Harcerskiej 
w Sromowcach Wyżnych. Autorka nie mogła 
nie zauważyć eksperymentu Małkowskiej cho-
ciażby dlatego, że w pracy wspomniała o udzia-
le harcerek w porządkowaniu budynku szkol-
nego tzw. Cisowego Dworku którym kierowała 
Małkowska. 

Lansowany program wychowania pań-
stwowego włączony do koncepcji reformowa-
nego szkolnictwa w latach trzydziestych, mu-
siał mieć też wpływ na szybszy rozwój 
żeńskiego harcerstwa i grup zuchowych. Pot-
wierdzały to dane liczbowe przytoczone przez 
autorkę. W latach 1932 - 1935 zaznaczył się aż 
pięciokrotny wzrost liczby członków Lwow-
skiej Chorągwi Harcerek w stosunku do 1919 
roku i wynosił ponad 7 tysięcy członkiń. Sta-
nowiło to 11,5 % stanu żeńskiego harcerstwa 

w Polsce. W styczniu 1939 roku liczebność 
wzrosła do 13% ogólnego stanu harcerek. 

W latach 1925-29 Lwowską Chorągiew 
dotknął kryzys organizacyjny spowodowany 
problemami personalnymi. Wówczas liczba 
hufców spadła prawie o połowę (z 12 do 7), ale 
już w polowie lat trzydziestych nastąpił ich 
wzrost do 22, a tuż przed wybuchem wojny - do 
30 (po przyłączeniu do Chorągwi hufca harce-
rek w Rzeszowie). Autorka ustaliła, że w roku 
szkol. 1938/39 liczba harcerek Chorągwi 
Lwowskiej wzrosła aż o 2000. Jej zdaniem 
wzrost ten był spowodowany w dużym stopniu 
rozwojem ruchu zuchowego oraz intensywną 
pracą Komendy Chorągwi i instruktorek ws-
partą zwiększoną liczbą szkoleń. 

Najsi lniejsze środowisko harcerskie 
tworzyły hufce Lwowa, z największą liczbą 
szkół powszechnych, średnich, wyższych i ad-
ministracji , będących bazą rekrutacyjną 
zuchów, harcerek i instruktorek, które, jak już 
wspomniano, stanowiły przeważnie nauczy-
cielki, studentki i urzędniczki. Lwowska Cho-
rągiew oprócz młodzieży uczącej się skupiała 
również dziewczęta pracujące. Tworzyły one 
wraz ze studentkami grupy starszoharcerskie. 

Wśród typowych dla harcerstwa form 
działalności ideowo-wychowawczej (zbiórki, 
wieczornice, obozy, wycieczki krajoznawcze, 
różnego rodzaju kursy, np. gotowania, szycia, 
pielęgnowania chorych, szkolenia drużyno-
wych, i ćwiczeń wchodzących w skład spra-
wności harcerskich), autorka ukazała ciekawą, 
zróżnicowaną działalność społeczną, charyta-
tywną i oświatową. Podkreślenia wymaga fakt, 
iż nie były to jednorazowe akcje, lecz systema-
tyczna praca. Jako przykład posłużyć mogą co-
roczne spotkania świąteczne w ochronkach, 
w szpitalu dziecięcym we Lwowie, podczas 
których dzieci były obdarowywane prezentami 
(słodyczami, zabawkami, przyborami szkolny-
mi). Fundusze na te cele harcerki zdobywały 
m.in. sprzedając wykonane przez siebie różne 
przedmioty użytku codziennego, jak: guziki, 
serwetki, siatki, mundurki itp. Starsze dziew-
częta współpracowały z kołem Towarzystwa 
Szkoły Ludowej. Raz w miesiącu przygotowy-
wały przedstawienie teatralne dla ludności 
wiejskiej, prowadziły chór przy drużynach 
wiejskich, wygłaszały prelekcje historyczne, 
dotyczące aktualnych problemów społeczno-
ekonomicznych i higieny życia codziennego, 
uczyły pieśni patriotycznych, gier sportowych itp. 
Opiekowały się i wspierały finansowo wybraną 
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najuboższą wiejską rodzinę. We Lwowie har-
cerki zorganizowały w 1935 roku przy 
współpracy ludzi życzliwych spółdzielnię kra-
wiecką „Przyszłość". Inicjatywa miała na celu 
stworzenie możliwości pracy kobietom. Po-
mysł ten dowodził wrażliwości dziewcząt na 
biedę spowodowaną bezrobociem i dążeniem 
do jej przeciwdziałania. Realizacja tej idei był 
wielkim sukcesem harcerek. Dobra organiza-
cja w połączeniu z jakością usług, zapewniała 
70 pracownicom stałą pracę i uczciwy zarobek. 
Warto zaznaczyć, że spółdzielnia pracowała 
z powodzeniem do 1939 roku tj do jej za-
mknięcia przez władze rosyjskie. Dla harcerek 
prowadzenie spółdzielni było bardzo dobrą 
szkołą życia, rozwijającą umiejętności organi-
zacyjne, przedsiębiorczość, odpowiedzialność 
i zdolność współpracy z ludźmi. 

Warto wspomnieć jeszcze o niespotykanej 
i wyjątkowo odpowiedzialnej decyzji Komendy 

Chorągwi Żeńskiej, związanej z nieformalnym 
„zaadaptowaniem" podrzutka niemowlęcia 
i zapewnieniu dziewczynce opieki połączonej 
z finansowaniem wszystkich jej potrzeb aż do 
uzyskania przez nią pełnej niezależności zawo-
dowej. Zobowiązanie to harcerki wykonały. 
Tylko powyższe dwa przykłady dowodzą 
znaczenia na tych terenach harcerstwa. Pot-
wierdzają one, że jednym z najważniejszych 
celów tej organizacji było wychowanie dobrego 
i szlachetnego człowieka, wrażliwego na pro-
blemy innych, radzącego sobie w każdej sytua-
cji. Badania Kozimali potwierdziły jeszcze 
jedno, że harcerstwo wychowujące dziewczęta 
w tym duchu bardzo dobrze przygotowało je 
do przyszłych obowiązków żony, matki, towa-
rzyszki życia i obywatelki. 

Janina Chodakowska 


