
      

Krystyna Klajn- Pracując jako nauczycielka w latach 
1933-1939 prowadziła drużyny harcerek i zuchów. W II 
Hufcu Harcerek pełniła funkcję sekretarki. Była gorliwą 
współpracownicą Marii Kostrzewskiej w czasie wojny w 
konspiracyjnej działalności harcerskiej. Kolportowała 
podziemną prasę, była kurierką i łączniczką. Przeszkolona 
jako sanitariuszka szkoliła harcerki w zakresie pomocy 
chorym i rannym. Uczestniczyła w tajnym nauczaniu. Po 
wojnie pracowała w Szkole Podstawowej nr 17 i 28.    

Od roku 1949 ZHP na terenie całej Polski działało już bez podziału 
na męskie i żeńskie. Cała organizacja funkcjonowała pod  kierownictwem 
Głównej Kwatery ZHP.
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DRUHNY, SKAUTKI, HARCERKI…
czyli historia początków harcerstwa żeńskiego

Żona  „naczelnego skauta świata”, Roberta Baden Powella twórcy 
skautingu światowego, była również działaczką skautową
 i zapoczątkowała ruch skautingu żeńskiego, zyskując sobie,  podobnie jak 
mąż, tytuł „naczelnej skautki świata”.

Podobnie  było  w  Polsce.  Organizatorką  harcerstwa  wśród 
dziewcząt była żona twórcy polskiego skautingu, Andrzeja Małkowskiego, 
Olga Drahonowska – Małkowska. Została drużynową pierwszej żeńskiej
drużyny skautowej we Lwowie im. Emilii Plater. Drużyna ta, 
jako pierwsza w kraju, używała pozdrowienia „Czuwaj”,  
które  stało  się  wkrótce  pozdrowieniem  wszystkich  polskich  harcerek  i 
harcerzy.

Olga  Małkowska jest  współautorką 
hymnu  harcerskiego.  To  ona,  do  melodii 
pieśni  „Na  barykady”  dostosowała  słowa 
wiersza  Ignacego  Kozielewskiego 
„Wszystko,  co  nasze  …”  Tekst  i  nuty 
ukazały się jako marsz skautów, 
we lwowskim piśmie „Skaut” w roku 1912 
dając początek hymnowi ZHP.
 
Olga  Małkowska  była  działaczką 
międzynarodowego  skautingu,  członkinią 
Światowego  Komitetu  Skautek. 
Przebywając  w  Anglii  była  członkiem 
najwyższych władz ZHP na uchodźctwie. 
Pracowała  w  polskich  placówkach 
opiekuńczych.  Po  powrocie  do  kraju 
osiadła  w  Zakopanem,  gdzie  swój  dom, 
„cisowy dworek”,  oddała  na  ośrodek dla 
dzieci.

A U NAS W CZĘSTOCHOWIE?



Pierwszy  zastęp  skautek,  liczący  9  dziewcząt,  zorganizowany 
został w październiku 1913 roku, a więc w rok po utworzeniu pierwszej 
drużyny skautów, historię której przedstawiliśmy w pierwszym numerze 
naszej publikacji.
 
Inicjatorką  utworzenia  tego  pierwszego  w  naszym  mieście  zastępu 
żeńskiego skautingu była Wanda Chmurska uczennica  prywatnej  szkoły 
/pensji/  dla dziewcząt, prowadzonej przez  p. Chrzanowską.  
Zastęp prędko rozrósł się liczebnie i powstała I częstochowska skautowa 
drużyna żeńska,  która  przyjęła  imię  księcia  Józefa Poniatowskiego.

Początkowo  zastęp  prowadził  doświadczony  skaut,  Kazimierz  Busler, 
następnie, już jesienią tego samego roku, liczną drużynę złożoną z sześciu 
zastępów,   przejęła  jako  drużynowa,  po  odpowiednim  przeszkoleniu, 
Maria Żurkówna.

W  czasie  I  wojny  światowej  Wanda  Chmurska  została  mianowana 
komendantką  II okręgu żeńskiego ZHP w Częstochowie. 
Skautki częstochowskie współdziałały z męskimi drużynami  skautowymi. 

Wanda  Chmurska  i  jej  siostra,  Maria,  aktywnie  pracowały  przy 
redagowaniu i kolportowaniu skautowego pisma „Czuj duch”.
 

Wanda  Chmurska,  pionierka 
częstochowskiego  skautingu  żeńskiego 
zmarła podczas epidemii grypy w styczniu 
1919 roku, mając zaledwie 22 lata. 
Jej  imieniem  została  nazwana  drużyna 
utworzona  w  okresie   międzywojennym 
przy  Gimnazjum  i  Liceum  Żeńskim 
Stowarzyszenia  Nauka i Praca. 
Była  to  jedna  z  aktywniej  działających 
drużyn harcerek w tym okresie.

Tu wspomnieć należy,  że aż do roku 1948 harcerstwo żeńskie i  męskie 
stanowiło  dwie  odrębne  organizacje  kierowane  przez  Główną  Kwaterę 
Harcerek i Główną Kwaterę Harcerzy. W wielu akcjach
i przedsięwzięciach obie organizacje podejmowały wspólne zadania, 
jak  np.  w  redagowaniu  harcerskiej  prasy,  obchodach  dnia  patrona 
harcerstwa, czy organizowaniu harcerskiego pogotowia wojennego.

Częstochowskie  harcerstwo  żeńskie  podlegało  w tym okresie  Chorągwi 
Kieleckiej Harcerek. 

ZASTĘP SKAUTEK

Aby  opisać  działalność  częstochowskich  skautek  i  harcerek, 
należałoby poświęcić temu tematowi wiele miejsca, do czego  będziemy 
jeszcze wracać niejeden raz. Obecnie przypomnimy tylko kilka nazwisk 
druhen, które kierowała częstochowskim Hufcem Harcerek, 
lub szczególnie wyróżniły się w działalności ZHP na naszym terenie. 

Kazimiera  Guzkówna-  komendantka 
częstochowskiego obszaru  harcerek  w chorągwi 
kieleckiej (w skład obszaru wchodziły trzy hufce). 
W latach trzydziestych   XX wieku podlegały jej 
trzy hufce  harcerek. Reprezentowała Częstochowę 
w  składzie polskiej delegacji na międzynarodowy 
zlot  skautingu   w  roku  1929   w  Arrow  Park, 
Birkenhead w Wielkiej Brytanii.

Maria Kostrzewska- komendantka  
III  Hufca Harcerek od  roku 1937.  
Hufiec obejmował tereny powiatu 
częstochowskiego. Jedna z organizatorek 
 harcerskiego pogotowia wojennego w roku 1939.
Działaczka podziemnego harcerstwa w czasie
 wojny. Więźniarka obozu koncentracyjnego
 w Ravensbruck, gdzie należała do konspiracyjnej 
drużyny „Mury”.  Po wojnie pracowała 
w Szkole Podstawowej nr 10 na Zawodziu
 i czynnie działała  jako instruktorka harcerska.


