
28 Marta Sikorska

Instruktorek Oświatowych było tworzenie gospód. Udzielano w nich żołnie-
rzom przebywającym na froncie nie tylko schronienia i zapewniano pożywienie, 
ale również prowadzono aktywność edukacyjną. Kobiety zajmowały się nauką 
czytania i pisania. Ale oddział Pełczyńskiej odegrał też pewną rolę w czasie Bi-
twy Warszawskiej, o czym sama wspominała: „14 sierpnia, gdy na wschodnim 
przedpolu Warszawy toczyły się zawzięte walki, postanowiłam wraz z dwie-
ma instruktorkami wyruszyć na front. Miałyśmy załadowaną zapasami żyw-
nościowymi ciężarówkę. Razem z nami jechał oficer oświatowy kpt Tadeusz 
Korniłowicz. Jechałyśmy w kierunku Radzymina, chciałyśmy tam zorgani-
zować gospodę”24. Instruktorki przystąpiły na froncie do rozdawania herbaty 
i czekolady…

Podobną rolę odgrywały również w czasie wojny polsko-bolszewickiej pie-
lęgniarki opiekujące się rannymi w warszawskich szpitalach. Oprócz tradycyj-
nych pielęgniarskich czynności, pełniły funkcję referentek oświatowych np. 
w Szpitalu Czerwonego Krzyża przy ul. Smolnej: „P. Nakonieczna, referentka 
oświatowa, zarządza czytelnią, zawierającą 4000 tomów. Każdy pawilon szpi-
talny posiada, jak w szpitalu ujazdowskim, swoją siostrę oświatową, która do-
starcza żołnierzowi książek, pism i broszur, dostarcza im papieru listowego, 
wyręcza niepiśmiennych w korespondencji z rodziną i przyjaciółmi. Specjalna 
misja siostry oświatowej polega na wykrywaniu analfabetów. Nie jest to łatwe 
zadanie, gdyż liczni żołnierze wstydliwie wzbraniają się wyjawić, iż nie umieją 
czytać ani pisać. Trzeba pozyskać ich ufność, trafić do serca, umiejętnie przemó-
wić do rozumu. Po zdobyciu przyznania, niewykształcony żołnierz dostaje się 
pod opiekę nauczycielki, poświęcającej wykładom kilka godzin”25.

Postawa członkiń Ochotniczej Legii Kobiet oraz instruktorek oświatowych 
była stawiana za wzór paniom, które jeszcze nie zdecydowały się na działal-
ność społeczną czy militarną, ale przede wszystkim mężczyznom. W prasie 
pojawiały się artykuły krytykujące stojących na uboczu oraz ignorujących 
wymagania czasu wojny. Publicystki wiele miejsca poświęcały krytyce war-
szawiaków i warszawianek niezaangażowanych w obronę ojczyzny, a czas spę-
dzających w kawiarniach, kinach i teatrach. Wystrojeni spacerowali po ulicach 
miasta i uciekali przed realiami wojny26. Pisano jednak, że ludzie tacy stano-
wili mniejszość, bo wszystkie kobiety włączyły się w pracę w armii albo dla ar-
mii27. Skoro więc kobiety przywdziały męskie mundury i stawiły się na rozkaz, 

24 W. Pełczyńska, Wspomnienie instruktorki oświatowej, b.m.w., s. 6.
25 S. Miłaszewski, Szpitale wojskowe w stolicy, „Tygodnik Ilustrowany”, 4 IX 1920, nr 36, s. 695.
26 E. Żmijewska, Kobiety a wojna, „Tygodnik Ilustrowany”, 7 VIII 1920, nr 32, s. 632.
27 Eadem, Kobiety a wojna, cz. 4, „Tygodnik Ilustrowany”, 28 VIII 1920, nr 35, s. 685.
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Ochotniczej Legii Kobiet to świadectwo tego, że kobiety potrafiły walczyć na 
równi z mężczyznami. 

Na łamach prasy nie tylko pisano o Ochotniczej Legii Kobiet jako oddziale 
szkolącym się do walki z wrogiem. Postawa kobiet, które przywdziały mundu-
ry wojskowe, wykorzystywana była również w propagandzie mobilizacyjnej. 
13 sierpnia 1920 r. w kościele św. Jana w Warszawie odbyła się uroczystość 
poświęcenia sztandaru Ochotniczej Legii Kobiet. Jak zauważył odprawiający 
nabożeństwo ks. kan. Szlagowski: „Te kobiety byłyby wstydem dla mężczyzn 
w wieku poborowym, uchylających się od obowiązków względem kraju”22. 
Kobietom wstępującym do Ochotniczej Legii Kobiet przyświecały znacznie 
szersze cele. Legionistki apelowały przede wszystkim do kobiet i zachęcały do 
czynnego udziału w wojnie: „Polki! W ciężkich dla Ojczyzny chwilach stawa-
łyście zawsze do szeregu walczących o wolność i pracujących dla przyszłości 
narodu. Dziś władze wojskowe powierzają rękom waszym broń, oddają wam 
pod straż majątek państwa. Dziś wszystkie kobiety polskie o mężnych sercach, 
zdrowe, silne i wytrwałe, sumienne w spełnianiu obowiązków, wierne Ojczyź-
nie stanąć winny w szeregach Ochotniczej Legii Kobiet, która ma za zadanie 
zastąpić mężczyzn na służbie wartowniczej, w pracy kancelaryjnej, oświatowej 
i gospodarczej. W chwili gdy bolszewicka Rosja dąży do zagłady naszego pań-
stwowego bytu i broczą krwią wolne nasze ziemie, gdy od zachodu zawistny 
Czech i Niemiec, wróg zawzięty, czyhają na chwilę naszego osłabienia […] 
Kobieto Polska! Do szeregu! Niech dzieci twoje nie wyrzucają ci kiedyś, że nie 
pospieszyłaś z pomocą wojownikom naszym, że zostawiłaś w spuściźnie po-
tomstwu swemu smutek i hańbę. Pomnij, że im cięższe położenie nasze, tym 
ważniejszy ciąży na tobie obowiązek”23.

Kobietami, które wyruszyły na front w mundurach, były również instruk-
torki oświatowe, działające w ramach Sekcji Propagandy i Opieki Naczelnego 
Dowództwa, tzw. SPiO. Sekcja Propagandy Naczelnego Dowództwa zwróciła się 
do zawiązanego w Wilnie w 1919 r. Wydziału Instruktorek Oświatowych 
o utworzenie służby kulturalno-oświatowej dla armii. W zamęcie walk fron-
towych ponad dwieście kobiet rozwoziło książki, pisma, organizowało od-
czyty i pogadanki z przezroczami dla żołnierzy. Na czele wydziału stanęła 
Wanda Pełczyńska. Inicjatywa utworzenia wyszła od peowiaczek wileńskich, 
ale oddział tworzyły przede wszystkim studentki uniwersytetów warszaw-
skiego, wileńskiego i krakowskiego. Zadaniem kobiet skupionych w Wydziale 

22 E. Żmijewska, Kobiety a wojna, cz. IV, „Tygodnik Ilustrowany”, 28 VIII 1920, nr 35, s. 685.
23 „Gazeta Warszawska”, 3 VII 1920, nr 179, s. 3.
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