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Streszczenie: 

Tematem artykułu jest udział Wandy Grabowskiej w tworzeniu i działa-

niu Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w Piotrkowie. Przybliżony został jej 

życiorys, który wpłynął na pracę niepodległościową w latach I wojny świa-

towej. Artykuł omawia zaangażowanie Grabowskiej w pomoc legionistom 

i ich rodzinom. Ukazuje także stosunki łączące piotrkowską Ligę Kobiet Po-

gotowia Wojennego z Legionami Polskimi. Na przykładzie biografii Wandy 

Grabowskiej przedstawiony został problem aktywności kobiet w działalności 

niepodległościowej.  

Słowa kluczowe: Wanda Grabowska, Liga Kobiet Pogotowia Wojennego, 
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Abstract: 

The article presents participation of Wanda Grabowska in creating and 

the functioning of the Liga Kobiet Pogotowia Wojennego in Piotrkow. I pre-

sented her biography which influenced the independence work in years of 

the World War I. The article is discussing involving Grabowska in the help to 

legionnaires and them for families. The text is discussing also relations be-

tween Liga Kobiet Pogotowia Wojennego and Polish Legions. On the example 

of Wanda's Grabowska biography was presented a problem of the activity of 

women in independence activity. 

Key words: Wanda Grabowska, Liga Kobiet Pogotowia Wojennego, Polish 

Legions, World War I, Piotrkow Trybunalski 

Wstęp 

Liga Kobiet Pogotowia Wojennego powstała na obszarze zaboru 

rosyjskiego jeszcze przed wybuchem I wojny s wiatowej. Do zadan  tej 

konspiracyjnej organizacji nalez ało upowszechnianie w społeczen -

stwie idei działania zbrojnego, troska o zaplecze materialne dla przy-

szłego Wojska Polskiego oraz aktywizacja wojskowa i polityczna ko-

biet, kto re miały odegrac  znaczącą rolę w działaniach niepodległo-

s ciowych. Kobiety zrzeszone w tej organizacji uwaz ały, iz  walka o wy-

zwolenie ojczyzny powinna byc  wynikiem wysiłku całego społeczen -

stwa. Przekonane o waz nos ci i wyjątkowos ci swojej pracy, wywierały 

niemały wpływ na wydarzenia społeczno-polityczne w czasie wojny. 

Prym w działalnos ci Ligi wiodło kilkanas cie działaczek, niezwykle 

aktywnych w tworzeniu i poszerzaniu struktur organizacji oraz 

w działalnos ci dla dobra z ołnierzy Legiono w Polskich. Jedną z nich 

była Wanda Grabowska. O jej znaczącej roli s wiadczyły sprawowane 

przez nią funkcje i podejmowane na rzecz Ligi przedsięwzięcia. Nie 

bez znaczenia dla jej skutecznos ci działania był fakt ulokowania 

w Piotrkowie w kwietniu 1915 r. Komendy Legiono w Polskich. Pracę 

kobiecej organizacji ułatwiała funkcjonująca w mies cie drukarnia 

Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. Dzięki 
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niej piotrkowskie koło Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego uzyskało 

moz liwos c  drukowania ulotek i odezw do społeczen stwa. Wkro tce 

zresztą ulokowana w Piotrkowie drukarnia stała się gło wnym miej-

scem kolportaz u dla całej organizacji. Aby zrozumiec  rolę, kto rą 

Wanda Grabowska odegrała w piotrkowskim kole LKPW, kilka zdan  

nalez y pos więcic  jej wychowaniu, dos wiadczeniom i poglądom, kto re 

ukształtowały się jeszcze przed wybuchem I wojny s wiatowej. 

Praca u podstaw. Działalność społeczna i niepodległościowa 

Wandy Grabowskiej do wybuchu I wojny światowej 

Wanda Grabowska urodziła się 2 lutego 1883 r. w Kowlu, lez ącym 

podo wczas w guberni wołyn skiej. Była drugim dzieckiem urzędnika 

Nadwis lan skiej Kolei Z elaznej Jana Grabowskiego i Konstancji z Psar-

skich. Ze względu na charakter pracy ojca, rodzina wielokrotnie zmie-

niała miejsce zamieszkania. Częste przeprowadzki nie sprzyjały 

posłaniu małej Wandy do normalnej szkoły, w związku z tym, az  do 

12. roku z ycia była uczona przez rodzico w. W 1895 r. Jan i Konstancja 

wysłali co rkę na pensję Leonii Rudzką, mieszczącą się przy ul. Zielnej 

13 w Warszawie1. Choc  była to szkoła płatna, wybo r rodzico w był 

podyktowany nastrojami panującymi w społeczen stwie oraz wynika-

jącą z przekonan  chęcią kształtowania co rki w duchu polskos ci2. Jak 

                                                
1 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej APPT), Archiwum 

Wandy Grabowskiej (dalej AWG), Odpis aktu urodzenia, sygn. 1, s. 1-2. APPT, AWG, 
Świadectwo ukończenia pensji Leonii Rudzkiej, sygn. 1, s. 9. APPT, AWG, Życiorys, 
b.d., sygn. 2, s. 55. 

2 Choć nie zachowały się świadectwa ukończenia poszczególnych klas przez Gra-
bowską, można mimo to śmiało przypuścić, iż jedną z nauczycielek młodej uczennicy 
była dawna nieformalna przełożona pensji Jadwiga Papi. Przeszła do historii nie tylko 
jako pedagog i działaczka społeczna, ale przede wszystkim jako pisarka powieści dla 
dziewcząt. W swoich książkach poruszała kwestię wychowania w duchu pozytywi-
stycznym, przez którą rozumiała zachęcanie młodych osób do nauki i wytrwałej 
pracy. Propagowała dążenie do powszechnej zgody i solidarności. Zapewne na 
swoich lekcjach przedstawiała podobny obraz świata, jak w powieściach, w których 
zło zostawało ukarane, zaś dobro zawsze zwyciężało. Najbardziej znaną jej wycho-
wanką była, absolwentka rocznika 1894 r., Stefania Sempołowska. Zasłynęła ona 
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podkres la Dioniza Wawrzykowska-Wierciochowa wzrost zaintereso-

wania prywatnymi pensjami był wynikiem coraz bardziej popular-

nego trendu do kształcenia dziewcząt oraz niechęci Polako w do szko ł 

rządowych3. 

Polskie elity nie godziły się na postępującą rusyfikację szkolnictwa. 

Domagały się od rosyjskich władz wprowadzenia języka polskiego do 

nauczania, zarządzanych przez społeczen stwo bezpłatnych szko ł 

ludowych, swobody w zakładaniu szko ł s rednich oraz dokonania roz-

graniczenia między szkołą wyz szą a władzą administracyjną. Brak 

zgody władz na spełnienie powyz szych postulato w doprowadził do 

wybuchu w 1905 r. strajku studento w, młodziez y szko ł s rednich i za-

wodowych. 

Grabowska, jak sama podkres liła, była przepełniona, podejmowa-

nymi wo wczas hasłami. Swo j bunt wobec rosyjskich władz wyraziła, 

organizując w Mławie tajne komplety dla dzieci niz szych urzędniko w 

kolejowych, Utworzyła dla nich takz e bibliotekę4. Swo j trud pedago-

giczny traktowała jak misję, nie pobierając z adnych opłat. Praca, kto rą 

wo wczas wykonała, jak i jej po z niejsza działalnos c  pedagogiczna, zo-

stały docenione w niepodległej Polsce. W 1930 r. w 25. rocznicę walki 

o szkołę polską otrzymała zaproszenie na obchody odbywające się 

w warszawskiej sali „Colosseum”. W 1937 r. działająca przy Stowa-

rzyszeniu Uczestniko w Walki o Szkołę Polską Komisja Odznaczeniowa 

                                                                                                           
twórczością literacką oraz walką o prawa dziecka. Podobnie jak później Wanda 
Grabowska poświęciła się pracy oświatowej. S. Konarski, Jadwiga Papi, [w:] Polski 
Słownik Biograficzny, t. XXV, http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jadwiga-papi, 
[dostęp: 25-01-2017]. 

A. Pacholczykowa, Stefania Aniela Sempołowska, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 
t. XXXVI, http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/stefania-aniela-sempolowska, [do-
stęp: 25-01-2017]. 

3 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Z dziejów tajnych  pensji żeńskich w Królestwie 
Polskim, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1967, nr 10, s. 122. 

4 APPT, AWG, Kwestionariusz Komisji Odznaczeniowej przy Stowarzyszeniu 
Uczestników Walki o Szkołę Polską, sygn. 7, s. 2-3. 
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nadała jej odznakę honorową oraz zaprosiła do członkostwa w orga-

nizacji5.  

W 1906 r. Grabowska została zatrudniona w Polskiej Macierzy 

Szkolnej w Lublinie – nowopowstałej placo wce, będącej realnym kom-

promisem między strajkującymi o szkołę polską a władzami carskimi. 

Szkoła miała prawo do prowadzenia zajęc  w języku polskim, ale nie 

posiadała uprawnien  publicznych. Grabowska takz e za tę pracę nie 

pobierała opłat, traktując wyłącznie jako działalnos c  społeczną6. Pra-

ca w tym mies cie nie trwała jednak długo, gdyz  po roku działalnos c  

Polskiej Macierzy Szkolnej została przez władze zawieszona7.  

Grabowska wraz z rodziną przybyła do Piotrkowa Trybunalskiego, 

do miasta, w kto rym mieszkała jej rodzina m.in. ciotki Helena i Walen-

tyna Psarskie. Obie w 1891 r. załoz yły na terenie miasta tajne komple-

ty, wykryte i zamknięte przez władze8. Walentyna Psarska w 1906 r. 

przystąpiła do organizacji w mies cie pierwszego oddziału Stowarzy-

szenia Nauczycielstwa Polskiego, obejmując w nim funkcję wicepre-

zesa. Podjęła wspo łpracę z Polską Macierzą Szkolną, Towarzystwem 

Wpiso w Szkolnych, Towarzystwem Pomocy Szkolnej, Stowarzysze-

niem Polek Pracujących9. Wraz z Heleną pracowała w siedmioklaso-

wym Zakładzie Naukowym Z en skim Henryki Doman skiej. W tej wła-

s nie placo wce w roku szkolnym 1907/1908 Wanda Grabowska pod-

jęła pracę jako nauczycielka języka polskiego, historii i geografii. Zain-

spirowana postawą swoich ciotek i zapewne za ich namową, Grabow-

                                                
5 APPT, AWG, Przyznanie odznaki honorowej Wandzie Grabowskiej przez Ko-

misję Odznaczeniową  przy Stowarzyszeniu Uczestników Walki o Szkołę Polską, 
sygn. 7, s. 6.  

6 APPT, AWG, Kwestionariusz Komisji Odznaczeniowej przy Stowarzyszeniu 
Uczestników Walki o Szkołę Polską, sygn. 7, s. 3. 

7 Zawieszenie P.S.M, [w:] J. Stemler (red.), Dzieło samopomocy narodowej: Polska 
Macierz Szkolna 105-1935, Warszawa 1935, s. 86. 

8 A. Kowalska, Spuścizna Wandy Grabowskiej w Archiwum Państwowym w Piotrko-
wie Trybunalskim, Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, filia 
w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2003, praca magisterska, s. 39. 
Ś. p. Walentyna Psarska, „Wychowanie w domu i szkole” 1914, nr 9-10, s. 592-593. 

9 Ś.p. Walentyna Psarska, „Wychowanie w domu i szkole” 1914, nr 9-10, s. 592-
593. 
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ska, podjęła się społecznego prowadzenia lekcji dla analfabeto w 

w Szkole Handlowej w Piotrkowie. Przystąpiła do sekcji młodziez y 

szko ł s rednich w Towarzystwie Krajoznawczym10. Zgodnie ze swoimi 

zasadami chciała dotrzec  z edukacją do tych warstw społecznych, kto -

re z ro z nych względo w, nie mogły rozpocząc  nauki na własną rękę. 

Wpisywało się to w nurt pozytywizmu oraz w aspiracje samej Gra-

bowskiej. 

Jak podkres la Joanna Dufrat zachodzące w społeczen stwie zmiany 

nakładały obowiązek walki o zachowanie toz samos ci narodowej takz e 

na kobiety, a sam przymus rywalizacji ze zrusyfikowaną szkołą narzu-

cał podnoszenie przez nie kwalifikacji zawodowych oraz sprzyjał roz-

budzeniu aspiracji kształceniowych11. Dąz enia te nie były obce ro w-

niez  samej Grabowskiej, kto ra postanowiła rozpocząc  studia uniwer-

syteckie12. W 1909 r. rozpoczęła naukę na Wydziale Filozoficznym 

Uniwersytetu Jagiellon skiego w charakterze słuchaczki nadzwyczaj-

nej13. W owym czasie w Krakowie znalazło się wiele kobiet roz nych 

poglądach politycznych, kto re, podobnie jak ona, były uczestniczkami 

strajku szkolnego. Charakteryzował je romantyczny patriotyzm, idee 

emancypacyjne oraz pragnienie podjęcia czynu niepodległos ciowego. 

Na umysły młodych dziewcząt oddziaływało tworzenie wielu organi-

zacji niepodległos ciowych m. in. Towarzystwa Uniwersytetu Ludowe-

go im. Adama Mickiewicza w Krakowie, Związku Walki Czynnej, Towa-

rzystwa Pomocy Więz niom Politycznym14. Wanda Grabowska wstąpi-

ła do Towarzystwa Szkoły Ludowej, organizacji, powstałej w 1892 r., 

kto rej celem był rozwo j os wiaty szkolnej i pozaszkolnej ws ro d społe-

czen stwa polskiego. Do najwaz niejszych zadan  stowarzyszenia nale-

z ało docieranie do mieszkan co w wsi, zakładanie ro z nych poziomo w 

                                                
10 APPT, AWG, Opis życia Wandy Grabowskiej, sygn. 1, s. 53.  
11 J. Dufrat, Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia 

Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908-1918/19), Toruń 2002, s. 23. 
12 APPT, AWG, Życiorys Wandy Grabowskiej nauczycielki Technikum Finanso-

wego w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. 1, s. 57.  
13 APPT, AWG, Zawiadomienie Wandy Grabowskiej przez Dziekana Wydziału Filo-

zoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. 1, s. 17.  
14 J. Dufrat, op. cit., s. 51-54. 
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szko ł, organizacja kurso w, bibliotek i czytelni. Grabowska przystąpiła 

do Akademickiego Koła TSL, swoją rolę widząc w wygłaszaniu licz-

nych prelekcji15. 

Galicja stała się azylem nie tylko dla młodziez y, pragnącej realizo-

wac  edukacyjne marzenia, ale przede wszystkim dla uchodz co w poli-

tycznych z Kro lestwa, dla kto rych walka o niepodległos c  nie zakon -

czyła się wraz z upadkiem rewolucji 1905 roku. Dostrzegli oni ogrom-

ny potencjał w napływowej młodziez y, kto rej poglądy polityczne 

dopiero się kształtowały, zas  jej zapał do czynu niepodległos ciowego 

był w praktyce nieograniczony16. Stąd m. in. wysiłek Jo zefa Piłsudskie-

go wciągnięcia studento w w działalnos c  organizacji niepodległos cio-

wych. W tym celu powołał w 1908 r. pierwsze struktury Związku Wal-

ki Czynnej – organizacji, o kto rej mo wiono, z e przyczyni się do wybu-

chu antyrosyjskiego powstania17. Podobne cele przys wiecały działa-

czom ruchu narodowo-niepodległos ciowego, zwłaszcza tworzenia 

konspiracyjnych struktur wojskowych. Częs c  studento w, zrywając 

z Ligą Narodową, utworzyła własną organizację o nazwie Związek 

Młodziez y Polskiej „Zet”. Wanda Grabowska przystąpiła do jawnego 

zrzeszenia akademickiego „Znicz”, wywodzącego się z jednego z odła-

mo w ruchu narodowo-niepodległos ciowego – „niezalez nego Zetu”, 

zwanego tez  „Zarzewiem”18. W 1911 r. powstały Polskie Druz yny 

Strzeleckie, w skład kto rych wchodził takz e Oddział Z en ski. W tym 

celu Zofia Zawiszanka przystąpiła do poszukiwania dziewcząt, kto re 

tak jak ona wierzyły w rychły wybuch wojny i potrzebę przygotowan . 

Na jej apel odpowiedziało kilka s wiadomych dziewcząt, ws ro d nich 

Wanda Grabowska. W swoich wspomnieniach Zawiszanka zwracała 

uwagę, z e zgłosiło się do niej ok. 8 akademiczek, z kto rych podała 

nazwiska szes ciu. Choc  nie wymieniła interesującego nas nazwiska, 

                                                
15 APPT, AWG, Opis życia, sygn. 1, s. 53. 
16 Deklaracja, „Zarzewie” 1910, nr 10, s. 307. 
17 Z. Zawiszanka, Do historii drużyn strzeleckich, „Niepodległość” 1933, t. 2, nr 1,  

s. 268. 
18 J. Dufrat, op. cit., s. 53-55. APPT, AWG, Opis życia Wandy Grabowskiej, sygn. 1, 

s. 53. 
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w potwierdzeniu udziału Grabowskiej w Oddziałach Z en skich warto 

oprzec  się na informacjach od samej Grabowskiej, kto ra w karcie ewi-

dencyjnej Związku Peowiako w napisała, iz  w okresie pobytu w Krako-

wie, a więc w latach 1910-1911, nalez ała do pracy przygotowawczej 

do Druz yn Strzeleckich19. Byc  moz e powodem przeoczenia nazwiska 

Grabowskiej we wspomnieniach przełoz onej był zbyt kro tki, liczący 

zaledwie kilka miesięcy, okres, w kto rym Grabowska przebywała pod 

zwierzchnictwem Zawiszanki, nie mniej jednak włas nie na Zawiszan-

kę powołuje się Grabowska we wspomnieniach jako na osobę, kto ra 

moz e zas wiadczyc  o jej pracy niepodległos ciowej20. Praca dziewcząt 

polegała na zachęcaniu potencjalnych kandydatek do wstępowania do 

ich organizacji. Zadanie to nie nalez ało do łatwych, gdyz  wiele kobiet, 

idąc za głosem opinii publicznej, nie widziało potrzeby udziału nie-

wiast w jakiejkolwiek wojnie. Choc  program nie był początkowo okre-

s lony, dziewczęta przystąpiły do zgłębiania swojej wiedzy na temat 

wojny z ksiąz ek w mys l zasady, z e im więcej będą na jej temat wie-

działy, tym większą mogą w niej odegrac  rolę. Wiedza ta obejmowała 

taktykę, strategię, c wiczenia praktyczne musztrę i strzelanie21.  

Grabowska była zmuszona zrezygnowac  z dalszej nauki na Uniwer-

sytecie Jagiellon skim, a takz e z działalnos ci społecznej w Krakowie, 

z powodu s mierci ojca. Poczuwała się do obowiązku zadbania o mate-

rialny byt rodziny po s mierci jej z ywiciela, totez  wro ciła do pracy za-

robkowej. Wraz z początkiem roku szkolnego 1911/12 Henryka Do-

man ska, przełoz ona siedmioklasowego Zakładu Naukowego w Piotr-

kowie, zatrudniła ją na stanowisku nauczycielki historii i języka pol-

skiego. Grabowska przystąpiła do sekcji młodziez y szko ł s rednich 

Towarzystwa Krajoznawczego w Piotrkowie, Towarzystwa Os wiaty 

Narodowej oraz Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Nauczyciel-

stwa Polskiego, kto re łączyło nauczycieli ze szko ł s rednich i początko-

wych. Powro ciła do pracy na rzecz analfabeto w oraz dzieci, organizu-

                                                
19 APPT, AWG, Karta ewidencyjna Związku Peowiaków, sygn. 4, s. 9.  
20 APPT, AWG, Opis życia Wandy Grabowskiej, sygn. 1, s. 54.s 
21 Z. Zawiszanka, op. cit.,  s. 271-273. 
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jąc dla tych drugich niedzielne pogadanki, połączone z recytacjami, 

muzyką i przedstawieniami artystycznymi. Poszerzyła natomiast swo-

ją działalnos c  społeczną o nauczanie kobiet – pracownic zakłado w 

krawieckich22.  

W drodze ku niepodległej. Działalność niepodległościowa Wandy 

Grabowskiej w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego 1914-1916 

Latem 1914 r. urzeczywistniło się to, do czego Grabowska przygo-

towywała się podczas pobytu w Krakowie – wybuchł konflikt s wia-

towy, dający realną szansę na wywalczenie niepodległos ci Polski, tym 

bardziej, z e pan stwa zaborcze znalazły się we wrogich obozach. Juz  

w sierpniu mieszkan cy Piotrkowa mogli zobaczyc  realia wojny. Zaan-

gaz owanie Piotrkowian zmieniało się wraz z sytuacją militarną, 

tj. trzykrotnym wyparciem Rosjan, zajęciem miasta przez wojska nie-

mieckie, a od 17 grudnia przez wojska austro-węgierskie. Męz czyz ni, 

zachęcani przez Polską Organizację Narodową, mogli ochotniczo 

wstępowac  w szeregi Legiono w Polskich23. Za sprawą Ligi Kobiet 

Pogotowia Wojennego nie była pomijana rola kobiet w walce na rzecz 

niepodległos ci. Choc  cele tej organizacji zostały opracowane jeszcze 

przed wojną, nie zmieniły one swojej uniwersalnos ci. Jak deklarowały 

organizatorki, „chodziło o stworzenie jakby domu rodzinnego dla pol-

skiego wojska: kuchni, spiz arni, magazyno w, przytułku, lecznicy, 

w kto rych by z ołnierz Polak, obsługiwany przez rodaczki, czuł się, jak 

u siebie w domu”24. Do pracy w upowszechnianiu idei działania zbroj-

nego na rzecz niepodległos ci Polski i czynnego udziału w nim kobiet 

dodano szczego łowe punkty, na czym owa pomoc miałaby polegac . 

Liga wyznaczyła sobie za obowiązek agitacje na rzecz Legiono w, zbie-

                                                
22 APPT, AWG, Życiorys Wandy Grabowskiej nauczycielki Technikum Finansowe-

go w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. 1, s. 58. 
23 R. Kotewicz, op. cit., s. 6.  
24 Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej ANK), Naczelny Komitet Narodowy 

(dalej NKN), Sprawozdanie ze zjazdu Ligi Kobiet w Piotrkowie w dniach 8 i 9 maja 
1915 r., sygn. 114, mikrofilm 100309, s. 67. 
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ranie pieniędzy na walkę o niepodległos c , dostarczanie Wojsku Pol-

skiemu bielizny, odziez y, z ywnos ci, s rodko w opatrunkowych, by jak 

wyraziła się jej przewodnicząca Izabela Moszczen ska, nie musiało 

uciekac  się do rekwizycji. Ponadto zamierzano otoczyc  opieką rodziny 

legionisto w, zorganizowac  komunikację pocztową, jez eli zaszłaby taka 

potrzeba25. 

Otwartym pytaniem pozostaje, czy Wanda Grabowska zetknęła się 

z hasłami Ligi Kobiet jeszcze przed wojną. Z całą pewnos cią jednak 

propagowane idee były jej bliskie. Pierwsze echa organizacji docierały 

do Piotrkowa juz  latem 1914 r., kiedy doszło do ewakuacji władz gu-

bernialnych, jednakz e nie udało się wo wczas załoz yc  w mies cie koła. 

Powodem była szybko zmieniająca się sytuacja militarna, a co za tym 

idzie trudne warunki i groz by aresztowan . Problemem była takz e 

wroga postawa społeczen stwa. Pierwsze pro by zakładania koła 

w Piotrkowie zakon czyły się niepowodzeniem26. Inicjatorką stworze-

nia zaląz ko w Ligii w mies cie była Maria Piłsudska27, jednakz e musiała 

zawiesic  swoją działalnos c  na skutek odwrotu wojsk pan stw central-

nych oraz sprzymierzonych z nimi Legiono w. Po wyparciu Rosjan 

z miasta, podjęto w paz dzierniku kolejną pro bę załoz enia koła Ligi 

w Piotrkowie, do czego gorąco zachęcała Polska Organizacja Narodo-

wa, organizująca w mies cie siec  komisariato w i prowadząca akcję 

werbunkową do Legiono w28. Zgłaszające się do Ligi kobiety zobowią-

zywano do zachowania zasad konspiracji i przybrania pseudonimo w. 

Tym razem jednak udało się stworzyc  struktury koła i rozpocząc  stałą 

działalnos c , pomimo iz  przez kro tki okres czasu, Piotrko w ponownie 

znalazł się pod władzą Rosjan. Aby zachowac  tajny charakter organi-

zacji, musiano zniszczyc  dokumenty oraz rozpocząc  działalnos c , kto ra 

realizowałaby przyjęte cele Ligi oraz nie naraz ała zbytnio członkin  na 

                                                
25 ANK, NKN, Statut Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego, sygn. 114, mikrofilm 

100309, s. 10-11. 
26 J. Dufrat, op. cit., s. 89. 
27 APPT, AWG, Z Piotrkowskiego Koła Ligi Kobiet, sygn. 23, s. 1. 
28 M. Walak, Legiony Polskie w Piotrkowie 1914-1917, Piotrków Trybunalski 2013, 

s. 51. 
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ryzyko dekonspiracji. Kobiety podjęły się wo wczas gromadzenia i szy-

cia bielizny, kolportowania pism niepodległos ciowych, zas  niekto re 

udzielały schronienia wywiadowczyniom w swoich mieszkaniach. 

Przez niespełna miesiąc LKPW przyciągnęła 65 członkin , zrzeszonych 

w trzech sekcjach: skarbowej, szwalni i pralni. Przygotowano znaczną 

pomoc dla Legionisto w, wynoszącą 400 rubli goto wką oraz 600 sztuk 

bielizny, kto re przekazano do dyspozycji Marii Piłsudskiej. Powołano 

nawet, składający się z 15 oso b, zarząd, kto ry opracował regulamin29. 

Jak podkres liła Grabowska, organizacja odz yła dopiero w grudniu 

1914 r., po ostatecznym zajęciu miasta przez Austriako w30. 

Grabowska nie przekazała informacji, kiedy wstąpiła do Ligi. Nie 

wiadomo ro wniez , jakimi motywami się kierowała. Najwaz niejszym 

powodem była z pewnos cią chęc  pracy na rzecz niepodległos ci Polski, 

i to praca całkowita, angaz ująca kaz dy element z ycia, wznosząca się 

ponad poglądy polityczne. Te ostatnie w umys le Grabowskiej ostatecz-

nie się krystalizowały. Nie widziała jednak swojej roli w walce z bro-

nią w ręku, jak nieliczne wo wczas kobiety. Kiedy z egnała na dworcu 

z ołnierzy z IV pułku Legiono w, czuła „gdzies  na dnie duszy z al, pomie-

szany ze wstydem, z e oni – jadą na front, a my, kobiety, tylko tyle dac  

potrafimy”31.  

Jak wspomniała Grabowska, na początku działalnos ci, mieszkan cy 

Piotrkowa odnosili się do Ligi dosyc  sceptycznie, jak zresztą do całej 

organizacji Legiono w i Piłsudskiego. Podejs cie zmieniło się wraz 

z upływem czasu i ogromną pracą, jaką włoz yła Liga w doinformowa-

nie społeczen stwa o idei niepodległos ci Polski. Liga wystosowywała 

do społeczen stwa listy i apele, w kto rych informowała o sytuacji 

w organizacji, a takz e wzywała społeczen stwo do odpowiedzialnos ci 

za sprawy narodu. Grabowska stała się jedną z sygnatariuszek apelu 

                                                
29 APPT, Liga Kobiet Pogotowia Wojennego w Piotrkowie (dalej LKPWwP), Spra-

wozdanie, sygn. 2, s. 1. 
30 ANK, NKN, Sprawozdanie ze zjazdu Ligi Kobiet w Piotrkowie w dniach 8 i 9 ma-

ja 1915 r., sygn. 114, mikrofilm 100309, s. 69.  
31 APPT, AWG, Z Piotrkowskiego Koła Ligi Kobiet, sygn. 23, s. 5. 
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do ogo łu Polek polskich, by czynnie zaangaz owały się w pracę nad bu-

dową odradzającej się Ojczyzny. Zakresem ich przyszłych działan  

miała byc  m.in.: opieka nad Wojskiem Polskim, pozyskanie funduszy, 

pomoc rodzinom z ołnierzy, szerzenie idei niepodległos ciowej oraz 

wydawanie i kolportowanie pism32.  

Pręz na działalnos c  Ligi rozpoczęła się wraz z przybyciem do Piotr-

kowa Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego 

w marcu 1915 r. Dzięki uruchomionej w Piotrkowie drukarni NKN, 

miasto stał się waz nym os rodkiem oddziaływania na mys li niepodle-

głos ciowej na obszary okupowane i Galicję. Duz ym przedsięwzięciem 

Ligii stało się zorganizowanie i otworzenie 29 marca 1915 r. herba-

ciarni, w kto rej z ołnierze legionowi mogli bezpłatnie napic  się herba-

ty, a takz e za niewielka opłatą otrzymac  artykuły pierwszej potrzeby, 

w tym chleb, bułki, ciastka, cukier i mleko. Grabowska jako jedna 

z „liz anek” (tak siebie nazywały członkinie) była zobowiązana do dy-

z urowania w okres lonym dniu tygodnia w herbaciarni, roznosząc her-

batę, ciastka, nawet lody. Grabowska wolała jednak pracę w gospodzie 

ludowej przy wydawaniu posiłko w, bo jak podkres liła, była to praca 

znacznie cięz sza. Opro cz organizacji zaplecza gastronomicznego, w co 

wchodziło chociaz by rozpalenie pieca w kuchni, Grabowska musiała 

zatroszczyc  się o dostateczną liczbę jedzenia dla z ołnierzy, kto rych 

liczbę sztab wojskowy podawał często na kro tko przed przybyciem33. 

Ze względu, iz  Grabowska pełniła funkcję wiceprzewodniczącej 

piotrkowskiej LKPW, była zobligowana do zebran  Zarządu, organizo-

wanych raz na dwa tygodnie. Z ramienia Zarządu brała udział w obra-

dach wielu sekcji, ale tez  angaz owała się w ro z nym stopniu we 

wszystkie przedsięwzięcia Ligi, w tym w: organizację księgarni, stra-

ganu, biblioteki, pralni, uroczystos ci patriotycznych, s wiąt legiono-

wych, kiermaszo w, wyjazdo w z paczkami na front. Włączała się 

aktywnie w prowadzenie sprawozdan  oraz nadzo r nad stanem finan-

sowym organizacji, zwłaszcza wtedy, gdy tworzyły się w budz ecie 

                                                
32 APPT, AWG, Do Polek, sygn. 23, s. 50. 
33 APPT, AWG, Z Piotrkowskiego Koła Ligi Kobiet, sygn. 23, s. 4. 
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znaczne długi. Ponadto czyniła starania, by skutecznie odpierac  zarzu-

ty wobec Ligi wysuwane przez przeciwniko w politycznych. Do pomo-

cy w organizacji zaangaz owała takz e swoją matkę – Konstancję, kto ra 

objęła nadzo r na sekcją zapomogową34. Liga propagowała odczyty 

i pogadanki, kierowane do ro z nych grup społeczen stwa. W przedsię-

wzięcie to zaangaz owała się takz e Grabowska, wygłaszając dla legio-

nisto w liczne odczyty z zakresu historii Polski, m.in. wykład o Tade-

uszu Kos ciuszce w szpitalu dla chorych z ołnierzy35.  

Grabowska zaangaz owała się takz e w przygotowanie dla IV pułku 

Legiono w sztandaru z napisem „dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały”. 

Była to dar od Piotrkowian. Praca „liz anek” charakteryzowała się po-

s wieceniem, ale i stresem, gdyz  czynnos c  ta musiała byc  wykonywana 

pod duz ą presją czasu. Uroczystos c  przekazanie sztandaru nastąpiła 

w Łochyn sku, w kto rym stacjonował pułk36. 

Liga Kobiet Pogotowia Wojennego manifestowała swo j apolityczny 

charakter, choc  sprawa podporządkowania jej Naczelnemu Komite-

towi Narodowemu nie była do kon ca sprecyzowana. Problemy wyni-

kały m.in. stąd, iz  działania i cele Ligi pokrywały się z tymi, przyjętymi 

przez NKN, kto ry chciał w zasadniczy sposo b inicjowac  i kierowac  

pracą kobiet. Pierwszą okazją do wyjas nienia nieporozumien  na tym 

polu był zorganizowany w maju 1915 r. w Piotrkowie I Zjazd Ligi Ko-

biet Pogotowia Wojennego, kto ry przerodził się w pierwszy przegląd 

sił kobiecych, działających na rzecz niepodległos ci Polski. Na zjazd 

zaproszono takz e delegatki ze stowarzyszenia, załoz onego przez NKN 

w Galicji. Konflikt pomiędzy Departamentem Wojskowym NKN, na 

czele kto rego stał Władysław Sikorski, a dowo dcą Legiono w – Jo zefem 

Piłsudskim, był coraz bardziej widoczny. Czynnik ten nie wpływał 

pozytywnie na postrzeganie NKN przez kobiety, dla kto rych Piłsudski 

                                                
34 APPT, LKPW, Sprawozdanie,  sygn. 2, s. 3, 26. 
35 R. Kotewicz, Wanda Grabowska, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1990, 

nr 3/4, s. 323, APPT, LKPWwP, Sprawozdanie z działalności Koła Ligi Kobiet 
w Piotrkowie 1914-1921, sygn. 2, s. 44-51.  

36 APPT, AWG, Z Piotrkowskiego Koła Ligi Kobiet, sygn. 23, s. 4. 
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był bohaterem narodowym. Liga widziała w nim osobę, dzięki kto rej 

Polska miała realne szanse odzyskania niepodległos ci, totez  na kaz -

dym kroku manifestowała swoje poparcie dla niego. W herbaciarni 

zamies ciła na jednej ze s cian podobiznę komendanta oraz zainicjo-

wała pisanie z yczen  imieninowych na 19 marca. Wanda Grabowska 

ogromnie ekscytowała się pomysłem wyraz enia sympatii dla „naszego 

własnego Wodza”37, kres ląc kilka zdan  na jednej z poczto wek38. 

W zjez dzie uczestniczyło 50 „liz anek”, z kto rych 21 było formal-

nymi delegatkami z ro z nych ko ł. Na posiedzenie przybyli takz e przed-

stawiciele Naczelnego Komitetu Narodowego, redakcji „Dziennika Na-

rodowego” oraz I Brygady. Wanda Grabowska weszła do Prezydium 

Zjazdu, pełniąc w nim funkcję wiceprzewodniczącej39. 8 maja, pierw-

szego dnia zjazdu, przybył szef Departamentu Wojskowego NKN Wła-

dysław Sikorski, kto ry podkres lił, iz  cieszy się z jednolitos ci pracy ko-

biet, kto re nie ulegała, tak jak męz czyz ni, porachunkom partyjnym. 

Pierwsza na zjez dzie głos zabrała Izabela Moszczen ska, matka – zało-

z ycielka Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w byłym Kro lestwie, zas  po 

niej Helena Radlin ska – działaczka Naczelnego Komitetu Narodowego. 

Grabowska zrelacjonowała po łroczną działalnos c  Ligi piotrkowskiej. 

Obok informacji na temat, jakie jednostki powołało piotrkowskie koło, 

Grabowska przekazała zebranym wiadomos c , z e wraz z innymi kobie-

tami wystosowała do Prezydium Naczelnego Komitetu Narodowego 

list z pros bą o połączenie wszystkich pułko w i przeniesienie ich na 

teren Kro lestwa Polskiego oraz akredytowanie ich na obszarze okupa-

cji niemieckiej40. Działanie, o kto rym mo wiła Grabowska, zostało 

podjęte przez Ligę we wczes niejszym miesiącu i dotyczyło przeniesię-

nia II i III pułku na teren Kro lestwa i połączenie go z I Brygadą41. 

                                                
37 APPT, AWG, Z Piotrkowskiego Koła Ligi Kobiet, sygn. 23, s. 4. 
38 Ibidem. 
39 ANK, NKN, Sprawozdanie ze zjazdu Ligi Kobiet w Piotrkowie w dniach 8 i 9 ma-

ja 1915 r., sygn. 114, mikrofilm 100309, s. 66. 
40 Ibidem. 
41 APPT, LKPW, Sprawozdanie,  sygn. 2, s. 3. 
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Zjazd, zakon czony 9 maja, przynio sł osiągniecia w formie uchwał. 

Liga uznała autorytet NKN, jako reprezentacji narodu polskiego, ale 

podkres liła, iz  nadal będzie manifestowac  swoją autonomię. Zawarto 

deklarację wspo łpracy pomiędzy NKN a Ligą odnos nie wspo lnych 

celo w niepodległos ciowych oraz podjęto się działan  scaleniowych obu 

organizacji kobiecych tj. Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego oraz Ligi 

Kobiet Galicji i S ląska. Niestety, podjęte zamierzenia nie zakon czyły 

się sukcesem. Juz  w marcu 1916 r. Departament Wojskowy zaczął 

prowadzic  rozmowy z Ligą w sprawie objęcia nad nią kontroli42. 

W cieniu rozłamu w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego 

Rok 1916 był przełomowy dla piotrkowskiej organizacji. Do sierp-

nia Liga przez ywała rozkwit - liczba członkin  znacznie się zwiększyła, 

dzięki czemu uruchamiane były kolejne sekcje. Liczba „liz anek” się-

gnęła 159, zas  liczba sekcji – 17, jednak stan ten nie trwał długo. Juz  

po zjez dzie LKPW w dniach 24-26 sierpnia 1916 r. doszło do nieod-

wracalnych podziało w zaro wno w całej organizacji, jak i w kole 

piotrkowskim43.  

Miesiąc wczes niej przybyła do Piotrkowa Izabela Moszczen ska, by 

agitowac  za rozluz nieniem dotychczasowych relacji z CKN. Jej prze-

                                                
42 J. Dufrat, op. cit., s. 160-162. 
43 Wcześniejszy zjazd Ligi w Radomiu w styczniu 1916 r. unaocznił podziały 

polityczne, które rysowały się pomiędzy członkiniami. Powodem wewnętrznych 
problemów organizacji była kwestia ustosunkowania się wobec, utworzonego 
w grudniu 1915 r., Centralnego Komitetu Narodowego (reprezentacji lewicy nie-
podległościowej) oraz realizacja z nim ewentualnych wspólnych działań. Powodem 
niesnasek w Lidze był też trwający konflikt pomiędzy Władysławem Sikorskim, 
reprezentującym linię polityczną NKN a Józefem Piłsudskim, dowódcą I Brygady 
Legionów. Sikorski jako szef Departamentu Wojskowego chciał rozbudowy Legio-
nów, uważając to za podstawę do wysunięcia ewentualnych żądań pod adresem 
państw centralnych w kwestii niepodległości Polski. Piłsudski natomiast studził ten 
entuzjazm, gdyż według niego duża akcja werbunkowa mogłaby przekonać państwa 
centralne, że Polacy bez obietnic będą walczyć. Łudzono się, że piotrkowski zjazd 
w sierpniu 1916 r. powstrzyma niesnaski i kłótnie polityczne, do jakich dochodziło na 
najwyższym szczeblu Ligi. Zasadniczym tematem obrad był stosunek organizacji do 
Centralnego Komitetu Narodowego. Zob. J. Dufrat, op. cit.,  s. 177-179. 
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mowa sprawiła, iz  wiele członkin  Ligi miało za złe Wandzie Grabow-

skiej, z e będąc w Zarządzie, nie informowała „liz anek” o sytuacji poli-

tycznej. Grabowska zarzuty te pro bowała odeprzec . Twierdziła, z e 

podstawowym zadaniem Zarządu była praca nad poprawą jakos ci 

z ycia i aprowizacji Legiono w, nie zas  kwestie polityczne. Piotrkowska 

Liga przyjęła rezolucję: „Piotrkowska LKPW składa hołd Legionom 

Polskim, kto re walczą dla odbudowania ojczyzny i os wiadcza, z e ko-

biety polskie pracują w kraju wedle sił i moz nos ci dla tejz e samej 

sprawy”44. Jak się po z niej okazało przybycie Moszczen skiej wcale nie 

załagodziło konflikto w politycznych, kto re ostatecznie przypieczęto-

wał piotrkowski zjazd. Nie przynio sł on zamierzonych rezultato w, 

doprowadzając do definitywnego oderwania się od organizacji częs ci 

członkin  na czele z I. Moszczen ską, tworzących od tej pory Ligę „A”, 

kto ra poparła NKN. Pozostałe członkinie Ligi (Liga „B”), w tym „liz an-

ki” z Piotrkowa, opowiedziały się za przystąpieniem organizacji do 

CKN. Kaz da z powstałych organizacji ros ciła sobie prawo do zachowa-

nia nazwy. Przyjęto rezolucję, iz  Liga „uznaje za konieczne zespolenie 

swych wysiłko w z działalnos cią CKN dla zdobycia w obecnej wojnie 

niepodległego pan stwa polskiego”, a ponadto wyraziła swo j pogląd, z e 

DW sprzeciwia się woli komendanta Jo zefa Piłsudskiego, „kto ra jest 

nakazem najwyz szym dla LKPW, zwaz ywszy, z e działalnos c  DW sprze-

ciwia się stanowisku większos ci organizacji niepodległos ciowych Kro -

lestwa tym samym sprawę przekształcenia Legiono w w armię polską 

utrudnia”45. 

Wanda Grabowska opowiedziała się za większos cią, tj. za wspo ł-

pracą Ligi z CKN. Głosowała zgodnie ze zdaniem całej Ligi piotrkow-

skiej, dysponującej na posiedzeniu 7 głosami46. Był to głos delegacji 

piotrkowskiej, lecz nie całego koła piotrkowskiego. W kro tkim czasie 

                                                
44 APPT, LKPWwP, Sprawozdanie z działalności piotrkowskiego koła Ligi Kobiet 

Pogotowia Wojennego,  sygn. 2, s. 10. 
45 Ibidem. 
46 Przeciw współpracy z CKN opowiedziało się Koło A, Wolskie, Łaskie oraz sama 

I. Moszczeńska. Streszczenie obrad ogólnego zjazdu LKPW w Piotrkowie z dn. 24,25 
i 26 sierpnia 1916 r., s. 1. 
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po zjez dzie 20 członkin  Ligi opus ciło szeregi organizacji i utworzyło 

własne stowarzyszenie, uzurpując sobie prawo do uz ywania nazwy 

Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego. Nie wpłynęłoby to zapewne na pra-

cę Grabowskiej, gdyby nie pewna okolicznos c : owe kobiety były z ona-

mi pracowniko w Departamentu Wojskowego. Grabowska stanęła wo-

bec groz by zamknięcia, podległego jej koła, poniewaz  działalnos c  

wszystkich organizacji, kto re były w jakimkolwiek stopniu powiązane 

z Legionami, zostały podporządkowane Departamentowi Wojskowe-

mu. Piotrkowska Liga skarz yła się na pozbawienie jej lokalu przez 

Departament oraz na wydany zakaz uczęszczania przez legionisto w 

do herbaciarni. Ponadto musiała się zmierzyc  z nieprzychylnymi opi-

niami, krąz ącymi w społeczen stwie47. 

Mimo problemo w z legalizacją, Liga działała nadal. Dnia 30 kwiet-

nia 1916 r. Grabowska ponownie została wybrana I zastępczynią 

przewodniczącej. Pełniła nadal funkcję zastępczyni w Naczelnym Za-

rządzie Ligi na okręg piotrkowski, stała się delegatką Ligi do Piotr-

kowskiego Komitetu Narodowego, a takz e weszła do Komisji Porozu-

miewawczej Stronnictw Niepodległos ciowych48.  

Grabowska pokładała duz e nadzieje w rychłym odzyskaniu przez 

Polskę niepodległos ci, totez  z rados cią przyjęła wiadomos c  o akcie 

5 listopada, podpisanym przez władze niemieckie i austro-węgierskie. 

Na pierwszym zebraniu ogo lnym dn. 12 listopada Grabowska, prowa-

dząca posiedzenie, powiedziała, z e „mamy ziemię do zbrojenia się i do 

zbioru”. Według niej praca na rzecz wolnos ci kraju jeszcze się nie za-

kon czyła. Skon czył się jedynie jej pierwszy, ale zasadniczy etap. 

W swojej wypowiedzi zawezwała „liz anki” do dalszej pracy, kto ra po-

winna wychodzic  naprzeciw zmienionym potrzebom49. Liga nie miała 

odtąd skupiac  się na pomocy legionistom, lecz całemu Wojsku Polskie-

                                                
47 Piotrkowska Liga wydała list otwarty do społeczeństwa, tłumacząc podziały, 

zaistniałe w stowarzyszeniu. Zob. APPT, LKPWwP, Sprawozdanie z działalności Koła 
Ligi Kobiet w Piotrkowie 1914-1921, sygn. 2, s. 47. 

48 Ibidem, s. 51. 
49 APPT, LKPWwP, Sprawozdanie z działalności Koła Ligi Kobiet w Piotrkowie 

1914-1921, sygn. 2, s. 11.  
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mu. Grabowskiej zalez ało ponadto, by Liga zajęła się kwestią kobiecą. 

Jako osoba zaangaz owana w problemy społeczen stwa, dostrzegała, 

jak wiele barier stało przed kobietami. Zdawała sobie sprawę, z e aby 

rozpocząc  pracę nad zmienianiem opinii publicznej, nalez ało wcze-

s niej us wiadomic  same kobiety, jakie prawa powinny im się nalez ec , 

i kto re z tych praw realnie moz na osiągnąc 50.  

W maju 1917 r. piotrkowska Liga przystąpiła do organizacji „Wiecu 

Kobiet wszystkich stano w”, aby spopularyzowac  idee ro wnoupraw-

nienia kobiet. Kilka tygodni przed planowanym spotkaniem „liz anki” 

rozdały zaproszenia wraz z informacjami o przebiegu spotkania. Na 

uwagę zasługuje, z e piotrkowska Liga starała się działac  bardzo dys-

kretnie, co zostało podkres lone w sprawozdaniu. Obawiano się, iz  do 

spotkania moz e nie dojs c  lub, z e opinia publiczna wyrobi sobie 

pochopne wnioski, kto re by juz  na początku dyskredytowałyby Ligę 

w oczach kobiet, o kto rych prawa Liga chciała walczyc . Aby zaprosze-

nia nie dostały się w niepowołane ręce, członkinie wręczały je oso-

bis cie kobietom w stowarzyszeniach i związkach. W dniu 17 maja na 

posiedzeniu w sali Victorii zebrało się ponad 1500 kobiet, takz e spoza 

Piotrkowa. Kaz dej z nich wręczono znaczek pamiątkowy. Helena 

Trzcin ska otworzyła posiedzenie, wyjas niając cel jego zwołania, po 

czym przystąpiono do wyboro w przewodniczącej wiecu. Została nią 

Wanda Grabowska. Prelegentki domagały się ro wnouprawnienia ko-

biet, wspo łudziału w pracy nad budową niepodległego pan stwa pol-

skiego oraz wyraziły chęc  dalszej walki o niepodległos c , ro wnoupraw-

nienie oraz ład społeczny.  

Na zakon czenie obrad wydano rezolucję, za kto rą odpowiedzial-

nos c  brała Grabowska, jako przewodnicząca zebrania. Na podstawie 

tej proklamacji, moz na wywnioskowac , jakimi względami kierowała 

się Grabowska, zwołując wiec, jak postrzegała swoją sytuację w społe-

czen stwie oraz co rozumiała przez hasła ro wnouprawnienia kobiet. 

Powodem, dla kto rego popierała ro wnouprawnienie kobiet był ich 

wkład w walkę przeciw pan stwom zaborczym, kto ry charakteryzował 

                                                
50 APPT, LKPWwP, Sprawozdanie sekcji agitacyjnej w Piotrkowie,  sygn. 2, s. 273. 
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się pos więceniem, pracą oraz braniem odpowiedzialnos ci za z ycie 

narodu. Grabowska zwro ciła uwagę, iz  kobiety ponosiły ro wnie do-

tkliwe straty podczas wojny, gdyz  musiały wziąc  na siebie cięz ar i obo-

wiązki, kto re do tej pory wypełniali męz czyz ni. Postanowiła wraz 

z innymi członkiniami Ligi niestrudzenie walczyc  o przyznanie prawa 

do wspo łdziałania przy budowaniu Pan stwa Polskiego, o przyznanie 

czynnego i biernego prawa wyborczego na szczeblu lokalnym i ogo l-

nopolskim, oraz o dopuszczenie kobiet do wszelkich dziedzin pracy, 

na podstawie posiadanych przez nie kwalifikacji. Rezolucja kon czyła 

się wezwaniem Polek wszystkich stano w do wspo łdziałania w walce 

o niepodległos c  Polski, a takz e do zapisywania się do ko ł samokształ-

cenia w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego51. Liga piotrkowska za-

mierzała w przyszłos ci wyjs c  poza obręb własnej organizacji i stwo-

rzyc  Komitet Stowarzyszen  Kobiecych w celu prowadzenia „wspo lnej 

akcji ro wnouprawnieniowej”, jednakz e z powodu braku odpowiednich 

moz liwos ci prawnych, musiała zarzucic  te plany. Nie przeszkodziło to 

jednak w dalszej manifestacji swoich poglądo w ws ro d społecznos ci 

piotrkowskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległos ci postulaty 

kobiet zostały rozszerzone o domaganie się opieki socjalnej dla ma-

tek52. 

Wobec kryzysu przysięgowego. Działalność Wandy Grabowskiej 

w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego 1917-1918 

W lipcu 1917 r. Grabowska stanęła na czele nowoutworzonej sekcji 

opieki nad z ołnierzami internowanymi i uciekinierami, co było odpo-

wiedzią na kryzys przysięgowy i aresztowanie z ołnierzy legiono-

wych53. Była to sekcja bezpos rednio powiązana z działaniami Oddzia-

                                                
51 Ibidem, s. 274. 
52 Ibidem, s. 276. 
53 Po aresztowaniu Józefa Piłsudskiego piotrkowska Liga brała udział w pocho-

dzie ulicami miasta, który został rozproszony przez żołnierzy austriackich. Mimo to 
członkinie Ligi pozostały i manifestowały dalej. APPT, LKPWwP, Odpis protokołu ze 
Zjazdu b.  Koła Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w Piotrkowie, sygn. 4, s. 11. 
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łu Z en skiego Polskiej Organizacji Wojskowej, do kto rej Grabowska 

przystąpiła dwa lata wczes niej54. Ze względu, iz  wszystkie członkinie 

Oddziału Z en skiego nalez ały jednoczes nie do Ligi, zadanie opieki nad 

legionistami zostało przeniesione do nowoutworzonej sekcji Ligi55. 

Grabowska nakres liła sekcji dwa kierunki działan : z jednej strony 

członkinie miały zbierac , a następnie wysyłac  pieniądze dla jen co w 

wojennych, z drugiej niezwykle waz na była opieka nad uciekinierami, 

kto rzy z ro z nych przyczyn znalez li się w Piotrkowie56.  

Starała się pomo c przede wszystkim piotrkowianom, słuz ącym 

w Legionach, kto rzy na skutek odmowy złoz enia przysięgi na wier-

nos c  cesarzowi Niemiec, znalez li się w obozach internowania. Począt-

kowo zebrane pieniądze sekcja przesyłała do Ligi Kobiet i komitetu 

opieki nad jen cami w Kaliszu. Gdy jednak w Łomz y utworzyło się Koło 

Samopomocy Piotrkowian, zebrane pieniądze przekazywano do tego 

os rodka. Poniewaz  piotrkowian przetrzymywano w ro z nych więzie-

niach, nie był to jedyny kierunek pomocy finansowej. Zgodnie z infor-

macjami zawartymi w sprawozdaniu Ligi z lat 1914-1921: siedem ra-

zy przesyłano pieniądze do Łomz y, trzy do Szczypiorna, zas  jeden raz 

do Werl, co dało ogo łem sumę 4135,40 koron, 227,10 rubli oraz 304 

marki. Za otrzymaną pomoc legionis ci zrewanz owali się swoimi foto-

grafiami oraz specjalnie wykonanym dla Ligi przedmiotem artystycz-

nym z wyrytym na nim adresem organizacji57.  

Opieka nad uciekinierami z obozo w internowania, opierała się 

ro wniez  na pomocy materialnej. Grabowska wraz z pozostałymi sied-

mioma członkiniami sekcji przeprowadzała zbio rkę ubran  ws ro d zna-
                                                

54 Grabowska była członkinią Polskiej Organizacji Wojskowej. W latach 1917-
1918 pełniła funkcję skarbniczki V Okręgu POW. Należała ponadto do Oddziału Żeń-
skiego, który powstał w 1915 r. wraz z powołaniem V Okręgu POW. Na jego czele 
stanęła Zofia Prauss. Oddział Żeński POW został rozwiązany w grudniu 1918 r. 
J. Woyno, Okręg Piotrkowski Polskiej Organizacji Wojskowej, „Piotrkowskie Zeszyty 
Historyczne” 2004, t. 6, s. 134. 

55 APPT, AWG, Karta ewidencyjna Związku Peowiaków, sygn. 4, s. 8. J. Dufrat, op. 
cit., s. 146. 

56 APPT, LKPWwP, Sprawozdanie z działalności Ligi Kobiet w Piotrkowie 1914-
1921, sygn. 2, s. 35. 

57 Ibidem. 



Zbliżenia Cywilizacyjne XII (4)/2016 

 

– 30 – 

jomych i innych mieszkan co w Piotrkowa, a gdy zapotrzebowanie na te 

przedmioty było większe niz  ilos c  zebranego materiału, kobiety zaku-

pywały niezbędny towar. Na ten cel z kasy Ligi przeznaczono 466 ko-

ron 66 halerzy, 88 rubli i 2 marki. 

Ze swojej strony Grabowska z pozostałymi członkiniami ofiarowy-

wała uciekinierom własne mieszkanie przy ul. Sienkiewicza, zaopa-

trując ich w pieniądze niezbędne do dalszej podro z y oraz dokumenty. 

Włączyła się w produkcję tych ostatnich w ramach tzw. „Warszawskiej 

pralni”, na kto rej czele stanęła dr Wanda Bondy. Praca ta polegała na 

zbieraniu starych paszporto w, z kto rych następnie usuwała niepo-

trzebne informacje i zastępowała je nowymi. Preferowała przede 

wszystkim paszporty, wydane przez rosyjski aparat władzy, gdyz  

wykonywał on dokumenty trwalszą techniką. Pracowała takz e nad 

tworzeniem nowych dokumento w i podrabianiem pieczęci, wspo łpra-

cując razem z POW58. 

Pod kontrolą Grabowskiej, opro cz dokumento w, uciekinierom wy-

dano 109 koszul, 88 par kalesono w, poza tym onuce, skarpetki, szaliki, 

koce, zarękawki i rękawiczki. Ze względu, iz  Grabowska nie prowadzi-

ła ewidencji potrzebujących oso b, totez  w sprawozdaniu Ligi podała 

jedynie oszacowaną liczbę, wynoszącą 150 oso b. Legionis ci, znala-

złszy się w Piotrkowe, mogli liczyc  na posiłek, wydawany w gospodzie 

ludowej oraz zapomogę, na kto re Liga wygospodarowała 647 koron 

(zapomogi) oraz 186,93 marek (s niadania i obiady). 

Sekcja Grabowskiej roztaczała nad legionistami opiekę, kto ra nie 

opierała się wyłącznie na pomocy doraz nej. Dzięki niej oraz Komite-

towi pomocy dla jen co w z Huszt przy Departamencie Opieki, z kto rym 

Liga wspo łpracowała, kilku uciekinierom zaoferowano pracę w mie-

s cie, innym umoz liwiono wstęp do Polskiej Organizacji Wojskowej. 

Grabowska wraz z innymi kobietami podjęła się takz e pracy na rzecz 

uwolnienia internowanych. W tym celu w imieniu 58 rodzin interno-

wanych pisała podania do Rady Stanu z pros bą o zwolnienie, na kto re 

                                                
58 APPT, AWG, Z Piotrkowskiego Koła Ligi Kobiet, sygn. 23, s. 5. 
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organ władzy zareagował, wypuszczając jedynie małoletnich więz -

nio w. Ponadto rodziny powierzały sekcji pieniądze i listy dla interno-

wanych59. Grabowska opiekowała się takz e rannymi Legionistami 

w Piotrkowie, odwiedzając ich codziennie w godzinach popołudnio-

wych w Rezerwowym Szpitalu Czerwonego Krzyz a60. Duz ym wspar-

ciem dla Grabowskiej w pracach sekcji opieki nad z ołnierzami inter-

nowanymi i uciekinierami była jej matka Konstancja, a takz e Wanda 

Bondy, Maria Wolska, Zofia Sapin ska, Zychowska, Janina Osuchowska 

i Maria Nakonieczna61. 

Grabowska w 1917 r. włączyła się w prace sekcji szpitalnej, przy-

nosząc pacjentom mleko, papierosy, słodycze, owoce, pisma, ksiąz ki 

i kartki pocztowe. Wraz z innymi członkiniami sekcji starała się umi-

lac  czas rekonwalescentom, zwłaszcza z okazji licznych s wiąt, przy 

dz więkach gramofonu oraz gitary. Ws ro d pism, kto re znalazły się 

w rękach rannych legionisto w moz na wymienic : „Naprzo d”, „Ziemię 

Kielecką” oraz „Nową Reformę”. Dnia 2 marca 1917 r. Grabowska zor-

ganizowała przyjęcie w kinie „Czary”, z kto rego docho d poszedł na 

pomoc pacjentom62. Od 1915 r. była tez  członkinią sekcji dochodo w 

niestałych, zajmując się organizacją imprez, kiermaszo w, jak ro wniez  

innych uroczystos ci, kto re miały charakter dochodowy i przynosiły 

zysk dla Ligi. Grabowska dąz yła takz e do znalezienia stałych docho-

do w dla stowarzyszenia63. 

Z ramienia Ligi weszła do organizacji politycznych: Organizacji Nie-

podległos ciowej, Konfederacji i Piotrkowskiego Komitetu Narodowe-

go64.  

                                                
59 APPT, LKPWwP, Sprawozdanie z działalności Ligi Kobiet w Piotrkowie 1914-

1921, sygn. 2, s. 35 - 36. 
60 APPT, AWG, Przepustka, sygn. 4, s. 6. 
61 APPT, LKPWwP, Sprawozdanie Sekcji opieki nad żołnierzami za rok 1917 

i 1918, sygn. 2, s. 105. 
62 APPT, LKPWwP, Sprawozdanie Sekcji szpitalnej za czas od 1 stycznia do 

1 kwietnia 1917 r.,  sygn. 2, s 118. 
63 APPT, LKPWwP, Sprawozdanie Sekcji dochodów niestałych od 1 lipca 1915 r. 

do 1 marca 1916 r., sygn. 2, s. 213. 
64 APPT, AWG, Do Polek, sygn. 23, s. 42. 
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W Lidze piotrkowskiej panowały przyjacielskie stosunki. Wiele 

członkin  doceniało pracę, jaką wykonywała Grabowska w organizacji, 

czego dowodem stała się liczba oddanych na nią głoso w podczas ro z -

nych głosowan . Wspominając po kilku latach „liz anki”, Grabowska 

wypowiadała się z rozrzewnieniem, zwłaszcza o tych, kto rym nie było 

dane doz yc  1918 roku lub zmarły na choroby zakaz ne w niedługim 

czasie65.  

Praca Grabowskiej w Lidze była dobrze zorganizowana. Skłonnos c  

do skrupulatnos ci wynikała z jednej strony z pełnionych przez Gra-

bowską funkcji, z drugiej – z usposobienia. Jako wiceprzewodnicząca 

posiadała szczego łowe dane na temat budz etu. Kierowała obradami 

posiedzen  w wielu sekcjach, dzięki czemu wiedziała, na co były wy-

datkowane pieniądze Ligi. Grabowska poczuwała się do nadzoru 

kwestii finansowych, by w sprawach deficytowych natychmiast reago-

wac  i wskazywac  wywarzony program naprawczy. Na jednym z posie-

dzen  sekcji szpitalnej, Grabowska zwro ciła się do jej członkin , by ogra-

niczyły do niezbędnej liczbę przynoszonych rzeczy dla Legionisto w66. 

Pilnowała, by kaz da z sekcji dostarczała jej sprawozdania, kto re były 

pomocne przy obradach ogo lnych stowarzyszenia67. 

Gdy rozwiązał się Naczelny Komitet Narodowy, zas  Centralny Ko-

mitet Narodowy stracił na znaczeniu i rozpadł się, praca Ligi polegała, 

jak to okres liła Grabowska, na trwaniu68. Nie było to jednak bierne 

trwanie, gdyz  z ołnierze i ich rodziny nadal potrzebowali wsparcia 

i opieki. Nawet po odzyskaniu przez Polskę niepodległos ci w 1918 r. 

Liga kontynuowała swoją działalnos c , choc  musiała dostosowac  ją do 

biez ących potrzeb, stąd m. in. otwarcie warsztatu czepniczego, czy 

zabieganie o utworzenie komisji wyborczej i bloku kobiecego w wy-

borach. Nie były to działania na wyrost, gdyz  dowo dztwo Wojska Pol-

                                                
65 APPT, AWG, Z Piotrkowskiego Koła Ligi Kobiet, sygn. 23, s. 5-6. 
66 APPT, LKPWwP, Sprawozdanie Sekcji szpitalnej za czas od 1 stycznia do 

1 kwietnia 1917 r., sygn. 2, s 118. 
67 APPT, LKPWwP, Zebranie Zarządu z dn. 25 kwietnia 1918 r., sygn. 1, s. 35. 
68 APPT, LKPWwP, Odpis protokołu ze Zjazdu b.  Koła Ligi Kobiet Pogotowia 

Wojennego w Piotrkowie, sygn. 4, s. 11. 
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skiego samo zwracało się m.in. do Grabowskiej z pros bą o ponowne 

uruchomienie herbaciarni oraz szwalni69. Liga kontynuowała tę dzia-

łalnos c  do 1922 r., kiedy z powodu wyjazdu duz ej liczby członkin , mu-

siała ją zawiesic 70.  

Przez lata działalnos ci Ligi z ołnierze legionowi mieli w Grabow-

skiej oparcie. Zachował się list adresowany do Grabowskiej, w kto rym 

legionista Jan Pasek prosi ją o zaopiekowanie się jego z oną i siedmio-

letnią co reczką71. Obchody uroczyste, praca w sekcjach, ostatnie po-

sługi poległym, ostre starcia z przeciwnikami politycznymi, gwarne 

kiermasze, dające dochody dla organizacji, wyjazdy z paczkami na 

front i s więta w szpitalu były to prace w LKPW, kto re Grabowska 

okres liła mianem „cegiełek”, jakie dokładała do wspo lnej budowy72. 

W 1918 r. zrealizowały się dla niej cele, kto re podjęła, wstępując do 

organizacji. Najwaz niejszy z nich stanowiła działalnos c  niepodległo-

s ciowa, polegająca przede wszystkim na organizowaniu zaplecza 

materialnego dla Legiono w Polskich, w walce kto rych upatrywała 

realnej szansy wybicia się na niepodległos c . Choc  do walki zbrojnej 

kobiet Liga Kobiet Pogotowia Wojennego podchodziła z duz ą rezerwą, 

Grabowska, biorąc pod uwagę własną osobę, takiej ewentualnos ci nie 

wykluczała, choc  jej praca w POW polegała przede wszystkim na 

działaniach pomocowych. Co prawda, z jednej strony stwierdzała, iz  

jako kobieta moz e pomo c w tworzeniu przyszłej wolnej Polski jedynie 

dbając o potrzeby wojska, z drugiej jednak jej przynalez nos c  do 

Oddziału Z en skiego Polskiej Organizacji Wojskowej, s wiadczyła, z e 

w przypadku, gdyby zaistniała moz liwos c  i została powołana do walki 

zbrojnej, nie wahałaby się nawet przez chwilę. Inicjatorzy POW wi-

dzieli rolę kobiet, sprowadzającą się do niekto rych zadan , jakie Gra-

bowska wypełniała juz  w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego. Pisali 

oni, z e kobiety: „mogą przysposabiac  bieliznę, odziez  i z ywnos c , mogą 

                                                
69 APPT, LKPWwP, Zebranie Zarządu z dn. 11 listopada 1918 r., sygn. 1, s. 36. 
70 APPT, LKPWwP, Sprawozdanie Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w Piotrkowie 

1914-1922, sygn. 2, s. 26. 
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72 APPT, AWG, Z Piotrkowskiego Koła Ligi Kobiet, sygn. 23, s. 5. 
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opatrywac  rannych i chorych, mogą pro cz tego, jak to zawsze niewia-

sty polskie umiały, zagrzewac  mocnym i kochającym słowem do mę-

stwa, do pos więcenia i do wytrwania”73, z czasem ta rola rozszerzyła 

się do zadan  wywiadowczyn , telegrafistek, telefonistek i łączniczek. 

Drugim celem, kto ry Grabowska realizowała w Lidze Kobiet Pogoto-

wia Wojennego było przekonanie opinii publicznej o słusznos ci pro-

wadzenia działan  wojennych oraz nalez yte informowanie go o moz li-

wos ciach walki o niepodległos c . Przede wszystkim rola męz czyzn 

sprowadzała się do wstępowania do Legiono w Polskich74. W miarę 

zmiany nastrojo w w społeczen stwie, Grabowska z całą Ligą wyszła 

poza te zamierzenia, dodając do nich działania feministyczne. Obrana 

misja, takz e w tym przypadku zakon czyła się sukcesem, gdyz  28 listo-

pada 1918 r. Tymczasowy Naczelnik Pan stwa Jo zef Piłsudski nadał 

kobietom czynne i bierne prawa wyborcze. Za swoje zaangaz owanie 

i działalnos c  w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego Wanda Grabowska 

została w 1931 r. odznaczona Krzyz em Niepodległos ci. Uzyskała tez  

prawo noszenia Krzyz a POW oraz odznaki za „Wierną słuz bę”75. 
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