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Pieśń Pierwszej O.L.K. 
Muzyka i słowa: autor nieznany 

 

Pieśń była nieoficjalnym hymnem Ochotniczej Legii Kobiet. Była to ochotnicza formacja 

wojskowa polskich kobiet, utworzona pod koniec 1918 roku dla obrony Lwowa przed 

Ukraińcami. Zarówno Legia, jak i jej hymn były popularne w okresie międzywojennym. Po 

1945 roku pamięć o O.L.K. usunięto z oficjalnego nauczania historii. W latach 80-tych XX 

wieku hymn Legii wydawany był w patriotycznych śpiewnikach drukowanych w „drugim 

obiegu”. 

 

Nota historyczna 

 

Kiedy w listopadzie 1918 roku wybuchła polsko – ukraińska 

wojna o Małopolskę Wschodnią1, lwowianki od pierwszych 

dni wspierały nieliczne polskie oddziały broniące Lwowa. 29 

listopada w ramach lwowskiej Straży Obywatelskiej 

utworzony został kobiecy oddział. Początkowo była to 

milicja przeznaczona do zadań pomocniczych – służby 

administracyjnej, kurierskiej i  wartowniczej. Już w grudniu 

dowództwo obrony Lwowa zmieniło status jednostki, 

przeformowując ją w oddział wojskowy, skoszarowany, w 

pełni uzbrojony, umundurowany i zaprowiantowany. 

Oficjalnie przyjęto wówczas nazwę Ochotnicza Legia 

Kobiet. 

 

 

 
1 Wojna polsko – ukraińska: od 1 listopada 1918 do 16 lipca 1919 roku, między Rzeczpospolitą Polską 
wspieraną przez Rumunię a Zachodnioukraińską Republiką Ludową. 
 

Pod karabinem: pismo 2 Ochotniczej 
Legii Kobiet w Wilnie (1920). Źródło: 
Polona 
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Inicjatorką i organizatorką oraz komendantką Legii była 

Aleksandra Zagórska (1884 – 1965) – działaczka 

niepodległościowa, członkini Związku Walki Czynnej, 

Związku Strzeleckiego i Polskiej Organizacji Wojskowej. W 

czasie walk o Lwów 21 listopada 1918 roku poległ jej 14 -

letni syn Jerzy Bistchan, gimnazjalista, harcerz, polskie Orlę. 

Wobec szczupłości sił broniących Lwowa, legionistki często 

włączały się w walkę na pierwszej linii., odznaczając się 

wielką odwagą i poświęceniem w boju. Jedną z bohaterek 

lwowskich walk Legii była Helena Bujwidówna. Ogółem, w 

czasie obrony Lwowa, przez Legię przeszło około 400 

Polek. Do końca 1918 roku 66 z nich zginęło walcząc za 

swoje ukochane miasto i jego prawo do polskości. 

 

W 1919 roku O.L.K. objęła organizacyjnie cały kraj, 

rozwijając się do siły pełnego pułku (ok. 2500 ochotniczek). 

Legionistki nie walczyły jako jedna formacja. Rozdzielano je 

grupami różnej wielkości po wszystkich odcinkach frontu. W 

połowie 1919 roku ochotniczki Legii zapisały piękną kartą 

walcząc w obronie Wilna przed bolszewikami. Dowodziła 

tam nimi podporucznik Wanda Goertz. Wśród bohaterek 

O.L.K. możemy wymienić jeszcze między innymi Marię 

Wittek1 (pierwsza polska kobieta – generał), kapral Janinę Łada – Walicką z II Ochotniczego 

Szwadronu Śmierci2 i sanitariuszkę Janinę Prus – Niewiadomską. Ochotnicza Legia Kobiet 

została rozwiązana w 1922 roku. Dzięki staraniom weteranek tej formacji w 1928 roku 

powołano Wojskowe Przysposobienie Kobiet. W latach 30-tych weteranki Legii utworzyły 

Związek Legionistek, który istniał do wybuchu II wojny światowej. 

 
1 Maria Wittek – urodzona w 1899 roku, zmarła w 1997. Pierwsza Polka w historii awansowana do stopnia 
generała brygady (1991). Dama Orderu Virtuti Militari https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Wittek 
 
2 II Ochotniczy Szwadron Śmierci (Dywizjon Jazdy Ochotniczej, Dywizjon Huzarów Śmierci, 1 Dywizjon 
Huzarów Wojsk Litwy Środkowej). Ochotnicza jednostka polskiej kawalerii utworzona w 23 lipca 1920 roku z 
weteranów oddziału jazdy majora Jaworskiego i Pułku Jazdy Tatarskiej. Dywizjon walczył w Bitwie 
Warszawskiej. Nigdy nie poniósł porażki. 

O.L.K. we Lwowie podczas warty (1918-
20). Źródło: Polona 

Legia Kobieca we Lwowie przy 
karabinach maszynowych (1918-20). 
Źródło: Polona 
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Analiza tekstu utworu 

Hymn jest typową wojskową, prostą piosenką marszową o nieco buntowniczej, 

antyoficerskiej wymowie. Tekst sławi bitność „babskiego pułku” i jego komendantki 

Aleksandry Zagórskiej. Przypomina też udział O.L.K. w obronie Lwowa. Wspomniana 

w Hymnie ucieczka „jenerałów do Krakowa” jest figurą poetycką nawiązującą do samotnej 

walki obrońców Lwowa w pierwszych dniach wojny polsko – ukraińskiej, przed dotarciem 

odsieczy organizowanej w głębi kraju. 

 

  

Opracował: Piotr Pacak 

 


