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ur. l IV 1908 w Krakowie 

zm. 26 VI 1983 w Luboniu 

Harcmistrzyni 

 

Zofia Hoszowska-Kretowa, pseud. „Jasna”, „Alina” 

harcmistrzyni, komendantka Śląskiej Chorągwi Harcerek od września 1936 do marca 1938 r. 

 

Urodzona w Krakowie l IV 1908 r. Mając lat 10 uczestniczyła w pracach Koła „Promienistych”, 

następnie "Sokoła". Od 12 roku życia należała do harcerstwa. Przeszła wszystkie stopnie młodzieżowe 

i instruktorskie, pełniła funkcje zastępowej, drużynowej i hufcowej w Krakowie. Poza wszystkimi 

sprawnościami samarytańskimi i terenoznawczymi miała przygotowanie w zakresie obrony 

przeciwlotniczej i pielęgniarki BCK. 

Po ukończeniu studiów (filologia na Uniwersytecie Jagiellońskim) w r. 1933 rozpoczęła pracę 

pedagogiczną w szkole nr 20 w Katowicach (powszechnej). Od r. 1936 pracowała w prywatnej szkole 

im. Królowej Jadwigi. 

W r. 1933 założyła 2 Drużynę w Katowicach-Załężu, a od września prowadziła hufiec 

katowicki. W wyniku trzech lat pracy powiększyła się ilość drużyn. Stworzono podhufce, których 

prowadzącą była dhna Zofia Hoszowska. Były to jej najciekawsze lata harcerskiej służby - różniącej się 

odmienną specyfiką (inne problemy społeczno-polityczne: bezrobocie, germanizacja) od krakowskiej. 

Wartościowy dorobek miał założony zespół drużynowych, pracujących w atmosferze przyjaźni 

i zaufania. 

W tym okresie pomagała prowadzić sekretariat harcerski przewodniczącego ZHP dra Michała 

Grażyńskiego, współpracowała też dorywczo z redakcją czasopisma harcerskiego „Na tropie”. 

Na Walnym Zjeździe Zarządu Okręgu śląskiego ZHP w 1936 r. powierzono jej komendę 

Chorągwi Harcerek. W czasie służby w Chorągwi śląskiej prowadziła kursy i obozy szkoleniowe oraz 

zaoczne kursy zimowe dla drużynowych i instruktorek w różnych miejscowościach kraju. 

Po wyjściu za mąż mieszkała na Śląsku Cieszyńskim w Nierodzimiu, skąd dojeżdżała do pracy 

w Gimnazjum w Cieszynie Zachodnim. 

Na czas wojny została objęta wojskowym planem mobilizacyjnym. W grudniu 1939 r. złożyła 

przysięgę ZWZ-AK. 

Po aresztowaniu jej męża 2 maja 1941 r. i wywiezieniu do Oświęcimia, współpracowała przy 

wydawaniu „Biuletynu Informacyjnego”. Włączyła się również w działalność Patronatu RGO. 

W czerwcu 1942 r. została aresztowana i osadzona na Montelupich, gdzie pracowała w pralni więzienia 

męskiego. Po 3 miesiącach została zwolniona. 

Od r. 1945 przez długie lata współpracowała z mężem w organizowaniu i prowadzeniu 

Uniwersytetu Ludowego i wielu pracach kulturalno-oświatowych. 

Zmarła 26 VI 1983 r. Cmentarz Rakowiecki w Krakowie stał się miejscem spoczynku jej męża, 

a potem jej. 

 

Odznaczenia: 

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (15 I 1943)  

Krzyż Walecznych (3 V 1944) 

15 VIII 1944 otrzymała stopień podporucznika AK 
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