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Maria Kostrzewska 

 

6 stycznia minęła kolejna rocznica śmierci zasłużonej dla ru-

chu harcerskiego instruktorki i nauczycielki – Marii Kostrzewskiej. 

Jej życie i działalność związane były z Częstochową i wielu miesz-

kańców naszego miasta dotąd pamięta tę skromną, pracowitą kobie-

tę, która całe życie poświęciła służbie innym ludziom. Kochała dzie-

ci, które uczyła i wychowywała, i one odpłacały jej się również sza-

cunkiem i miłością. 

Z harcerstwem zetknęła się już bardzo wcześnie: jako uczennica szkoły powszechnej,  

a potem seminarium  nauczycielskiego – tak w okresie międzywojennym nazywała się szkoła 

kształcąca nauczycieli. 

Całe swoje dorosłe życie, od chwili, gdy jako 19-latka ukończyła w roku 1930 semina-

rium nauczycielskie, Maria Kostrzewska związała ze Szkołą Powszechną (później –

Podstawową) nr 10 w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie, przy ul. Olsztyńskiej. 

       

W tej szkole druhna Maria rozpoczęła pracę zawodową we wrześniu 1930 roku i od 

pierwszych chwil dała się poznać jako osoba szczerze oddana swoim uczniom i wychowan-

kom. Szczególną troską otaczała dzieci z ubogich rodzin, zaniedbane, pozbawione należytej 

opieki. Im poświęcała wiele uwagi i serca, a one również bardzo się przywiązywały do „swo-

jej pani”. 

Przez cały czas, równolegle z pracą nauczyciel-

ską, Maria Kostrzewska aktywnie działała w Często-

chowskim Hufcu Harcerek, będąc drużynową, biorąc 

udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez 

Szkołę Instruktorską Harcerstwa Żeńskiego na Buczu 

koło Skoczowa. Była współorganizatorką obozów 

letnich dla harcerek w różnych regionach kraju. 

                   Na zdjęciu: Druhna Maria wśród harcerek 

 

Wygląd Szkoły Powszechnej nr 10 

w okresie międzywojennym 
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W roku 1937 została mianowana hufcową Częstochowskiego Hufca Harcerek, gdy jej 

poprzedniczkę, wieloletnią hufcową Kazimierę Guzek powołano do pracy w Chorągwi Kie-

leckiej ZHP. Zarówno w pracy zawodowej, w szkole, jak w działalności społecznej – w har-

cerstwie, druhna podharcmistrz  Maria Kostrzewska wywiązywała się ze swoich obowiązków 

bez zarzutu, ceniona przez zwierzchników i powierzone jej wychowaniu dzieci.  

Krótko przed wybuchem wojny, w sierpniu 1939 roku, powołano w Częstochowie Har-

cerskie Pogotowie Wojenne pod komendą druha harcmistrza Eugeniusza Czarnołęskiego. 

Uczestnicy Pogotowia współdziałali z wojskiem, pełnili pomocniczą służbę w łączności  

i obronie przeciwlotniczej. Starsi harcerze włączyli się do walki zbrojnej. 

Działalnością drużyn żeńskich Harcerskiego Pogotowia Wojennego kierowała druhna 

Maria Kostrzewska. Dziewczęta pracowały w szpitalach i organizowanych punktach medycz-

nych, pomagały też w opatrywaniu rannych oraz rozpowszechnianiu konspiracyjnej prasy  

i doręczaniu poczty wojennej.  

Kiedy w październiku 1939 roku utworzono konspiracyjny hufiec Szarych Szeregów 

pod dowództwem Eugeniusza Stasieckiego, hufce harcerzy i harcerek współpracowały  

ze sobą w każdej dziedzinie. Dom Marii Kostrzewskiej przy ulicy Miłej 18 stał się punktem 

drukowania i powielania konspiracyjnej prasy, miejscem zebrań oraz przechowywania doku-

mentów zagrożonych osób, broni, a także ludzi zmuszonych do ukrywania się. Tu redagowa-

no konspiracyjne pismo „Pobudka”, które harcerki kolportowały w mieście i okolicy. 

Dzielnym pomocnikiem i współpracowni-

kiem druhny Marii stał  się jej ojciec, Andrzej 

Kostrzewski, który współdziałał z córką i ludź-

mi prowadzącymi pracę konspiracyjną, często 

przychodzącymi do domu przy ul. Miłej. (Mat-

kę druhna Maria straciła wcześnie i w tych  

trudnych czasach ojciec był najbliższą dla niej 

osobą, wsparciem i przyjacielem). 

Na zdjęciu: Maria Kostrzewska (z prawej) przed 

swoim domem z ojcem i koleżanką Krystyną Klajn 

 

Kiedy w lipcu 1941 roku gestapo zdobyło adres Eugeniusza Stasieckiego, ostrzeżony  

o tym druh „Pomian” nie poszedł do własnego mieszkania po powrocie z pracy, lecz ukrył się 

w domu Marii Kostrzewskiej i jej ojca. W piwnicy tego domu przechowano również wiele 

cennych dokumentów, map i pomocy naukowych wyniesionych ze Szkoły nr 10 – miejsca 

pracy Marii. 

Konspiracyjna działalność w otoczeniu Marii Kostrzewskiej zwróciła uwagę okupanta. 

W październiku 1941r. gestapo aresztowało druhnę Marię. Zabrano ją ze szkoły, w chwili 

prowadzenia lekcji. Na szczęście nie przeprowadzono rewizji w jej domu. Przez pół roku 

prowadzono śledztwo przetrzymując aresztowaną w więzieniu na Zawodziu, skąd w kwietniu 

1942 r. została przewieziona do obozu koncentracyjnego w Ravensbrük i przebywała tam pod 

numerem10343. W obozie włączyła się do tajnej drużyny harcerskiej „Mury”, założonej przez 

Józefę Kantorową. O działalności „Murów” tak pisała druhna Maria w swoich wspomnie-

niach: 

„W obozie koncentracyjnym, w ciężkich warunkach wielogodzinnej pracy, pod grozą 

śmierci i stale dymiącego komina krematorium, powstawała drużyna harcerska „Mury”, 

składająca się z 5 zastępów. Praca w drużynie polegała na niesieniu doraźnej pomocy współ-

towarzyszkom niedoli, dożywianiu, rozdzielaniu leków najbardziej potrzebującym, w miarę 
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naszych – jakże bardzo skromnych możliwości, oraz na pomocy duchowej przez nauczanie, 

odczyty, a nawet organizowanie świąt narodowych. Wszystko to pomagało przetrwać ciężkie 

dni, utrzymywało wiarę w ludzi, w istnienie dobra na świecie, co w warunkach obozu koncen-

tracyjnego równało się ratowaniu istnień ludzkich”. 

Silniejsze psychicznie więźniarki podnosiły na duchu te słabsze, bardziej załamane, sa-

me głodne – dzieliły się pożywieniem z głodniejszymi od siebie. Tak działały członkinie dru-

żyny „Mury”. 

W Ravensbrük Maria Kostrzewska przebywała 

do sierpnia 1943 r. Stamtąd przeniesiono ją do „podo-

bozu” w Gentin koło Magdeburga (pod numerem 

11250), gdzie musiała pracować w tajnej niemieckiej 

fabryce amunicji. Nie mogła odmówić pracy, bo to 

groziło śmiercią, ale w każdy możliwy sposób brała 

udział w sabotażu powodując awarie urządzeń. Trwa-

ło to do kwietnia 1945 r. Do Magdeburga przybyli 

Rosjanie, którzy zajęli teren obozu w Getin i więź-

niarki mogły go opuścić. 

Maria wracała do Częstochowy pieszo, idąc przez 2 tygodnie i pokonując słabość, głód  

i niewyspanie. 

Już we wrześniu 1945 roku wróciła do 

pracy w Szkole Podstawowej nr10, gdzie 

pracowała aż do przejścia na emeryturę 

 w roku 1971. W pierwszych latach powo-

jennych prowadziła też drużynę harcerską  

w tej szkole, ale trwało to krótko. Zmiany, 

jakie nastąpiły w harcerstwie po roku 1949 

spowodowały, że nie odnalazła się już w roli 

instruktora harcerskiego. 

 

 

Dopiero po roku 1975, gdy powstała Częstochowska Chorągiew ZHP, druhna Maria 

Kostrzewska weszła w skład Chorągwianej Komisji Historycznej, ale wtedy była już na eme-

ryturze. 

 

Zmarła 6 stycznia 1990 roku, pochowana 

w grobie rodziców na cmentarzu Kule.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Maria Kostrzewka (stoi pierwsza z lewej) wśród 

nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 
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W Szkole Podstawowej nr 10 niewiele jest już osób pamiętających druhnę Marię Ko-

strzewską. Jednak pamiątki, które pozostały, są pieczołowicie przechowywane. Kiedy przed 

laty w szkole działał liczny i prężny szczep harcerski, zorganizowano na terenie szkoły Izbę 

Pamięci, w której była gablota z obozowym pasiakiem druhny Marii, kilka listów z obozu 

pisanych w języku niemieckim i trochę zdjęć z czasów, gdy druhna Maria działała jako czyn-

ny instruktor harcerski. Po zmianach, jakie nastąpiły pod koniec XX wieku, nie ma już izby 

harcerskiej ani izby pamięci. Przedmioty, które są reliktem przeszłości, przechowuje się   

w zamknięciu. 

           

         

O wszystkich tych sprawach przedstawiciele 

Komisji Historycznej Hufca rozmawiali z nauczy-

cielką tej szkoły panią Beatą Bednarczyk, która  

do wakacji 2012 roku pełniła funkcję dyrektora 

szkoły. Jest to młoda osoba, ale bardzo dbająca 

 o wizerunek szkoły. Obecnie uczy historii i pracu-

je w świetlicy, która jest prawdziwym „oczkiem  

w głowie” byłej pani dyrektor. To pani Beata po-

kazała nam pamiątki po Marii Kostrzewskiej, 

 a także poinformowała o działającym na terenie 

szkoły zastępie harcerskim będącym częścią znanej 

w naszym Hufcu drużyny harcerskiej „Wertepy”. 

Harcerki są widoczne na terenie szkoły, głównie 

 w dniach, kiedy mają zbiórki i chodzą w harcer-

skich mundurkach. 

 

 

Pani Beata prezentuje pamiątki 

po Marii Kostrzewskiej 
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W roku 2009, pod dyrekcją pani Beaty szkoła obchodziła uroczyście 90-lecie swego 

istnienia. Obecnie budynek jest po remoncie i wygląda imponująco, zarówno na zewnątrz, jak 

i w środku. 

                               

                Obecny wygląd budynku szkolnego                                                 Tablica poświęcona nauczycielom 

                                                                                                                       szkoły, którzy zginęli w czasie wojny  

Jedną z harcerskich pamiątek z tamtych lat jest Złota Lilijka – trofeum zdobyte przez 

harcerzy z „dziesiątki” w roku 1978 w konkursie harcerskich zespołów artystycznych organi-

zowanym w tamtych latach przez Hufiec Częstochowski.  

Wspomnienia o Marii Kostrzewskiej uzyskaliśmy również, już wcześniej, od pana Mar-

ka Muskalskiego, który jest jej kuzynem. Zdjęcia z tamtych lat pan Marek przechowuje jako 

najcenniejsze pamiątki. 

 

Zakończmy naszą relację, poświęconą tej, godnej uwagi osobie, słowami druha Leszka 

Binerta, instruktora-seniora, który kiedyś pracował w „dziesiątce”. Był zastępcą komendanta 

Hufca i znał osobiście Marię Kostrzewską: 

„W latach 60-tych, kiedy tu pracowałem, pani Kostrzewska nie działała w harcerstwie. 

Ale pamiętam Ją jako sumienną, oddaną dzieciom nauczycielkę.. Była wychowawczynią mo-

jego syna, za co jestem Jej bardzo wdzięczny”. 

 

                                                                                      Komisja Historyczna                                                                                                                                                                         

                                                                                  Hufca ZHP Częstochowa 

Obecny wygląd domu Marii Kostrzewskiej 

              przy ulicy Miłej 18 


