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Krzysztof Wielgut 

 

Urodził się 13 maja 1919 r. w Szremiawie, pow. Proszowice. 

Wychowywał się w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Ojciec, 

Franciszek Wielgut, był z zawodu nauczycielem, ale po zakończeniu 

 I wojny światowej pozostał w wojsku jako zawodowy oficer  

i wychowawca młodzieży wojskowej. Nic więc dziwnego, że Krzyś 

również otrzymał wychowanie wojskowe. 

Jako 13-letni chłopiec został przyjęty do średniej szkoły 

wojskowej Korpusu Kadetów we Lwowie (której komendantem był 

jego ojciec), a po maturze wstąpił do szkoły Podchorążych Broni 

Pancernych w Modlinie. Wspominając naukę i służbę we 

wspomnianych szkołach, Krzysztof tak oceniał to, co kształtowało 

jego postawę i charakter: 

 „Tu nauczyłem się cenić wielki honor, jakiego dostąpiłem, stając się obrońcą Ojczyzny. 

Tu zaprawiłem się w trudach żołnierskiego życia i poznałem uroki poświęcenia się dla 

wyższych celów.” 

 

 



 2 

Po wybuchu II wojny światowej młody podchorąży brał udział w obronie Lwowa, 

następnie, jako członek pocztu podpułkownika Władysława Smereczyńskiego, zajmował się 

obserwacją nieprzyjaciela i ochroną bezpieczeństwa dowódcy V Dywizji Piechoty. W latach 

okupacji przystąpił do działalności konspiracyjnej, był wykładowcą tajnej Szkoły 

Podchorążych w Proszowicach i organizatorem szkoły podoficerskiej.  

Nie będziemy ze szczegółami opisywać wojennej działalności Krzysztofa Wielguta, 

która była bogata i pełna oddania. Oceniają jego pracę wychowankowie stwierdzając, 

 że „nauczył się być żywym wzorem dla podwładnych i spełniać wobec nich rolę ojca 

stawiającego duże wymagania i rolę matki troszczącej się o ich potrzeby, okazującej im 

opiekę i życzliwość.” 

W roku 1949 został przyjęty jako 

nauczyciel w Zespole Szkół Handlowych  

w Częstochowie (budynek szkoły na zdjęciu 

obok). Równocześnie podnosił swoje 

kwalifikacje w kierunku pedagogicznym 

uzyskując dyplom magistra historii w Wyższej 

Szkole Pedagogicznej w Opolu. Był bardzo 

szanowanym i lubianym przez swoich 

uczniów wychowawcą i nauczycielem. 

Bliższy kontakt z harcerstwem druh Krzysztof Wielgut nawiązał w roku 1971, gdy 

postanowił prowadzić drużynę harcerską w Zespole Szkół Handlowych. Wcześniej zapoznał 

się z historią częstochowskiego harcerstwa i tradycjami harcerskimi w międzywojennej 

Szkole Handlowej. Wyszukiwał wiadomości na temat udziału częstochowskich harcerzy  

w konspiracji i działalności Szarych Szeregów na naszym terenie. 

 

Już w ciągu roku drużyna prowadzona przez Krzysztofa Wielguta rozrastała się , liczba 

chętnych do zasilania szeregów harcerskich była coraz  większa i w krótkim czasie w ZSH 

działał szczep harcerski uczestniczący we wszystkich działaniach Hufca. Druh Krzysztof 

uzyskał stopień przewodnika i stał się entuzjastą harcerstwa, a jego wychowankowie 

 (w ogromnej większości były to harcerki, bo ZSH był niemal w całości szkołą żeńską) 

współpracowali ze swoim komendantem szczepu i wspierali go we wszystkich zamierzeniach. 

 

Krzysztof  Wielgut 

 z harcerkami przy grobie  

Bogusi Sikorskiej –  

harcerki Szarych Szeregów 
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W roku 1979, w 40-tą rocznicę tragicznego Września 1939, szczep prowadzony przez druha 

Wielguta otrzymał imię Szarych Szeregów Częstochowy. 

Wszyscy ludzie związani z harcerstwem znali i podziwiali tego siwowłosego druha  

o temperamencie i duszy młodzieńca. „Harcerstwo to moja ostatnia miłość” – to często 

powtarzane przez druha Krzysztofa powiedzenie budziło powszechną sympatię wśród 

instruktorów Częstochowy, a podopieczni – członkowie szczepu ZSH, kochali i podziwiali 

swojego komendanta, dystyngowanego, kulturalnego mężczyznę, oddziaływującego 

sposobem bycia na otaczających go ludzi. 

Gdy w latach 1973-81 młodzież 

starszoharcerska została podporządkowana 

programowi HSPS,a członkom drużyn  

w szkołach ponadpodstawowych zmieniono 

umundurowanie na beżowe bluzy potocznie 

nazywane „błyskami”, dziewczęta 

 ze szczepu druha Krzysztofa Wielguta, 

wiernego harcerskim tradycjom, w dalszym 

ciągu nosiły szare mundurki, czym 

wyróżniały się spośród swoich 

rówieśniczek z innych szkół. 

Druh Krzysztof to przykład instruktora, który nie znał harcerstwa w swoim dzieciństwie 

i młodości, ale wstępując w szeregi Związku w dojrzałych, męskich latach, był lojalnym, 

godnym  naśladowania wychowawcą, nauczycielem, instruktorem, zawsze wiernym swoim 

zasadom. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 

Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Jasnogórskim Medalem „Pro 

 Fide et Patria” medalem za wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą i Krzyżem za Zasługi 

dla ZHP, a także nagrodą im. Karola Miarki. Przeszedł kolejno próby na wszystkie stopnie 

instruktorskie, z honorowym stopniem harcmistrza PL włącznie. Po przejściu na emeryturę 

jeszcze przez kilka lat współpracował ze szczepem, którego był założycielem. Potem pełnił 

funkcję zastępcy, a następnie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca w latach 1980-84. 

Zespół Szkół Handlowych przeniósł się z budynku przy ul. Korczaka w Częstochowie 

na ul. Warszawską 142, gdzie druh Krzysztof pracował jeszcze kilka lat. Obecnie jest to Ze-

spół  Szkół im. Jana Kochanowskiego, gdzie postać profesora  Krzysztofa  Wielguta jest 

ciągle przypominana i ceniona.  

Zmarł 13 marca 2001r. Do końca odwie-

dzany przez wychowanków i harcerzy. Żegnały 

go tłumy ludzi różnych środowisk, zawodów 

 i poglądów, zgodnych pod jednym względem: że 

uczestniczą w pogrzebie człowieka nieprzecięt-

nego, prawego, godnego miłości i szacunku, 

całym swym życiem oddanego służbie Ojczyźnie, 

polskiej szkole i polskim dzieciom.  

Grób druha Krzysztofa na częstochowskim 

cmentarzu św. Rocha jest odwiedzany przez by-

łych uczniów szkół: Zespołu Szkół Handlowych, 

Liceum Sztuk Plastycznych oraz niższego Semi-

narium Duchownego. W tych szkołach uczył  

w różnych okresach swojej pracy zawodowej. 

 

 

Warta harcerska przy grobie Krzysztofa Wielguta 
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W Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego pamięć Krzysztofa Wielguta jest otoczona 

szczególną czcią. Od kilkunastu lat czuwa nad tym młody nauczyciel historii, mgr Mariusz 

Kubis, który jest niejako kontynuatorem idei druha Krzysztofa. Zbiera wszelkie informacje  

i wspomnienia o naszym bohaterze, działając pod hasłem: „Kamienie pamięci – nauczyciele 

historii prawdziwej.” Druh Mariusz jest instruktorem harcerskich drużyn żeglarskich i na-

wiązuje kontakty ze wszystkimi ludźmi i instytucjami znającymi niezapomnianego 

Krzysztofa Wielguta. 

6 marca 2012 r. w Zespole Szkół 

 im. J. Kochanowskiego, z inicjatywy mgr 

Mariusza Kubisa odbyła się uroczystość 

upamiętniająca życie i działalność Krzysz-

tofa Wielguta. Uczestniczył w niej 

pracownik Instytutu Pamięci Narodowej 

p. Wojciech Rotarski, wieloletnia nauczy-

cielka- polonistka, autorka monografii 

Szkoły, prof. Grażyna Nowak oraz naj-

bliżsi druha Krzysztofa – małżonka i syn 

Kazimierz. 

Przypomniano zebranej młodzieży 

postać naszego Bohatera, przedstawiając 

różne aspekty Jego działalności. 

Aleksander Kubis, student Akademii im. Jana Długosza, bratanek mgr Mariusza Kubi-

sa, namalował portret Krzysztofa Wielguta i podarował go szkole. Młody artysta nie znał 

człowieka z portretu, ale z przekazów ustnych i pisanych cenił Go i szanował jako wielki  

autorytet. 

Wspomniana uroczystość była wartościową i niezapomnianą lekcją historii. Wspomina-

ła o niej miejscowa prasa i telewizja „Orion”. 

Realizowany program: „Kamienie pamięci – nauczyciele historii prawdziwej” został 

podsumowany 15 marca 2013 roku. 

    

     Przemawia córka Krzysztofa Wielguta – Jadwiga                                  Członkowie rodziny 

 Głównym elementem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez wspo-

mnianego już artystę, stypendystę prezydenta miasta Częstochowy, Aleksandra Kubisa. 
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Odsłonięcia tablicy dokonała córka Krzysztofa Wielguta – Jadwiga, a Jego sylwetkę przypo-

minali , oprócz niej, także synowie – Kazimierz i Stanisław, prof. Grażyna Nowak, a także 

przewodnicząca Komisji Historycznej Hufca ZHP Częstochowa, hm Halina Pałka. W uroczy-

stości uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, Komendy Hufca ZHP, dyrektorzy 

niektórych szkół i delegacje młodzieży szkół, w których pracował przed laty Krzysztof  

 Wielgut. 

        

Należy również wspomnieć o urządzonej na tę okazję wystawie „Bóg, Honor, Ojczy-

zna”, autorstwa Aleksandra Kubisa, upamiętniającej postacie takich ludzi, jakim był 

Krzysztof  Wielgut.  

            

Wydano także specjalny numer gazety „Fraszka” redagowanej przez zespół uczniów  

i nauczycieli Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego, w całości poświęconej Krzysztofowi 

Wielgutowi.  

 

 

 

 

                                                                                Komisja Historyczna                                                                                                                                                                         

                                                                                  Hufca ZHP Częstochowa 


