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nr 64                                                                                                                  sierpień  2016r. 

 

                         Włodzimierz  Piątkowski   
członek pierwszej powojennej druŜyny harcerzy w Częstochowie 

 
Senior częstochowskiego harcerstwa, którego 

przedstawiamy w niniejszym numerze naszej publikacji, 
jest jedynym, znanym nam, byłym harcerzem druŜyny 
reaktywowanej w 1945 roku w Liceum im. H. Sienkie-
wicza. Prezentując sylwetkę druha Włodka przypomni-
my niektóre wydarzenia związane z tą druŜyną i harce-
rzami działającymi w jej szeregach.  

Włodzimierz Piątkowski w czerwcu bieŜącego 
roku obchodził swoje 85 urodziny, z okazji których, jak 
inni jubilaci, otrzymał Ŝyczenia, podpisane w imieniu 
wszystkich instruktorów, przez komendanta Hufca  
i przewodniczącą Komisji Historycznej. 

 

Urodził się 2 czerwca 1931 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Ze względu na zmiany 
miejsca zamieszkania powodowane słuŜbowymi przeniesieniami miejsc pracy jego ojca, mały 
Włodek uczęszczał do szkół podstawowych w trzech miastach: rozpoczął naukę w Warsza-
wie, kontynuował ją w rodzinnym Piotrkowie, a ukończył siódmą klasę w szkole Podstawo-
wej nr 9 w Częstochowie. Odtąd Częstochowa stała się miastem jego dalszego Ŝycia. 

TuŜ po zakończeniu wojny, jako uczeń 
Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewi-
cza, brał czynny udział z grupą uczniów, na-
uczycieli i rodziców – w większości absolwen-
tów tej szkoły, w reaktywacji liceum, doprowa-
dzeniu go do takiego stanu, by młodzieŜ jak naj-
szybciej mogła kontynuować naukę w tym, zna-
nym przez częstochowskie społeczeństwo, za-
kładzie naukowym. 

Dzięki ofiarnemu zaangaŜowaniu tych lu-
dzi, juŜ wiosną 1945 roku, do budynku szkolne-
go wróciły potrzebne sprzęty, pomoce naukowe, 
a nawet wiele dokumentów ukrywanych w do-
mach byłych uczniów i nauczycieli, więc szkoła 
mogła rozpocząć edukacyjną i wychowawczą 
działalność, początkowo nie w swoim budynku. 

 

 

 

 

Licealista Włodek Piątkowski kolegą Jurkiem 
Napieralskim 
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Włodek Piątkowski i wielu jego rówieśników, którzy uczyli się na tajnych kompletach 
w czasie wojny, jeszcze w czerwcu 1945 roku skończyli I klasę licealną. W wykazach absol-
wentów LO im. H. Sienkiewicza Włodzimierz Piątkowski znajduje się wśród maturzystów  
z roku 1948.  

Razem z uruchomieniem działal-
ności szkoły, została reaktywowana 
równieŜ druŜyna harcerzy utworzona 
przed wojną jako druŜyna im. Waleriana 
Łukasińskiego. Była to pierwsza druŜyna 
skautowa, która zapoczątkowała historię 
harcerstwa w Częstochowie, właśnie  
w tej szkole, wtedy – Szkole Realnej, 
pod zaborem rosyjskim, w październiku 
1912 roku.  

DruŜyna prowadziła aktywną działalność i w okresie międzywojennym, a po wybuchu 
wojny druhowie współpracowali konspiracyjnie z wojskiem, partyzantami i grupami wspo-
magającymi walczących z okupantem częstochowian. 

Reaktywacją harcerstwa w LO im. H. Sien-
kiewicza zajęli się najstarsi wychowankowie szkoły, 
szczególnie bracia Roeslerowie. Starszy – Ryszard, 
podjął pracę w fabryce włókienniczej „Warta”  
i przygotowywał się do matury, której nie zdąŜył 
zdać przed wojną (we wrześniu 1939 roku był,  
a właściwie – miał być uczniem klasy maturalnej). 
Nie przeszkadzało mu to w organizowaniu często-
chowskiego harcerstwa. Został nawet pierwszym 
komendantem utworzonego po wojnie Częstochow-
skiego Hufca Harcerzy. 

Młodszy z braci – Zbigniew Roesler został druŜynowym organizowanej po wojnie dru-
Ŝyny. Jego podopiecznym był właśnie druh Włodzimierz Piątkowski, który wspomina jeszcze 
innych harcerzy z tej szkoły. Są to między innymi: Jerzy Napieralski, Bogdan Łukasik, Ry-
szard Potebnia, Jerzy Jezierski, Stanisław Huras. PrzynaleŜność do harcerstwa była dla tych 
chłopców, którzy przeŜyli koszmar wojny i okupacji, prawdziwą przygodą, udziałem  
w zbiórkach, obozach, wędrówkach, będących elementami normalnego Ŝycia tej młodzieŜy. 

            

 

 

 

Komendant Hufca Ryszard Roesler 
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Po uzyskaniu pozwolenia dyrekcji szkoły przystąpiono do działania juŜ w lutym 1945 
roku. Druh  Zbigniew Roesler tak to relacjonuje w swoich wspomnieniach: 

„I tak 15 lutego1945 r. powstała 1 DruŜyna im. Tadeusza Kościuszki przy Gimnazjum  
i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, pierwsza z trzech w naszym mieście, 
utworzonych na początku 1945 roku. Imię druŜyny zmieniono w 1947 roku, na Waleriana Łu-
kasińskiego, bo takie imię nosiła przed wojną. 

/…/ Wtedy nasza szkoła mieściła się w budynku Gimnazjum i Liceum im. Juliusza Sło-
wackiego przy ul. Kościuszki, zajmując całe drugie piętro” /…/ 

Tu naleŜy wyjaśnić, Ŝe gdy 16 stycznia 1945 roku Niemcy opuścili budynek szkoły przy 
Al. NMP 56, Rosjanie urządzili w nim szpital polowy. Uczniowie „Sienkiewicza”  mogli za-
jąć pomieszczenie w swojej szkole dopiero w październiku tegoŜ roku. 

Liceum przy ul. Kościuszki było od początku swego istnienia szkołą Ŝeńską. Fakt ten 
stał się powodem niezadowolenia i nieporozumień, gdy na kilka miesięcy część budynku 
zajmowali chłopcy. Włodek Piątkowski tak wspomina pierwszą zbiórkę harcerską jego dru-
Ŝyny: 

„…Okazało się, Ŝe na zbiórkę na dziedzińcu szkolnym zgłosiło się ponad stu kandyda-
tów na  harcerzy oraz kilkunastu starszych kolegów, którzy byli juŜ harcerzami w Szarych 
Szeregach. Ustawili się w dwuszeregu, zaczęli ćwiczyć musztrę wojskową. /…/ Wtem z głębi 
podwórza wyłoniła się postać pani dyrektor i rozległ się krzyk towarzyszącej jej nauczycielki: 
„Co to za banda tu się zbiera?! Proszę natychmiast wynieść się z podwórza!!” 

/…/ Druh druŜynowy Zbigniew Roesler kazał nam stanąć w dwu szeregach, twarzami do 
siebie i polecił robić to, co on będzie robił. Gdy pani dyrektor Idzikowska podeszła do nas, 
druŜynowy pochylił się i … pocałował ją w rękę, a następnie zameldował odradzającą się 
druŜynę harcerską na pierwszej zbiórce. Zdumiona kobieta szła wzdłuŜ szeregów, a kaŜdy  
z obecnych chwytał jej dłoń i całował w rękę. /… / Serce pani dyrektor coraz bardziej miękło, 
a ona stawała się dla nas coraz bardziej przychylna. …” 

Skończyło się na tym, Ŝe druŜynowy obiecał wszelką pomoc swoich harcerzy dla szko-
ły, w której, z konieczności muszą gościć przez pewien czas. Groźna szefowa Ŝeńskiej szkoły 
juŜ nie nazywała intruzów bandą, a współpraca młodzieŜy z obu placówek układała się zgod-
nie i z korzyścią dla obu stron. 

W Ŝeńskiej szkole równieŜ utworzono druŜynę harcerek, a potem powstały druŜyny  
i w innych szkołach częstochowskich. 

Przyszła Ŝona Włodka Piątkowskiego, Maria, równieŜ była uczennicą Liceum  
im. J. Słowackiego i harcerką prowadzącą druŜynę dziewcząt w szkole podstawowej przy 
obecnej ulicy Jana Pawła II. Ale to dalsza historia.  
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Wróćmy do wspomnień Włodka z 1945 roku. 

„… Następnego dnia po pierwszej zbiórce stawiliśmy się do pracy. Sale i budynki do-
tychczas pozamykane, opróŜniliśmy z łóŜek szpitalnych, gruzu ceglanego i innych śmieci.  
Z pomieszczeń wynosiliśmy sienniki, prycze, szafki, zuŜyte bandaŜe. Zamiataliśmy podłogi. 
Pracowaliśmy tak aŜ do wieczora./ … / W pomieszczeniach tych nie było oświetlenia, a po-
nadto obowiązywało ścisłe zaciemnienie, poniewaŜ wojna jeszcze się nie skończyła. Nadzór 
szkolny był zadowolony z naszej pracy, pani dyrektor nas pochwaliła!!. 

Kolejne zbiórki odbywały się nie tylko 
w szkole, częściej w terenie. Miejscem zbiórek 
był park podjasnogórski i otoczenie tzw. „sta-
wów Ziółka”. Kiedy oficjalnie oddano do 
uŜytku harcerzom willę przy ulicy Waszyng-
tona, oni pomagali ją wyremontować i wypo-
saŜyć. Najstarsi strzegli budynku dzień i noc. 
Otrzymali broń, mieli przygotowanie wojsko-
we. A rabusiów i złodziei nie brakowało. 

 

 

W czerwcu pod koniec roku szkolnego 
zorganizowano bieg harcerski. „Po pomyśl-
nie ukończonym biegu złoŜyliśmy przyrzecze-
nie harcerskie i otrzymaliśmy pierwsze  
po wojnie krzyŜe harcerskie” – wspomina 
dalej druh Włodzimierz Piątkowski.  

 

 

 

Wiele szczegółów i konkretnych działań 
pierwszych powojennych harcerzy w Często-
chowie zawiera ksiąŜka Zbigniewa Roeslera, 
wydana w 2011 roku. Jest to: 

„Odradzanie się harcerstwa częstochow-
skiego 1945 – 1946”. 

Jest tam opis harcerskich działań , wspo-
mnienia harcerzy, jest duŜo zdjęć ze zbiórek, 
obozów i wędrówek. Warto zapoznać się z tre-
ścią tej ksiąŜki. 

 

DruŜyna istniała i prowadziła zajęcia programowe do końca 1948 roku, do czasu raŜą-
cych zmian w organizacji, zaistniałych z polecenia władz. Zmieniono umundurowanie, zabro-
niono noszenia krzyŜy harcerskich i lilijek. Zmieniło się prawo i tekst  przyrzeczenia harcer-
skiego. Nic dziwnego, Ŝe w takiej sytuacji wielu harcerzy zrezygnowało z przynaleŜności  
do organizacji. 
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W ciągu tych czterech powojennych lat druh Włodzimierz Piątkowski uczestniczył  
w wielu kursach i szkoleniach instruktorów harcerskich, brała w nich równieŜ udział jego 
Ŝona, Maria. Połączyło ich harcerstwo.  

W latach powojennych, gdy młodzieŜ  
chciała się uczyć, szkół przybywało, ale za mało 
było wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, 
organizowano w ostatnich klasach szkół średnich 
Państwowe Kursy Nauczycielskie, po ukończeniu 
których młodzi ludzie uzyskiwali prawo naucza-
nia dzieci w szkołach podstawowych. Taki kurs 
ukończył takŜe Włodzimierz Piątkowski i po ma-
turze podjął pracę nauczyciela w „swojej” Szkole 
Podstawowej nr 9. Pełnił tam równieŜ funkcję 
druŜynowego zuchów, które bardzo polubiły 
swego druha i bardzo Ŝałowały, gdy postanowił 
zrezygnować z dalszej pracy w szkole. 

 Wielu młodziutkich nauczycieli – absolwentów Państwowych Kursów Nauczyciel-
skich, pozostawało w zawodzie, kontynuując przygotowanie zawodowe na studiach pedago-
gicznych. Włodek Piątkowski miał inne plany – pragnął załoŜyć rodzinę, podjął studia poza 
Częstochową, które uniemoŜliwiły mu równieŜ kontakt ze swoimi zuchami. Ukończył zaocz-
nie studia techniczne na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a po uzyskaniu dyplomu 
podjął pracę w Częstochowie, gdzie juŜ załoŜył rodzinę. 

 W tamtym okresie na terenie Częstochowy działało wiele kopalń rud Ŝelaza. Włodzi-
mierz Piątkowski pracował po studiach w kopalni „Jerzy” jako sztygar zmianowy, następnie 
został zaangaŜowany w Biurze Projektów Kopalnictwa Rud śelaza, a gdy podczęstochowskie 
kopalnie  kolejno likwidowano, przeniósł się do Telekomunikacji Częstochowskiej. Tu rów-
nieŜ był pracownikiem Biura Projektów (rozwój sieci telekomunikacyjnych, zakładanie łącz-
nic telefonicznych, itp.), stąd teŜ odszedł na emeryturę. 

Do instruktorskiej pracy z młodzieŜą harcerską juŜ nie wrócił, harcerzem był syn druha 
Włodka, a wcześniej – Ŝona Maria działała jako druŜynowa harcerek. 

Oboje małŜonkowie Piątkowscy mieli zamiłowanie do górskich wędrówek uprawianych 
od wczesnej młodości. Zainteresowanie to przejęły równieŜ dzieci (syn i córka), oboje – 
uczniowie SP nr 9 i LO im. H. Sienkiewicza. (liceum to w latach 60-tych ubiegłego wieku 
zmieniono ze szkoły męskiej na koedukacyjną). 

    
     Maria i Włodzimierz Piątkowscy z dziećmi                                        Druh Włodek w górach      

 

DruŜyna zuchów druha Włodka w SP nr 9 
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Druh Włodzimierz współpracował z Komisją Historyczną Hufca ZHP, a od wielu lat 
jest członkiem Częstochowskiego Kręgu Seniora ZHP. Interesuje się działalnością Hufca,  
w miarę sił i moŜliwości bierze udział w obchodach rocznic harcerskich i państwowych, spo-
tkaniach instruktorskich, w czym wiernie towarzyszy mu Ŝona, gdyŜ stan zdrowia druha Wło-
dzimierza wymaga stałej opieki. 

   
Na spotkaniu Częstochowskiego Kręgu Seniora ZHP      Prezydent miasta wręcza druhowi Piątkowskiemu 
                                                                                       Odznakę 100-lecia Harcerstwa Częstochowskiego 

 

Druh Włodzimierz jest człowiekiem pogodnym, uśmiechniętym, miłym w kontaktach  
z ludźmi. 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                      Komisja Historyczna 

                                                                   Hufca ZHP Częstochowa 


