
Tablica na Kolegiacie poświęcona jest tym, którzy 

wychowywali i uczyli dzieci i młodzież - w tym 

harcerzy Roju "Orłów" Szarych Szeregów - w 

Garwolinie w okresie okupacji,. Upamiętniamy osoby, 

które pełniły w tym czasie funkcje hufcowych:

phm. Marian JAWORSKI 1932-1942

hm. Maria ŚWITALSKA 1937-1938

Wanda BEKIERSKA 1938-1939

hm. Czesław CHYTROWSKI 1942-1945

Komitet Organizacyjny, który przypomniał społeczeństwu Miasta 

Garwolina dawnych wychowawców ich dzieci:

Płk dr hm. Wojciech Chytrowski - Syn Cz.Chytrowskiego

Monika Kania-Piątkowska - Wnuczka W.Bekierskiej

Grażyna Karwowska-Winiarek - Prezes Zarządu Fundacji 

Meritum, Córka harcerza "Orłowa"

Phm. Tomasz Kowalski - Instruktor harcerski

Liliana Kustwan - Wnuczka M.Jaworskiego

Stanisław Mikulski - Rodzina poległych harcerzy Antoniego 

i Stanisława Mikulskich 

Zbigniew Winiarek - Inicjator przedsięwzięcia

Działania Komitetu wspierali: 

Fundacja Meritum, Agencja MWM PR, Dawny Powiat 

Garwolin i Okolice, Twój Głos - Gazeta Powiatu 

Garwolińskiego, Centrum Sportu i Kultury

www.fundacjameritum.pl oraz www.harcmistrz.pl 

Facebook.com/harcmistrzpl

e-mail: harcmistrz@harcmistrz.pl 

KOLEGIATA
pw. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie
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MSZA ŚW. W INTENCJI WYCHOWAWCÓW DZIECI 
I MŁODZIEŻY CZASU WOJNY

ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

WANDA BEKIERSKA 1903-1982

Komendantka Hufca Harcerek w Garwolinie 1938-1939

Urodziła się w Warszawie, ale wychowywała w Turaszczy. W 1920r. przyjechała z 

rodziną do Polski. Od 1926r. jako nauczycielka związała się z Garwolinem. 

Kierowniczka Publicznej Szkoły Powszechnej im.Marii Konopnickiej w Garwolinie:  

„Widzę w niej nieustanną chęć coraz lepszego wykonywania swych obowiązków. 

Wysiłki dzieci ocenia sprawiedliwie. Metody wychowawcze niezrównane: spokój, 

konsekwencja, duże wymagania, lecz sprawiedliwa ocena z uwzględnieniem sytuacji 

dziecka, nie widzę nigdy zniechęcenia czy osłabienia energii. Jest to nauczycielka ideowa, 

samodzielna. Mająca bardzo dużo energii, pomysłowości i wytrwałości (mimo wątłego 

zdrowia i ciągłego leczenia się). Miejscowa ludność otacza ją wielkim szacunkiem i 

zaufaniem. Charakterystyczne jest wypowiedzenie się pewnego b.mało inteligentnego 

handlarza (żyda) Zacharowicz przy zapisie do szkoły: Tylko proszę pani, żeby mój syn 

chodził do p.Bekierskiej, bo ja go sam nie poznaję – ona zrobiła z niego człowieka”.

Zuchmistrzyni i hufcowa harcerek 1938-1939. Irena Filipowicz, zuchna z GZ „Bożęta: 

„Wielki i szlachetny człowiek, wzór społeczniczki i patriotki. Tego nazwiska nie da się 

wymazać z pamięci”.

Anonimowy żołnierz 1 Pułku Strzelców Konnych:, gdzie W.Bekierska w ramach 

Polskiego Białego Krzyża prowadziła świetlicę i uczyła strzelców: „Jakże byliśmy wdzięczni 

panu pułkownikowi za to wyróżnienie naszej miłej kierowniczki, która dla nas poświęca 

tyle pracy, ażeby uprzyjemnić nam te wolne od ćwiczeń chwile”.

W okresie okupacji opiekunka dzieci wywiezionych przez Niemców z Zamojszczyzny. 

Zasłużona dla Miasta Garwolina 2018.



HM. MARIA ŚWITALSKA 1914-1943

Komendantka Hufca Harcerek w Garwolinie 1937-1938

Do ZHP wstąpiła w 1925 roku do 8 Lubelskiej Drużyny Harcerskiej Żeńskiej. W latach 

1934-35 była instruktorką objazdową Komendy Chorągwi Lubelskiej Harcerek i 

komendantką Hufca Harcerek Hrubieszów, potem - Lublin II, a od października 1937 -

komendantką Hufca Harcerek Garwolin (otrzymała wtedy kontrakt w Publicznej Szkole 

Powszechnej nr 2 w Garwolinie).; stąd często jeździła do Warszawy, współpracując z GKH 

w zakresie służby łączności. Na początku1939 roku mianowana została komendantką 

Pogotowia Harcerek Chorągwi Lubelskiej. W 1942 r. była III-cią Komendantką Lubelskiej 

Chorągwi Harcerek. W czasie okupacji nadal uczyła na tajnych kompletach. Od jesieni 

1939 roku współorganizowała konspiracyjną Chorągiew Lubelską Harcerek i była 

członkiem jej komendy. Po zorganizowaniu w Okręgu Lubelskim AK WSK objęła w niej 

funkcję kierowniczki sekcji łączności konspiracyjnej. Komendantka Pogotowia Harcerek 

Józefina Łapińska 8 września 1943 roku mianowała Ją komendantką Chorągwi Lubelskiej 

Harcerek. W drodze powrotnej z odprawy w Warszawie 2 listopada 1943 roku została 

aresztowana w pociągu, żandarmi wysadzili ją w Puławach i przewieźli najbliższym 

pociągiem do stacji kolejowej Gołąb, gdzie uwięziona została w dworcowym areszcie. Tu 

odebrała sobie życie w nocy z 2 na 3 XI 1943 r.. Pochowano ją na cmentarzu w Irenie 

koło Dęblina. 

W dniu 18 X 1947 r. staraniem instruktorek Lubelskiej Chorągwi Harcerek 

przeprowadzono ekshumację, a następnie uroczysty pogrzeb i złożenie zwłok w grobowcu 

ufundowanym przez harcerki na cmentarzu w Lublinie.

Pośmiertnie została odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari (1944).

HM. CZESŁAW CHYTROWSKI 1914-1984

Komendant Hufca Harcerzy w Garwolinie 1942-1945

Harcerską biografię Czesława Chytrowskiego należałoby podzielić na kilka etapów:

Przed wojną w Pakości; W Roju „Orłów” Szarych Szeregów; Odrodzone harcerstwo

Garwolińskie powroty.

Od 1926 r. Czesław Chytrowski należał do Związku Harcerstwa Polskiego - w rodzinnej 

Pakości był bardzo czynnym harcerzem (drużynowym "Błękitnych Wilczków", a potem 1 DH 

im. Piasta i komendantem "Piastowców"). Po ucieczce z transportu do Rzeszy i 

aresztowaniach, zostaje wysiedlony wraz z rodziną w okolice Garwolina., gdzie włącza się do 

konspiracyjnej pracy Szarych Szeregów i od  października 1942 r. do marca1945 r. pełni 

obowiązki komendanta konspiracyjnego Hufca ZHP – Roju "Orłów" Szarych Szeregów w 

Garwolinie. Kierowany przez "Szarego Wilka" (taki był pseudonim Cz.Chytrowskiego) rój 

rozwijał różnorodną działalność, ukrytą pod kryptonimami: "N" ("October" i "Bald 1918"), 

"WISS" (Wywiad i Informacja Szarych Szeregów), "M" (Młodzież), a także szkolenie bojowe, 

tajne nauczanie i inne. Przywołana postać Druha Chytrowskiego pozwala w naszych innych 

czasach ukazać - pełen walorów wychowawczych - tworzony "całym życiem" szaro-

szeregowy ideał odpowiedzialności, przyjaźni i dzielności, ideał pełnego człowieka oddanego 

Bogu, Polsce i bliźnim.

Po powrocie w rodzinne strony kontynuował pracę harcerską do 1949 roku i po 1956 roku.

Od 1981 r. wiązały Go bardzo bliskie więzi z garwolińskim Hufcem. W 1984 roku. 

komendant hufca hm. Zbigniew Winiarek wraz z grupą harcerzy uczestniczył w pożegnaniu 

hm. Czesława Chytrowskiego.

Przez jakiś czas nazwę „Dzieci Szarego Wilka” nosił jeden z garwolińskich szczepów ZHP.

PHM. MARIAN JAWORSKI 1905-2001

Komendant Hufca Harcerzy w Garwolinie 1932-1942

Od 1930 roku jako nauczyciel związany z ziemią garwolińską. Od 1932 roku hufcowy Hufca 

Harcerzy i drużynowy 83 Męskiej Drużyny Harcerzy im. Księcia Józefa Poniatowskiego w 

Garwolinie.

Organizator konspiracyjnego Hufca – Roju „Orłów” Szarych Szeregów w Garwolinie.

Z oświadczenia hm. Antoniego Gregorkiewicza ps. "Krokodyl" z-cy komendanta Chorągwi 

Mazowieckiej – Ul "Puszcza" Szarych Szeregów: "Ob. Jaworskiego Mariana znałem od 1938 

roku jako hufcowego Hufca Harcerskiego pow. Garwolin, będącego wówczas w stopniu 

podharcmistrza. W okresie od 1.X.1939 r. do dnia mego aresztowania przez gestapo, tj. do 2 

października 1942 r. pełnił funkcję konspiracyjnego hufcowego na pow. Garwolin". Był 

hufcowym "Orłowa" do czasu tragicznych aresztowań w "Puszczy", a Jego miejsce objął 

Czesław Chytrowski.

W 1940 r. został szefem referatu organizacyjno-personalnego w Komendzie Związku Walki 

Zbrojnej w Garwolinie. Do 1943 r. kierował referatem administracji zastępczej, 

zmilitaryzowanej, przygotowywanej przez wojsko do przejęcia władzy administracyjnej w 

momencie załamania się okupacji niemieckiej. Kierował konspiracyjną Powiatową Komisją 

Oświaty i Kultury w Garwolinie oraz współpracował z tajnym Departamentem Oświaty, a w 

"Orłowie" odpowiadał za tajne nauczanie.

Phm. Jaworskiemu przyszło tworzyć harcerstwo w okresie międzywojennym, organizować 

podziemne harcerstwo, Jemu także było dane odradzać ZHP po wojnie i towarzyszyć 

organizacji w zagmatwanych dalszych dziejach.

Honorowy Obywatel Miasta Garwolina 1998.

ps. Mariański, Kolejarzps. Marysia ps. Szary Wilk


