Lista grobów, na których zapłonął nasz "Znicz Pamięci" w dniu 1 listopada 2013r.
Jednocześnie jest to lista do dalszej weryfikacji oraz uzupełnienia o nazwiska, które w tym roku nam
umknęły.
Jest to także wykaz osób, których biogramy możemy opracować w najbliższej przyszłości. Życiorysy
niektórych osób są już zebrane w całość, co nie oznacza, że nie możemy ich uzupełnić oczywiście :-)

1. kwatery żołnierskie w Żychlinie, Dobrzelinie i Śleszynie
2. groby powstańców styczniowych w Żychlinie (Jakub Nowakowski) i Śleszynie (Władysław Orłowski,
Tadeusz Góra)
3. Aleksander Orłowski - pierwszy zychliński przedsiębiorca, zostawił po sobie znaczny majątek,
którego trzecią część zapisał w testamencie na potrzeby miasta,
4. Zygmunt Okoniewski - inżynier, twórca i dyrektor Zakładów Emit, honorowy obywatel naszego
miasta
5. Karol Fabian - członek Polskiej Organizacji Wojskowej, żychliński fabrykant, w latach 1922-23 jego
firma wykonała przebudowę budynków fabrycznych dla potrzeb Brown-Boveri oraz zbudowała
fabryczne budynki mieszkalne, w latach 1922-35 prezes Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej w
Żychlinie, budowniczy mostu na Słudwi.
6. Józef Urzędowski - pierwszy obywatel naszego miasta rozstrzelany przez hitlerowców w publicznej
egzekucji 24 września 1939r.
7. Jerzy Stańczak - uczestnik powstania warszawskiego, odznaczony m.in. Krzyżem Powstańczym,
Krzyżem Armii Krajowej.
8. phm Wacław Paradowski - harcerz w pierwszej męskiej drużynie harcerskiej w Żychlinie, zginął w
okolicach Sochaczewa we wrześniu 1939r idąc wraz z kolegami na pomoc walczącej Warszawie
9. phm Roman Popławski - członek Szarych Szeregów, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau,
dyrektor w Zakładach Emit w Żychlinie.
10. Maria Nowacka - nauczycielka, w czasie okupacji zorganizowała i prowadziła tajne nauczanie
11. Stefania Strzemżalska Jadwiga Strzemżalska - działaczka Polskiej Organizacji Wojskowej powołanej ok. 1916r.,
współorganizatorka szpitali wojennych w mieście,
12. Eugenia Czajkowska - wieloletni pracownik służby zdrowia, szkolna higienistka w LO im. A.
Mickiewicza w Żychlinie, w okresie kampanii wrześniowej niosła pomoc żołnierzom i cywilom rannym
w działaniach wojennych, organizowała pracę wojennego szpitala polowego w Szkole Podstawowej
nr 1.

13. Leon i Maria Jabłońscy - przedsiębiorcy z ul. Łukasińskiego, dziś po ich fabryczce pozostał
budynek, w którym mieści się komenda policji. Ludzie wielkiego serca, w okresie międzywojennym, w
czasie okupacji, ale i później zaangażowani w pomoc materialną dla najbiedniejszych, zwłaszcza dla
dzieci z terenu miasta
14. dr Jan Krukowski - lekarz, organizował szpital dla rannych w kampanii wrześniowej żołnierzy i
mieszkańców miasta, pełnił opiekę medyczną do przybycia lekarzy wojskowych, swoje lekarskie
posłannictwo sprawował przez cały czas okupacji opiekując się polskimi i żydowskimi mieszkańcami
miasta.
15. Ryszard Burczyk - więzień Starobielska, zamordowany w Charkowie
16. Stanisław Jaskóła - żołnierz gen Andersa, uczestnik bitwy o Monte Cassino, honorowy obywatel
miasta
17. Maria Kozielska, Marian, Tomasz Kozielski - Tomasz dyrektor Cukrowni Dobrzeli
18. Klara Adamska - absolwentka żychlińskiego LO i KUL, radna Gminy Żychlin, radna powiatu
kutnowskiego. Człowiek wielkiego serca o czym najlepiej wiedzieli potrzebujący wsparcia, pomocy
materialnej i duchowej zagubieni mieszkańcy gminy.
19. grób rodzinny ks Romana Indrzejczyka - absolwent Liceum Ogólnokształcącego im A. Mickiewicza,
do końca utrzymujący kontakt ze swoją szkołą i gronem najbliższych kolegów ze szkolnej ławy.
20. Stanisław Grzybowski - technolog cukrownik, dyrektor Cukrowni Dobrzelin, doktor honoris causa
Politechniki Warszawskiej, współzałożyciel Instytutu Przemysłu Cukrowniczego, to w jego willi mieścił
się szpital wojenny w Dobrzelinie.
21. Kaplica/ołtarz na cmentarzu - znicz zapłonął ku pamięci księży żychlińskiegoe dekanatu, ofiar
hitlerowskiego terroru.
22. Irena Adaszewska - pedagog, wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Żychlinie,
wychowawca wielu pokoleń młodzieży i nauczycieli.

Nie byliśmy: cmentarz choleryczny, cmentarz żydowski, Maniecka Maria, Stachura/Stachura
Uzupełnienia na przyszłość (proszę dopisywać)
1, Ignacy Gulazdowski - stracony przez gestapo 16.09.1942r.
2. Szczepan Poryszewski - więzień obozu koncentracyjnego Guzen-Mathausen
Franciszka Poryszewska z d. Dutkiewicz - odznaczona za walkę z opupantem niemieckim srebrnym
krzyżem zasługi z mieczami, partyzanckim i in.
(oprac. zk)

