Losy tej fotografii, album rodzinny w którym była umieszczona ma swą dalszą bardzo ciekawą i
tajemniczą historię.
Dzięki nieznanym mi osobiście osobom, które obserwują działania pani Matyldy ze
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin i los renowacji "żychlińskiego aniołka" jestem już
w posiadaniu zdjęć ślubnych Marii i Mariana Kozielskich.
Wiem tylko, że album był w okupowanej podczas II wojny światowej Warszawie. Był przenoszony
podczas bombardowania, odnalazł się w Szwajcarii w rodzinie związanej z Firmą Brown - Boveri a
dziś Grupa ABB.
Jest niekompletny, wiele kart z podpisami dotyczącymi Żychlina, Dobrzelina jest pustych ... ale nie
wszystko zaginęło. Dziś album ten jest z powrotem w Polsce i jest do mojej dyspozycji. Jest dość
daleko od naszego miasta.
Fotografia, którą tu pierwszą pokazuję ... udałem się do naszego "wspólnego nam wszystkim
znajomego".
Opiszę te kilka minut.... wzjął w ręce i z zaciekawieniem oglądał - zapytałem czy dobrze widzi bez
okularów - padła odpowiedź "TAK".
... ale po chwili jednak okulary i zaczął bacznie wpatrywać się w jeden punkt.
Jeszcze raz poprawił swą pozycję na krześle i zauważyłem chwilę emocji ...bardzo długie
wpatrywanie się w jedno miejsce... i cisza... minuta...druga minuta.....i nagle bardzo cicho ale z
emocją w głosie - powiedział tylko jedno słowo..... mama!
Pomyślałem, kiedy syn wypowiedział po raz ostatni to słowo?
Spojrzał na mnie i zapytał.... skąd to masz? To nasz wspólny znajomy dla wszystkich .....Pan Ludwik
Zalewski.
Później już długo i spokojnie opowiadał .....dla mnie piękna lekcja historii na żywo. Dziękuję Panie
Ludwiku.
Jedna fotografia a ile ciekawych na niej historii. Będziemy szukać wspólnie młodego chłopca z
chlebem i harcerza, który stoi za nim. Czy jeszcze żyją?..... to nasza wspólna historia ....proszę o
pomoc.

Maria Mazowiecka – późniejsza Maria Kozielska. Są dwa zdjęcia tej pięknej pary.
Zdjęcie w bajkowej białej sukni ślubnej jest w Szwajcarii – na obecną chwilę jest nie do
odzyskania. … to wpis z listopada 2013r.
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Żychlin 10.VII.45 Przyjazd J. Ex. biskupa Szlagowskiego" i pieczątka "Fot. Jeremi Nowakowski.
Żychlin"

1. Edmund Dembowski - przedwojenny komendant Policji w Żychlinie.
Burmistrz miasta w latach 1925-1939. Od 1945 we władzach miejskich PPS. Od
września1945 roku do 1949 roku po raz kolejny pełnił funkcję burmistrza Żychlina
2. Stanisław Kluska - sekretarz OSP w Żychlinie i pracownik Urzędu Miasta.
3. Stanisław Budzyński w 1925 roku członek Zarządu Związku Zawodowego Szewców
Kamaszników i Pokrewnych Zawodów, od stycznia 1945 roku zastępca komendanta MO
w Żychlinie. Członek zarządu tymczasowego miasta Żychlina w styczniu 1945 roku,
członek władz miejskich PPR, zastępca burmistrza Żychlina od 14 czerwca 1945 roku,
od 1 października 1949 do 1 sierpnia 1950 roku burmistrz Żychlina.
4. Wiktor Śliwiński - kierownik szkoły, członek tymczasowego Zarządu Miejskiego, który
przyjął nazwę "Komitet Wolnościowy" - utworzony 22 stycznia 1945 roku.
Po II wojnie światowej w budynku dzisiejszej biblioteki ( w parku) było gimnazjum i
liceum.
5. Bronisław Światłowski - członek OSP Żychlin.
6. ksiądz Jan Górny, później przeniesiony do Pruszkowa.
7. Hanna Królikowska. Mieszka obecnie w Skierniewicach.
8. Mężczyzna w mundurze "Sokoła".

Ks. Remigiusz Dąbrowski (1897-1983) – kapłan Archidiecezji
Warszawskiej od 1920 r., sekretarz kard. A. Kakowskiego w l.
1924-1938, w l. 1924-1945 w sądzie metropolitalnym, redaktor
WAW w l. 1925-1945, rektor kościoła sióstr Wizytek w l. 19391943, proboszcz par. św. Trójcy w Warszawie w l. 1943-1945,
następnie proboszcz w Żychlinie.
W Żychlinie 10 lutego 1945 r. ks. Remigiusz Dąbrowski przedstawił się
parafianom i rozpoczął pracę w kościele, w którym był magazyn zboża.
Szaty liturgiczne otrzymał z kolegiaty łowickiej i od tamtejszych sióstr
bernardynek, a bieliznę kościelną dostarczyli sami parafianie żychlińscy.
Już w lipcu 1945 r. abp Antoni Szlagowski dokonał wizytacji parafii.

Ks. Jan Górny urodził się w 1912 roku i przeżył w
kapłaństwie 73 lata. Święcenia kapłańskie
przyjął w 1938 r.
Był wikariuszem w parafiach w Nowym Dworze
Mazowieckim, Brwinowie, Powsinie i Żychlinie.
W latach 1973–1993 był dziekanem dekanatu
pruszkowskiego. Zmarł 14 kwietnia2011, w
wieku 98 lat.

20 września 1945 roku burmistrzem został Edmund
Dembowski, który był tez ostatnim przedwojennym
burmistrzem Żychlina. Edmund Dembowski ustąpił
z funkcji dopiero 1 października 1949 roku.
Według materiałów UB współpracował z komunistami
i aparatem bezpieczeństwa. Trudno zresztą sobie
wyobrazić tak długą karierę na stanowisku burmistrza
osobę, która przed wojną w Żychlinie pełniła funkcję
komendanta policji, a następnie sanacyjnego
burmistrza. Za to w 1948 wykluczony z PPS, której był
członkiem.
Powiatowy Urząd bezpieczeństwa w Kutnie przypisał
sobie zwerbowanie 16 lutego 1948 roku Edmunda
Dembowskiego, zarazemburmistrza Żychlina ( nadano
mu pseudonim "Jarzębina").
Jak wynika z akt Urzędu bezpieczeństwa przystąpił do
współpracy dobrowolnie, z zadań wywiązując się
dobrze.
Info
Piotr Artur Stasiak - "Nowa Rzeczywistość Lat 1945-1948
w powiatach kutnowskim, gostynińskim i łowickim"

Trzy miesiące później po wizycie w Żychlinie , 17 października 1945 roku – przekazał
serce Fryderyka Chopina Narodowi Polskiemu.

Antoni Władysław Szlagowski (ur. 10 lipca 1864 w Gulczewie, zm. 28
lutego 1956 w Milanówku) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy
warszawski w latach 1928–1956 . W okresie pracy na Uniwersytecie
Warszawskim był znanym przyjacielem młodzieży akademickiej, która nadała mu
tytuł Dożywotniego Przyjaciela Polskiej Młodzieży Akademickiej. Od 1928
był filistrem honoris causa Polskiej Korporacji Akademickiej Aquilonia.

Przystankiem dla serca Fryderyka był Milanówek.
W nocy z 7 na 8 września 1944 r. Niemcy wydobyli z uszkodzonego filaru w
kościele Św. Krzyża urnę z sercem Chopina. Jakie było ich rozczarowanie, gdy
stwierdzili, że jest ona wykonana z... drewna. Na szczęcie nie zniszczyli jej lecz
odwieźli na Wolę do kwatery generała SS Ericha von dem Bacha-Zelewskiego.
Nazajutrz dwaj niemieccy oficerowie zjawili się na plebanii w Milanówku,
gdzie przebywał internowany ks. abp prof. Antoni Szlagowski, podczas
okupacji opiekun warszawskich kościołów. Polecili mu udać się wspólnie do
Warszawy, gdzie od von dem Bacha otrzymał urnę „na przechowanie”.
Arcybiskup nie dowierzał Niemcom i jeszcze tego dnia ta narodowa relikwia
trafiła do domu pp. Antoniewiczów przy ul. Sosnowej w Milanówku. Gdy już
wszystko przycichło wróciła na plebanię i tam aż 17 października 1945 r. była
ukrywana w fortepianie. Tego dnia rano delegacja w składzie: prof. Bolesław
Woytowicz, ksiądz Leopold Pietrzyk – proboszcz kościoła Św. Krzyża i Edward
Sydow – chopinolog, odebrali urnę. Zawieźli ją do Żelazowej Woli, skąd miał
nastąpić uroczysty powrót do Warszawy.

Mówi Antoni Szlagowski, osobisty sekretarz arcybiskupa infułata Stanisława
Markowskiego:
– Dowództwo niemieckie wykorzystało fakt uratowania serca wielkiego
Polaka do celów propagandowych. 9 Września 1944 na plebanię w
Milanówku zajechały dwa samochody wysiedli z niego niemieccy oficerowie
dwaj w mundurach jeden w randze świeckiej.
- Nasi żołnierze znaleźli serce Chopina – mówią.
- Wiemy, że to wielka pamiątka. Pragniemy ją uratować i oddać w
najgodniejsze ręce.
Arcybiskup ich przyjął urzędowo w łańcuchu, pierścieniu i piusce w swojej
kaplicy, zachowywali się bardzo grzecznie. Zapytali, czy arcybiskup przyjmie
serce Chopina. Arcybiskup wyciągnął rękę. Nie mieli serca, ale powiedzieli,
że zabiorą go po nie do Warszawy. Arcybiskup wrócił z sercem Chopina do
Milanówka po paru godzinach.
Do filara w kościele Św. Krzyża serce wróciło nietknięte 17 października 1945
roku, w 96-tą rocznicę śmierci kompozytora.
Biskup Antoni Szlagowski – wspomnienia.

Ostatnim, kto widział tę relikwię narodową był Bronisław Edward
Sydow. Tak oto w 1945 roku opisał urnę będącą jeszcze wówczas w
posiadaniu ks. abp. Szlagowskiego (Stolica 1983, nr 11).

