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„Byłem przy Nim. Teraz wszystko pójdzie dobrze myślałem, kiedy
Dziadek jest z nami”.
Wiktor Drymmer ur. w Dobrzelinie.

Czarne flagi żałobne po śmierci J. Piłsudskiego.

ul. Józefa Piłsudskiego

Ranny „strzelec” w szpitalu.
Władysław Nawrocki w I Dywizji Strzelców Polskich w Rosji.

ul. Strzelców

Wiktor Kwarciński
1895 – 1916
ur. w Żychlinie
Żołnierz Legionów Polskich

Seweryn Cichalewski
1897 – 1967
ur. w Żychlinie
Żołnierz Legionów Polskich

ul. Legionów

Orlęta Lwowskie.
Mianem Orląt Lwowskich określa się młodych
mieszkaoców Lwowa, którzy – wobec braku we Lwowie
regularnych oddziałów wojskowych Wojska Polskiego–
w listopadzie 1918 ochotniczo walczyli o miasto z
oddziałami wojsk ukraioskich.

Orlęta – obrona cmentarza.
Wojciech Kossak 1926

gen. Czesław Rybioski 1872 – 1928
ur. w Dobrzelinie.

„W listopadzie 1918 r. organizował oddziały polskie aby wrócid z Odessy do niepodległej
Polski. Wyruszył pod Lwów lecz po bitwie pod Mikulinicami dostaje się do niewoli
ukraioskiej, wraz ze swym oddziałem.
Ta jego akcja dywersyjna wielkie miała znaczenie, bowiem odciągnęła duże siły ukraioskie,
przyczyniając sie do utrzymania Lwowa w rękach polskich i pomocy jego obroocom, dziś
nazywanych Orlętami Lwowskimi.

Na pytanie do ukraioskiego oficera – dlaczego zabijaliście nas, dlaczego
znęcaliście się nad nami?.. Odpowiedział… „z powodu waszego oddziału,
wycofaliśmy częśd naszych wojsk spod Lwowa i dlatego przegraliśmy”.
Dowódcą tego oddziału był płk Czesław Rybioski. Jego akt chrztu jest w
żychlioskim kościele.

ul. Orląt

ul. Orląt

W 1777 roku kasztelan Tomasz Tadeusz Pruszak nabył od Józefa
Sołłohuba miasteczko Żychlin wraz z należącymi do niego folwarkami
Żychlin. Uczestniczył w obradach Sejmu Wielkiego w latach 17881792. Ukooczył budowę kościoła murowanego pod wezwaniem
Św. Piotra i Pawła. Najprawdopodobniej pochowany w Żychlinie.

Aleksander Pruszak 1777-1847,
bratanek Tomasza Pruszaka, uważany
był za jednego z najbogatszych
ziemian na Mazowszu, był
właścicielem Żychlina do 1847 r.
Pochowany w Żychlinie.

Konstanty (Kostuś) Pruszak 1808 – 1852. Oficer Powstania
Listopadowego. Jeden z najbliższych przyjaciół szkolnych
Fryderyka Chopina. Pochowany w Żychlinie.
Tomasz Pruszak 1806-1856
właściciel Żychlina,
oficer Powstania Listopadowego.
Pochowany w Żychlinie.

,,Byłem z Kostusiem w twej stancji, ale nie próbowałem
fortepianu, bo Kostuś klucza od niego nie wiedział, gdzie
szukad” – Fryderyk Chopin w liście do przyjaciela.

ul. Pruszaków

W środku Karol Fabian, prezes zarządu
Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej
w Żychlinie w latach 1922-1935

Karol Fabian (1869-1945).

Zakłady Przemysłowe Fabianówka

ul. Karola Fabiana

Dom dr Jana Krukowskiego.

„Byłem w nocy na granicy między Generalną Gubernią a Rzeszą (okolice Śleszyna). Odebrałem
przesyłkę. To był pas a dookoła niego umocowane saszetki, które były czymś wypełnione. Opasałem
się nim i dotarłem do dr. Jana Krukowskiego. Oddałem mu wszystko. Gdybyś go ukradł, byłbyś bogaty
do kooca życia. Pas był wypełniony tysiącami dolarów”.
Opowiadał mi to pan Ludwik Zalewski… wtedy był harcerzem i miał 14 lat.

ul. dr Jana Krukowskiego

Inżynier Zygmunt Okoniewski
1877 -1936

„Inżynier Zygmunt Okoniewski był twórcą przedsiębiorstwa
„Polskie Zakłady Elektryczne Brown Boveri SA”. W roku 1921 r.
utworzył zakład produkcyjny w Żychlinie.

ul. inż. Zygmunta Okoniewskiego

Doliwa – polski herb szlachecki,
w średniowieczu nazwa rodu rycerskiego.
W polu błękitnym pas srebrny w lewo
skos, na nim trzy czerwone róże.
W klejnocie między dwiema czarnymi
trąbami trzy czerwone róże w słup
ustawione.

Jak połączyć herb średniowiecznych protoplastów miasta Żychlina z królewskim rodem pierwszych Piastów?
Zacytuję kilka zdań prof. Janusza Bieniaka – mediewisty i niekwestionowanego autorytetu historii średniowiecza i pierwszego kronikarza
historii Polski - Galla Anonima.
„Dostojeostwa tego Rodu mieściły się przy tym we
wszystkich ziemiach odrodzonego Królestwa. Doliwowie
należeli bowiem do starych rodów międzydzielnicowych.
Pochodzili oni prawdopodobnie od samozwaoczego księcia
Miecława”. – prof. Janusz Bieniak.
Anonim tzw. Gall (w przekładzie R. Grodeckiego):
”Był bowiem pewien człowiek, imieniem Miecław, cześnik i sługa jego ojca Mieszka, a po śmierci
tegoż we własnym przekonaniu książę i naczelnik Mazowszan. W tym czasie mianowicie Mazowsze
było tak gęsto zaludnione przez Polaków, którzy, jak powiedziano, uciekali tam poprzednio, iż pola
roiły się od oraczy, pastwiska od bydła, a miejscowości od mieszkaoców”.
"Nic więc dziwnego, że ród ten cieszył się szczególnymi względami obu ostatnich królów piastowskich,
i to we wszystkich ziemiach Królestwa". – prof. Janusz Bieniak.

Mieszko I

Mieszko II

ul. Mieszka I

Gall Anonim

ul. Czekoladowa

ul. Biedronkowa.

Szkoła Handlowa w Żychlinie Lata 30..

Budynek dawnej Szkoły Handlowej
w Żychlinie.
Obecnie ul. Kilioskiego.

ul. Handlowa

W tym dramacie, jest scena
mówiąca o podpaleniu browaru na
Solcu. Łuna tego pożaru to początek
Powstania Listopadowego.
Browar podpalił pchor. Wiktor Tylski
urodzony w Żychlinie
Kawaler Virtuti Militari.

Artystyczną wizję pożaru browaru na Solcu
podpalonego przez pchor. Wiktora Tylskiego
przedstawiają obrazy Wojciecha Kossaka Noc
Listopadowa (1898) i Starcie belwederczyków z kirasjerami rosyjskimi na moście
w Łazienkach. W obu obrazach scena potyczki
belwederczyków z rosyjskimi kirasjerami jest
rozświetlona w tle łuną pożaru - pożaru
browaru na Solcu, który był sygnałem do
wybuchu powstania listopadowego.

Stanisław Wyspiaoski[1] (1869 - 1907) polski
dramaturg, poeta, malarz. Jako pisarz związany
z dramatem symbolicznym. Tworzył w epoce Młodej
Polski. Bywa nazywany czwartym wieszczem polskim.

Noc listopadowa, obraz Wojciecha Kossaka
Wiktor Tylski
1799 – 1838?
Ur. w Żychlinie.

ul. Stanisława Wyspiaoskiego

Zabytkowy dwór w Żurawiu.
w powiecie częstochowskim.
W 1815 r. Żuraw stał się własnością pułkownika wojsk
napoleooskich – Michała Konstantego Pruszaka herbu
Leliwa, który zamieszkał w Żurawiu. Prawdopodobnie to on
wzniósł dwór, który przetrwał do naszych czasów.
W 1858 r. dwór stał się własnością Zygmunta Krasioskiego.

Pod koniec XIX wieku Tomasz Pruszak, właściciel Żychlina
dobiegał 80–ciu lat, niestety nie znalazł swojej wybranki
i pozostał bezdzietny. Chcąc przekazad dwój majątek
zaczął poszukiwania godnego spadkobiercy majątku
wśród najbliżej rodziny.
Jednym z kandydatów był jego bratanek – Michał
Konstanty Pruszak. Był jednak zajęty wojowaniem i jego
kandydatura padła. Dziedzicem i właścicielem Żychlina
został jego brat Aleksander.

Zygmunt Krasioski.
1812 – 1859.
Wybitny twórca romantyczny, poeta,
prozaik, dramatopisarz i filozof.

ul. Zygmunta Krasioskiego

Wincenty Witos w swoim gospodarstwie
w Wierzchosławicach (1930-1935).

Wincenty Witos (1874 - 1945) – polski
polityk, działacz ruchu ludowego,
trzykrotny premier Rzeczypospolitej
Polskiej.

ul. Wincentego Witosa.

