


Księstwo Warszawskie w latach 1807–1809

Nadanie konstytucji Księstwu 
Warszawskiemu przez Napoleona 

w 1807 roku



Augustyn Mitowski ur. 1784 r.
Był pierwszym i jedynym burmistrzem 
Żychlina, mianowanym przez króla. 
Urząd objął mając zaledwie 24 lata.



Mając 24 lata – zaprowadził tymczasowo 
szkółkę… (możemy wysnud wniosek: był 
wykształconym i światłym człowiekiem).

Był burmistrzem Żychlina do około 1815 r.
Z żoną Zuzanną mieli czworo dzieci. Chłopca 
i trzy dziewczynki, w tym dwie bliźniaczki. 
Augustyn urząd sprawował  w Żychlinie. 
Mieszkał w Dobrowie w domu pod nr 1. Był 
posesorem/dzierżawcą Rakowa i Soboty 
w latach (1815 – 1824).

W niedzielę 10 czerwca 1821 roku, 
Augustyn Mitowski wraz z Zastępcą 
Prokuratora Królewskiego zezwolił na 
ślub, swojej siostrze Fryderyce – Teresie, 
(która z nim zamieszkiwała), 
z Maksymilianem Fillingiem, lekarzem 
3 Pułku Strzelców Konnych i Lekkiej Artylerii 
Konnej, który stacjonował m.in. w Żychlinie.

Artyleria konna 
Muzeum Narodowe w Warszawie

Strzelec 3 Pułku Strzelców Konnych  

Sztab 3 Pułku Strzelców w latach 1815-1817 
mieścił się w Żychlinie i Kutnie. Później przeniósł 
się do Kutna.

August Mitowski Burmistrz Miasta Żychlina

(z księgi parafialnej Żychlina)



Najjaśniejszy  Pan Aleksander I Romanow, 
nie skorzystał z prawa Łaski.  8 Listopada 
1816 roku  w Łęczycy  wykonano wyrok 
śmierci poprzez ścięcie głowy.

W 3 Pułku Strzelców Konnych, 
który stacjonował w Żychlinie 
i Kutnie, oprócz szwagra 
burmistrza Żychlina, służył m.in. 
Jan Cegielski. Gazety warszawskie 
z tamtych lat opisały tragiczną 
historię. Jan z Onufrym –
mieszkaocem Żychlina, napiwszy 
się zbyt dużo wódki, zamordował 
w Rakowie, właścicielkę karczmy, 
jej córkę i 14 letniego syna.
Car Aleksander I Romanow, nie 
skorzystał z prawa łaski. Żołnierz, 
zginął ścięty mieczem katowskim 
w Łęczycy a jego zwłoki zostały 
wystawione na widok publiczny z 
położeniem na kole, ustawionym 
na wysokim palu. Jego wspólnik –
Onufry, został skazany na 10 lat 
więzienia.



„Bartłomiej Gapa czternaście lat mający w domu mieszkania Karczma Gościnnego pod 
numerem Drugim umarł.  Po czem akt niniejszy zejścia po przeczytaniu onegoż 
oświadczającym przez nas tylko podpisany i przez jednego z oświadczających został, drugi 
w tym akcie wyrażony pisad nie umie”.

Wacław (….)  Zastępca Urzędnika Stanu 
Karol Grzybowski

AKT ZGONU 24.06.1815 

(Akt zgonu 14 letniego Bartłomieja – zamordowanego , przez pijanego żołnierza 3 Pułku Strzelców Konnych).


