
1. podch. Wiktor Tylski ur. w Żychlinie w 1799 r. 

Oficer powstania listopadowego.  Członek Sprzysiężenia Piotra Wysockiego. Pożar 

browaru na Solcu, który spowodował Wiktor Tylski, był sygnałem do wybuchu 

powstania listopadowego. Skazany na karę śmierci.  Artystyczną wizję tego 

wydarzenia przedstawiają dwa obrazy Wojciecha Kossaka.  

2. ppor. Tomasz  Pruszak (1806  - 1856). 

Ostatni właściciel Żychlina. Ppor. Pułku Strzelców Konnych w powstaniu 

listopadowym. Bitwy pod Grochowem, Wawrem i Ostrołęką.  Zmarł w swoich dobrach 

Żychlin i tu został pochowany w grobie rodzinnym. 

3. Konstanty Pruszak (1808 – 1852). Syn Aleksandra Pruszaka – właściciela 

Żychlina. 

Żołnierz w powstaniu listopadowym, por. Akademickiej Gwardii Honorowej, por. 6. 

Pułku Ułanów i 1. Pułku Strzelców Konnych. Pochowany został w grobie rodzinnym 

w Żychlinie. 

4. gen. Czesław Rybiński  ur. w Dobrzelinie (1872 -1928).  

Generał brygady, inżynier  Wojska Polskiego. Szef Inżynierii i Saperów przy 

Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego. W czasie Bitwy Warszawskiej, kierował 

robotami fortyfikacyjnymi na przedpolach Warszawy.  W nekrologu napisano: „Jego 

akcja dywersyjna w 1919 r. odciągnęła duże siły ukraińskie, przyczyniając się do 

utrzymania Lwowa w rękach Polskich”. Virtuti Militari przyjął z rąk gen. Józefa 

Hallera. Pochowany ze wszystkim honorami Wojska Polskiego. 

5.  chor. Wiktor Kwarciński ur. w Żychlinie (1895 – 1916), syn wójta miasta Żychlin. 

Żołnierz 6. Pułku Piechoty Legionów Polskich. Podczas bitwy pod Kostiuchnówką 

został ranny 5 lipca 1916 r., zmarł 10 dni później w szpitalu w Chełmie, gdzie został 

pochowany.  Miał 21 lat. Na łożu śmierci wydał rozkaz o nadaniu Krzyża Virtuti 

Militari dla żołnierza, który zniósł go z pola walki. Rozkaz został wykonany. 

6. kpt. Wiktor Drymmer ur. w Dobrzelinie (1896 -1975). 

Dn. 11 listopada 1918 r. pierwszy ochroniarz komendanta Józefa Piłsudskiego, oficer 

wywiadu, piłsudczyk, dyplomata. Jan Karski (kurier z Warszawy) we wspomnieniach: 

„to był mój idol”.  W maju 1943 r. w Jerozolimie Dwunastu Polaków Kawalerów 

Orderu Virtuti Militari, przebywających w Ziemi Świętej, podpisało dokument o 

rosyjskiej zbrodni w Katyniu. Został doręczony do Stolicy Apostolskiej i do gen. 

Władysława Andersa. Wśród nich jest W. Drymmer. 

7. kpt. Władysław Nawrocki  (1892- 1942)   



Dowódca Flotylli Wiślanej. Kierownik w zakładach Fabianówka w Żychlinie, redaktor 

gazety „Łowiczanin”. Pierwszy nieformalny dowódca Polskiej Marynarki Wojennej z 1 

Listopada  1918 r. 

8.  kpt. Seweryn Jerzy Cichalewski ur. w Żychlinie (1897 – 1967). 

Żołnierz Legionów Polskich.  Prawnik, najbliższy współpracownik wojewody 

pomorskiego Władysława Raczkiewicza. Od 1946 r. doradca kolejnych Zarządów 

Głównych WiN.  Ppłk  Łukasz Ciepliński powierzył mu  funkcję emisariusza WiN 

zagranicą.   W. Raczkiewicz Prezydent RP na uchodźctwie: "Na niego zawsze 

można liczyć". Nigdy nie odwiedził grobu swoich rodziców w Żychlinie. 

9. kpt. Leszek Kozielski - bombardier (1900 – 1980).  

Żołnierz Bitwy Warszawskiej w 1920 r.  „ Jest to punkt kulminacyjny nadzwyczajnie 

dla nas krytycznego położenia. Wtem pada trzeci strzał z naszego działa, oddany 

celownikiem na 700 metrów na pierwszy zbliżający się ku szosie rosyjski automobil 

pancerny. Pocisk pada celnie i rozbija go. Widać słup dymu eksplodującego pocisku 

w samym środku woza. Wóz zapala się i płonie. Drugi wóz pancerny tyłem się cofa i 

wnet znika za zaroślami. Działo bombardiera Kozielskiego przyspiesza ognia za 

znikającym wozem, który jak później stwierdzono, został 150 metrów za pierwszym 

trafiony i opuszczony przez obsługę. Cofanie bolszewików nabiera powoli charakteru 

ucieczki”. W nagrodę za ten  czyn podano wniosek na odznaczenie dla celowniczego 

Kozielskiego. Po skończonej wojnie dumny i szczęśliwy wróciłem do rodzinnego 

domu odznaczony orderem Virtuti-Militari i dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Od 

września 1926  do września 1929 pracowałem w biurze handlowym Polskich 

Zakładów Elektrycznych Brown Boveri w Żychlinie. Odtąd pracuję sezonowo po 3 

mies. w roku w czasie trwania kampanii w Cukrowni Dobrzelin.  Obecnie mieszkam w 

Dobrzelinie pow. kutnowski.   

10. kmdr por. Roman Kanafoyski  (1901 -1947).   

Uczestnik I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, podczas kampanii 

wrześniowej dowódca Oddziału Wydzielonego Rzeki Wisły,  komendant Garnizonu 

Polowego Żychlin. Szef Oddziału Sztabu MW w Gdyni, komendant Półwyspu Hel. 

11. kpt. Tomasz Lisiewicz (1902 – 1939). 

56 Pułk Piechoty Wielkopolskiej, dowódca kompanii strzeleckiej. 16 września, około 

godziny 12.00 rozpoczęło się niemieckie natarcie. Atak poprzedzony został 

dwugodzinnym przygotowaniem artyleryjskim.  Do natarcia wyszła niemiecka 

piechota i czołgi. 6 kompania wycofała  się na Adamową Górę (pow. sochaczewski). 

W trakcie walki poległ dowódca kpt. Tomasz Lisiewicz. Pochowany -  Żychlin 

Kwatera Wojenna. 

 



 

12. ppor. Bogdan Makowski  (1914 - 1939) – lotnik. 

W czasie lotu  PZL.23 Karaś w dniu 5 września, został ciężko ranny.  

Przytoczmy słowa jego ojca:  

"W czasie walki powietrznej Bogdan Makowski otrzymał postrzał w głowę. 

Przewieziony do Polowego 8 Szpitala Okręgowego w Dobrzelinie – w stanie 

przytomnym. Zgon zaś nastąpił na drugi dzień, podczas zmiany opatrunku, jako 

jedna z pierwszych ofiar złożonych na ołtarzu Ojczyzny. Pochowany został w 

oddzielnym grobie przy stacji kolejowej Żychlin. (przystanek MZK – H.O.). 

Ponieważ grób Bogdana Makowskiego był otoczony czułą opieką przez miejscową 

ludność, co mocno raziło okupanta, przeto w roku 1942 zwłoki zostały przez 

Niemców przeniesiono na cmentarz parafialny w Pleckiej-Dąbrowie i pochowane 

również w oddzielnym grobie…” (to bardzo cenne świadectwo o naszych 

mieszkańcach). 

13.  kpr. Zygmunt Kokot ur. w Żychlinie (1915 -1991). 

Prymus Podlaskiej Brygady Kawalerii, 10 Pułk Ułanów Litewskich. W kampanii 

wrześniowej dowódca działka przeciwpancernego. Przedstawiony przez dowództwo 

pułku do odznaczenia Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti  Militari i 

Krzyżem Walecznych. Wniosek odznaczeniowy brzmiał następująco: „Dnia 

12.IX.1939 r. w czasie natarcia czołgów nieprzyjaciela na pułk, jako dowódca 

dopuszcza czołgi nieprzyjaciela na bardzo bliską odległość i w ten sposób niszczy 2 

czołgi. Nie mając dobrego obstrzału z tego stanowiska na pozostałe czołgi, wyciąga 

działko na otwarte pole, ściąga na siebie uwagę nieprzyjaciela, brawurowo 

dopuszcza czołgi na odległość 100 m i z jednym ułanem obsługi niszczy w ten 

sposób trzeci czołg”. 

Nigdy tych odznaczeń nie otrzymał. 

14. Maciej Aleksy Dawidowski (1920 – 1943). ps. „Alek”. 

Członek Szarych Szeregów, trójka przyjaciół – Alek, Rudy, Zośka. Bohater książki 

Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Uczestnik akcji pod Arsenałem w 

1943. Za bohaterską postawę wobec wroga i śmierć na posterunku rozkazem 

Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju gen. Stefana Roweckiego „Grota” z 3 maja 1943 

został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari.  Był pierwszym 

harcerzem Szarych Szeregów, któremu nadano to najwyższe polskie odznaczenie 

wojskowe. Mając kilkanaście miesięcy zamieszkał z rodzicami w Żychlinie. Dokument 

podpisał Burmistrz Żychlina – Władysław Borowski (wszystkie dok. w posiadaniu 

autora w. w. pisma). 



15.  ppor. Bogusław Ustaborowicz ps. „Żar”, ur. w Żychlinie (1922 -2000). 

Podporucznik służby wywiadu oddziału do zadań specjalnych "Kedywu" KG AK. 

Żołnierz oddziału "Agat", "Pegaz", "Parasol". Brał udział w akcji bojowej przeciwko 

Franzowi Burklowi (zastępcy szefa Pawiaka). Komendant Główny ZHP na terenie 

Niemiec. 

16. ppor. Janusz Bardziński  zm. 10 września 1939 r. 

Wykształcenie wyższe, żołnierz zawodowy. Dowódca plutonu  17 pułku Ułanów 

Wielkopolskich. Poległ w czasie obrony mostu na rzece Bzurze pod Zdunami. 

Najmłodszy oficer pułku. Wstrząsający jest jego ostatni meldunek, nadesłany przez 

gońca do dowódcy pułku: „Większość moich ułanów zabita lub ranna. Jestem lekko 

ranny. Zadanie wykonuję nadal, ale na pomoc za późno. Odmeldowuję się, Panie 

Pułkowniku. Ku chwale Ojczyzny i Pułku. To mój ostatni meldunek. Dowódca 

placówki Janusz Bardziński podporucznik." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


