
 

  Pan Burmistrz                                                                          1. XI.2013 r. 

  Urząd Gminy 

   w  Żychlinie 

         Uprzejmie prosimy Pana Burmistrza o zainteresowanie się tematyką średniowiecznego 

gródka, określonego przez pisane źródła historyczne z 1394 i 1424 roku mianem ,, 

castrum ” – zamku.   

Obiekt ten został wzniesiony przez rodzinę Żychlińskich herbu Doliwa w końcu XIII lub na 

początku XIV wieku. Doliwowie wywodzący się od  Szymona, sędziego kujawskiego i jego 

syna Chwała /  . Zamek w Żychlinie był więc siedzibą jednej z gałęzi rodu Doliwów i obok 

centrum władzy feudalnej spełniał też  funkcję obserwacyjno – obronną  

   W związku z jednoznacznym udokumentowaniem faktu istnienia zamku, powstaje 

pytanie dotyczące jego lokalizacji – w której części Żychlińskiej Wsi znajdował się 

zamek w średniowieczu. 

            Na w/w pytanie starał się znaleźć odpowiedź  Pan dr inż. arch. Bogdan Popławski w 

swoim artykule pt. ,, Żychlin – początki rozwoju przestrzennego prywatnego miasteczka 

lokacyjnego”   Współcześnie jego ustalenia lokalizują zamek   na południe od ul. 1Maja 

w kierunku rzeki Słudwii.  Na działce tej widoczne są obwałowania porośnięte drzewami 

i tam  autor artykułu ustala prawdopodobieństwo istnienia średniowiecznego zamku.   

Trzeba przyznać, że miejsce to jest tajemnicze i zagadkowe tak, jakby w świadomości 

ludzi utrwaliły się przekazy tradycji pokoleniowej, że tam był kiedyś, jakiś obiekt 

historyczny.   

  Badania archeologiczne mogą potwierdzić lub zaprzeczyć tego typu lokalizację. 

  Taki postulat głosili: Pan Franciszek Góreczny, Pan Ludwik Zalewski-Honorowy 

Obywatel, Pan Tadeusz Gumiński  - Honorowy Obywatel naszego miasta, Pan Jan Nycek, 

Pan Bogdan Popławski i my niżej podpisani gorąco i mocno popieramy potrzebę 

przeprowadzenia takich badań. Pewne ustalenie lokalizacji naszego dawnego zamku, 

byłoby dużym historycznym i prestiżowym odkryciem dla władz i mieszkańców naszego 

miasta.   

  

 Ciekawa jest pieczęć z 1535 roku przedstawiająca herb miasta Żychlina w postaci 

obrazu 3 wież  zamkowych.  Może jest to pewna kopia widoku naszego średniowiecznego 

zamku?? 

  

Prosimy o pisemne ustosunkowanie się do naszego pisma z jednoczesnym 

podjęciem konkretnych działań w omawianym temacie.  
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TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII ŻYCHLINA 
 

ogłasza 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

 

Źródła historyczne podają, że w średniowieczu w Żychlinie był niewielki zamek, 

usytuowany nad rzeką Słudwią, na szlaku handlowym z Kalisza i Łęczycy do Gąbina i 

Płocka, broniący dostępu do osady.   

Znajdował się w południowej-zachodniej części dzisiejszego Żychlina, w okolicy tzw. 

Babich Łąk, w centrum okolicy pomiędzy ul. 1 Maja, ul. Narutowicza, ul. Okoniewskiego i 

wysypiskiem śmieci. Teren tam znajdujący się ma kształt regularnego kwadratu z wałami i 

resztkami fosy.  

Zamek według przekazów był usytuowany nad rzeką w terenie bagnistym, co 

wzmagało jego obronność. Przekazy wspominają też, że nurt rzeki w tym miejscu rozwidlał 

się, co jest możliwe przy takim usytuowaniu, a co również wzmagało obronność miejsca. Nie 

wiemy dokładnie, czy był to gródek, zameczek lub wieża strażnicza. To zadanie dla 

archeologów, których mamy zamiar zainteresować tym tematem. 

Zapraszamy natomiast dzieci i młodzież do zabawy edukacyjnej. Zadaniem 

uczestników naszego konkursu plastycznego będzie namalowanie tegoż żychlińskiego 

średniowiecznego zamku nad Słudwią. 

 

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE 

 

 Celem konkursu jest popularyzacja idei patriotycznych, obywatelskich i Żychlina. 

 Konkurs ma charakter zamknięty. Przeznaczony jest dla uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i średnich. 

 Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń, który wykona pracę obrazujący 

średniowieczny zamek w Żychlinie.  

 Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę, która nie była wcześniej  

publikowana i nagradzana w innych konkursach.  

 Forma, technika i objętość prac nie jest określona.  

 Prace powinny zawierać dane: imię i nazwisko autora, klasę i szkołę, nazwisko 

opiekuna (nauczyciela, wychowawcy, rodzica), dokładny adres autora i numer 

kontaktowy telefonu.  

 Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły/u wyznaczonego nauczyciela w terminie 

do …………………………. 2013 r. 

 Bardzo prosimy dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców o rozpropagowanie 

konkursu wśród uczniów. 

 Prace będzie oceniać pięcioosobowe jury, wyłonione z Towarzystwa Miłośników 

Historii Żychlina.  

 Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia w grupach wiekowych. 

 Ostateczny podział nagród zależy od członków jury. 

 Istnieje możliwość ufundowania nagród pozaregulaminowych przez instytucje, 

organizacje i osoby prywatne. 

 Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu  2013 roku , przed Świętami 

Bożego Narodzenia.  O dokładnym terminie uroczystości uczestnicy konkursu i szkoły 

zostaną powiadomieni.                             20.XI.2013 r. 
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