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Odkrywają historię swojego miasta. Towarzystwo Miłośników Historii 
Żychlina rozstrzygnęło konkurs plastyczny 

Wczoraj w Żychlińskim Domu Kultury Towarzystwo Miłośników Historii 
Żychlina rozstrzygnęło konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Na konkurs 
wpłynęło aż 131 prac, z których członkowie Towarzystwa wybrali ponad 
dwudziestu i szczodrze nagrodzili. 
 
Wernisaż wystawy otworzyła członkini Towarzystwa Zenona Kołodziejczyk, 
przywitała licznych sponsorów konkursu oraz władze samorządowe 
wicestarostę kutnowskiego Konrada Kłopotowskiego, przewodniczącą Rady 
Gminy ŻychlinElżbietę Tarnowską, burmistrza Żychlina Grzegorza 
Ambroziaka. Kołodziejczyk powitała licznie zgromadzone dzieci, ich rodziców 
i opiekunów. 





 Działamy niespełna ponad rok i cieszy nas, że możemy w tak 
ważnym przedsięwzięciu brać udział. Być może nawet nasze 
spotkanie dziś będzie historyczne, bowiem Towarzystwo jest na 
tropie tajemnicy, która dla Żychlina może mieć duże znaczenie, stąd 
nie bez powodu temat konkursu plastycznego dla młodych 
żychlinian brzmiał Castrum  Sychlin - mówiła Zenona Kołodziejczyk. 
 
- Pierwsze zapisy o zamku wzniesionym w trzynastym wieku 
pochodzą z 1813 roku, mówią one o tym, że osada żychlińska 
związana jest z zamkiem wzniesiony nieopodal -  mówił Henryk 
Olszewski, regionalista z Żychlina, wiceprezes TMHŻ. - Zamek został 
zniszczony przez Szwedów  podczas potopu szwedzkiego. 8 grudnia 
1394 roku chorąży łęczycki Klemens za 50 grzywien kupił od 
Pietrasza prawo do Zamku w Żychlinie. Potem otrzymała go wdowa 
po Klemensie. Będziemy szukać właśnie śladów tego Zamku, 
korzystając z pomocy władzy samorządowej, która jest 
zainteresowana odkryciem historii naszego miasta. 



Z kolei Bogdan Popławski, który opisał mapy z tego okresu twierdzi, że w 
odległości kilometra od wsi Żychlin był Zamek przy rzece Słudwi, który miał 
za zadanie obronić miejscową ludność. 
 
- Zachowała się również pieczęć Żychlina z 1535 roku, która wskazuje że 
Zamek miał trzy baszty, mapa z 1815 roku, na której zaznaczona jest droga 
wiodąca od Łęczycy. Na łąkach przy tej drodze jest bardzo dużo wielkich 
ociosanych głazów, rozrzuconych w dość dużej odległości. Niestety wojny 
sprawiły, że więcej nic nie mamy - opowiadał Olszewski.  
 
Regionalista snuł opowieść o podróży Klemensa z Żychlina do Elbląga. - Była 
to długa podróż na koniu, nie umiem sobie wyobrazić ile mogła trwać -
 mówił Olszewski. - O tym, że nasz rycerz był jednym ze stacjonujących na 
Zamku w Elblągu z powierzenia króla Władysława Jagiełły świadczą 
dokumenty. Dostaliśmy również z muzeum z tego miasta potwierdzenie 
historii chorążego łęczyckiego Klemensa z Żychlina. 



Po wstępie członkowie Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina rozdali 
utalentowanym dzieciom i młodzieży ufundowane przez licznych sponsorów piękne 
nagrody, a na koniec wszyscy skosztowali tortu z herbem Żychlina ufundowanego 
przez burmistrza. 















































































                     Dzielna Pani dyr Domu Kultury  Magdalena  Konczarek. 



       Dziękujemy Pani  Magdalenie Rzeźnickiej  - nadwornemu plastykowi Domu Kultury. 





  

  

               Super impreza, więcej takich 
poprosimy, dzieci zachwycone. 


