
.Dzieje herbu Żychlina 

na wesoło.



Obrys baszt zwieńczonych 

blankowanym krenelażem 

wg wizerunku pieczęci 

z XIV wieku

Najstarszy odcisk pieczęci                          

miejskiej Żychlina z XIV wieku. 

1535 rok.

XIV wiek.



2016 rok.

Mamy dwa herby 

Żychlina w 2016 roku.

http://gminazychlin.pl/administracja/urzad-gminy/



2010 - 2014

2010 - 2014
2016

2016

W 2016 roku nastąpiła tajemnicza i zagadkowa przebudowa prawej wieży.



WIKIPEDIA
Wolna encyklopedia

Herb Żychlina

2016 rok.

(21 warstw cegieł na małej wieży).



WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Herby powiatów, miast i gmin

Andrzej Krupski.
http://a_kupski.republika.pl/



Trzy Rady Miejskie 

Trzy różne herby.



Rada Miejska 2014 – 2018

18 warstw  mała wieża w 2014.

9 warstw mała wieża w 2016 .

21 warstw – Wikipedia.



Rada Miejska  2010 – 2014  



Rada Miejska 2002 - 2006



…i przyszła ta chwila aby policzyć ilość cegieł i ilość warstw w herbie Żychlina.

W całej historii pojawia się „wątek ceglany”.  Poznałem ten zwrot po rozmowie z prof. Markiem Adamczewskim  -

konsultantem projektu nowego herbu Żychlina.

Wątek ceglany, wiązanie cegieł w murze:

główkowy  
wozówkowy

wendyjski
słowiaoski  

polski  
gotycki  

kowadełkowy 
pospolity  
blokowy     

holenderski    
forteczny  

wielorzędowy 



Decyzje zapadły na 

najwyższym szczeblu.



Jutro urzędowe liczenie ilości cegieł 

w herbie Żychlina.

Każdy z nas zapoznał 

się z tematem różnych 

herbów Żychlina.





Kutno… 

Kutno 

widzę.



Zapadła decyzja :

Malujemy, przebudowujemy i będzie  

po problemie 

z różną ilością cegieł.





Skończone!



To jest  „TO”.



Serwis heraldyczny  Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury

Pozytywna opinia Komisji 
Heraldycznej .
17 czerwca 2016 nasze projekty 
herbu, flagi i innych insygniów 
Żychlina uzyskały pozytywną opinię 
Komisji Heraldycznej przy MSWiA. 
Herb Żychlina przedstawia w polu 
srebrnym czerwony stylizowany 
kasztel z pojedynczą wieżą z wąską 
strzelnicą pośrodku, oraz dwiema 
przylegającymi do niej arkadami w 
murze. Godło herbowe pochodzi 
z najstarszej zachowanej pieczęci 
miejskiej.



Sztandar miasta Torunia podczas Bitwy pod Grunwaldem.

Chorągiew komturii i miasta Torunia

Na tym etapie tej historii zapytałem 

pana prof. Marka Adamczewskiego, gdzie 

podziały się nasze cegły?

„Trudno w  dzisiejszych czasach przenieśd 
na  okrągłą pieczęd o średnicy  3 – 5 cm
i dokładnie odwzorowad na niej układ cegieł 
z herbu, który dotąd znaliśmy wszyscy.
Byd może Komisja Heraldyczna  kierowała się  
wzorem, rysunkiem sztandaru miasta 
Torunia, który został zdobyty przez wojska 
króla Władysława Jagiełły w Bitwie pod 
Grunwaldem, na którym również nie ma 
„wątku ceglanego”.



Kolejny Grunwald?... Czemu by nie 

Pod tym sztandarem wystawimy własną 

chorągiew rycerzy.



Na śmierć?

Na śmierć!



Na zakończenie i na osłodę tej historii

Dawno temu od  włodarzy Żychlina A.D 1397



Podobny tort na obrazie z XIV wieku.                     Autor nieznany




