
„Odeszliśmy od idei rycerza gdyż 

po zbadaniu różnych źródeł 

doszliśmy do wniosku, że nie jest 

on postacią historyczną”.
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O projekcie.

5 maja 2017.

Elementem głównym malowidła , który otacza opieką 

mieszkańców Żychlina i wychowanków DoMOStwa. 

Opracowała Grupa Projektowa pod czujmy okiem Pauli, Sandry, Martynki, Sebastiana 

i Arka

Nad całością czuwa:  Koordynator Kamila Chomik-Wasiak.

CO BĘDZIE NA MURALU?

7 czerwca 2017

Pomysł na mural ewoluował. Nadal nawiązuje do 620 lecia miasta Żychlina, będzie 

zawierał elementy takie jak wieża zegarowa, kamieniczki, ruina cukrowni Walentynów, 

symbole heraldyczne. Natomiast postać to będzie opiekun miasta.

Kalendarium „Murala w Żychlinie przy ul. Narutowicza”



„Odeszliśmy od idei 

rycerza gdyż po zbadaniu 

różnych źródeł doszliśmy 

do wniosku, że nie jest on 

postacią historyczną”.



POSTAĆ HISTORYCZNA – DEFINICJA.

Postać historyczna – wyrażenie proste i powszechne, ale ciężko znaleźć fachowe 

wyjaśnienie i opracowanie tego terminu. 

Zacznę od tego, że postać historyczna to przede wszystkim przeciwieństwo postaci 

fikcyjnej, czyli po prostu człowiek o ustalonym (mniej więcej) życiorysie, którym zajmuje 

się gałąź nauki jaką jest historia.

To także osoba, o której czynach społeczeństwo mówi i wie, że zapiszą się one w historii.

Postać historyczna to człowiek o "istnieniu" historycznie potwierdzonym, który wpisał się 

swoimi czynami na karty historii. Jest symbolem czegoś lub jakiejś idei, nie koniecznie 

pozytywnej. To postać, którą współczesne społeczeństwo może uważać za wzór dobrych 

lub złych zachowań. Osoba ta może być autorytetem i mieć swoich naśladowców. Dzięki 

swoim dokonaniom pchnęła społeczeństwo chociażby o mały krok do przodu, wniosła coś 

do historii.

Oczywiście to tylko moje prywatne zdanie na ten temat.



Zastanowiłem się, kto ostatni i jaki ośrodek naukowy pisał niedawno o wzmiankowanym rycerzu?

Archiwum Państwowe w Łodzi 2016 r.

http://www.lodz.ap.gov.pl/

Zakładka publikacje. 

Archiwum jest współwydawcą Rocznika Łódzkiego 

W tej publikacji jest Chwał z Żychlina.  

http://roczniklodzki.uni.lodz.pl/rocznik_65/Rocznik_Lodzki_65.pdf

Str. 95 

„Marek Adamczewski, Herb gminy i miasta w Żychlinie. Ze studiów nad symboliką samorządów województwa łódzkiego .....”

Kim jest pan prof. Marek Adamczewski?

* Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych 

Historii. W 2015 r. był ekspertem Komisji Heraldycznej i reprezentował miasto Żychlin jako referent w sprawie 

herbu Żychlina, przed Komisją Heraldyczną przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji w Warszawie przy  

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Prof. Marek Adamczewski w przypisach wymienia nazwisko

Stanisław Marian Zajączkowski http://tnij.at/138807

Przypisów (S. Zajączkowskiego), o których pisze prof. M. Adamczewski nie ma w internecie. Służę nimi bez 

możliwości dalszego powielania i udostępniania.

Zapytacie kto pierwszy naukowo podszedł do historii Chwała Starszego i jego syna Chwała Młodszego z 

Żychlina?

To prof. Janusz Bieniak http://tnij.at/138775 - legenda polskiej mediewistyki, czyli nauki o średniowieczu. 

Historia rodziny Chwała z Żychlina i jego syna, wg mnie, nie zmieściła by się na 100 stronach.
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