
echo Żychlinanowe

Informator lokalny nr 4/2016 | Egzemplarz bezpłatny

15-lecie MOS str. 4
» Uroczystość rozpoczęła się spektaklem, 
przygotowanym przez młodzież... » 

Film o kapeli Dobrzeliniacy str. 9 
» ... film powstał z myślą o promocji kultury 
ludowej ... » 

Z podwórka na stadion str. 13
» ... drużyna z SP 2 powalczy w finale woje-
wództwa  » 

Nowy Herb Żychlina » str. 5
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WYDARZENIA

STYCZEŃ
Konkurs piosenki zimowej  
 / Żychliński Dom Kultury
 
Volley Team Żychlin  
– KS Huragan Widawa 
Mecz III Ligi Siatkówki
 / Hala Sportowa

Wielka Orkiestra  
Świątecznej Pomocy  
Koncert Banda i Wanda 
/ Żychliński Dom Kultury 

Ferie z ŻDK do 27 lutego 
Zapisy w sekretariacie 
/ Żychliński Dom Kultury

Akcja zima 
dla najmłodszych 
/ Biblioteka

Porządki w warzywniaku 
Przedstawienie teatralne 
/ Żychliński Dom Kultury

Kinderbal 
/ Żychliński Dom Kultury

Poznaj bezpieczny INTERNET 
Zajęcia komputerowe  
dla najmłodszych
/ Biblioteka

Senior w SIECI 
Kurs komputerowy dla osób 40+
/ Biblioteka

Poznaj historię Żychlina 
Spacerownik miejski
/ Biblioteka

Nadchodzące wydarzenia
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LUTY
Dzień babci i dziadka 
/ Żychliński Dom Kultury

Volley Team Żychlin  
– SMS PZPS IV Spała 
Mecz III Ligi Siatkówki
 / Hala Sportowa 

Bal walentynkowy 
/ Żychliński Dom Kultury

Krok do kwadratu 
Spektakl taneczny
/ Żychliński Dom Kultury

Przedstawienie teatralne 
/ Żychliński Dom Kultury

Senior Cafe  
Spotkania w cyfrowym świecie  
/ Biblioteka

Spotkania z historią 
wykład Anny Mazurek
/ Biblioteka

Senior w SIECI 
Kurs komputerowy dla osób 40+
/ Biblioteka

Poznaj historię Żychlina 
Spacerownik miejski
/ Biblioteka

MARZEC
Volley Team Żychlin  
– LKS LUKS Dobroń
Mecz III Ligi Siatkówki
 / Hala Sportowa 

Dzień Kobiet
spektakl kabaretowy
godz. 15:00 / Żychliński Dom Kultury

Spotkanie autorskie z pisarzem 
dla dzieci
/ Biblioteka

Żychlin dzieje miasta i gminy  
w latach 1918 - 1975
Konkurs historyczny
/ Biblioteka

Poznaj historię Żychlina 
Spacerownik miejski
/ Biblioteka

Szczegółowe informacje na stronie  
internetowej organizatora oraz na 
www.gminazychlin.pl
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Podziękowania od rodziców  
Ś.P. Krzysztofa Falkowskiego

Nie pytamy Boga dlaczego Go zabrał,
Ale dziękujemy, że nam Go dał.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzie-
lili z nami smutek i żal,okazali wiele serca 
i życzliwości.
 Dziękujemy za liczny udział we 
Mszy Świętej i ceremonii pogrzebowej nasze-
go ukochanego Syna Ś.P.Krzysztofa Falkow-
skiego.
 Rodzinie, Przyjaciołom, Współ-
pracownikom, Uczniom, Samorządowcom, 
Znajomym dziękujemy za Waszą obecność, 
za przepiękne wieńce i kwiaty, za intencje 
mszalne. Jest to dla nas duchowym wspar-
ciem, a dla naszego Syna najpiękniejszym da-
rem.
 Z serca płynące podziękowa-
nia składamy Księdzu Dziekanowi Wie-
sławowi Frelkowi za wyrazy współczucia 

i otuchy, za piękna liturgię pogrzebową,  
a Panu Organiście Dawidowi Wójcikowi za 
oprawę muzyczną Mszy Świętej.
 Przewodniczącej Rady Miejskiej 
P. Elżbiecie Tarnowskiej i Burmistrzowi P. 
Grzegorzowi Ambroziakowi, Dyrektorowi 
Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2, P. 
Piotrowi Wysockiemu, oraz Przyjaciołom 
za ciepłe, wzruszające słowa i wspomnienie  
o Krzysztofie.
 Wyrazy podziękowania za 
piękną oprawę ceremonii pogrzebowej 
składamy Nauczycielom, Uczniom 
i ich rodzicom z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 2 oraz Koleżankom  
i Kolegom Krzysztofa.
 Wszystkim ludziom dobrej woli za 
udzieloną nam pomoc, z całego serca dzięku-
jemy i prosimy o modlitwę w intencji naszego 
Syna.

Rodzice

 4 listopada w Wojewódzkim 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
w Zgierzu, odbył się III Festiwal Wokalny 
dla Dzieci i Młodzieży „Cantus”. Jest nam 
bardzo miło poinformować, że w  festi-
walu tym Wojciech Dzwonkowski (uczeń 
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Żychlinie) zajął I miejsce, 
Maja Król (uczennica Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 w Żychlinie) zajęła III miejsce,  
a Weronika Mrozowicz (uczennica Gim-
nazjum im. Adama Mickiewicza w Żychli-
nie) otrzymała wyróżnienie.  Laureatom 
oraz ich opiekunowi wokalnemu Agniesz-
ce Wawrzyniak, serdecznie gratulujemy!

red.

Wojewódzki  
finał wokalny  
Cantus

Powiatowy finał  
policyjnej akcji  
bezpieczeństwa
 25 października 2016 r. w Szkole 
Podstawowej nr 6 w Kutnie odbył się Po-
wiatowy Finał kolejnej edycji „Policyjnej 
Akademii Bezpieczeństwa”. Do rywaliza-
cji zgłosiło się 13 dwuosobowych drużyn 
z młodszych klas szkół podstawowych 
z całego powiatu. Uczestnicy najpierw 
rozwiązywali test wiedzy o bezpieczeń-
stwie, a następnie mieli do pokonania tor 
przeszkód przygotowany przez policjan-
tów z Komendy Powiatowej Policji w Kut-
nie. Drugie miejsce w tych zawodach za-
jęli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Jana Pawła II w Żychlinie w składzie 
Klaudia Piątkowska i Maksymilian Roź-
niatowski. Uczniowie otrzymali pamiąt-
kowy puchar oraz nagrody rzeczowe.
 Naszą gminę reprezentowały 
jeszcze drużyny ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Żychlinie oraz Szkoły Podstawowej 
w Grabowie. „Jedynka” otarła się o po-
dium zajmując IV miejsce.
 W zawodach zwyciężyła druży-
na ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośnie-
wicach.

red.
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Jubileusz 15-lecia MOS oraz nadanie 
placówce imienia DoMOStwo

 W czwartek 1 grudnia, 
odbyła się wyjątkowa uroczy-
stość, łącząca jubileusz 15-lecia 
funkcjonowania Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w powiecie 
kutnowskim oraz nadania pla-
cówce imienia DoMOStwo.
 Uroczystość rozpoczę-
ła się spektaklem przygotowa-
nym przez młodzież z Ośrodka, 
który tematycznie związany był 
z nadaniem placówce nazwy. 
Przejmująca i wyrazista gra mło-
dych aktorów wzruszyła gości 
i wywołała szereg wypowiedzia-
nych później refleksji.
 Po powitaniu przyby-
łych gości przez Ewę Rutkow-
ską Dyrektor Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii, głos zabra-

ły Karolina Krajewska, nauczy-
ciel MOS i Martyna Zdobylak 
wychowanka, prezentując histo-
rię Ośrodka, po której nastąpiła 
projekcja filmu o „Codzienności 
DoMOStwa” i zabawny promo-
cyjny LIPDUP.
 Następnie Dyrektor 
MOS, zapoznała uczestników 
konferencji  ze skutecznym spo-
sobem pracy z młodzieżą w Do-
MOStwie, zwracając szczegól-
ną uwagę na ruch animatorski 
z udziałem młodzieży: „Kwa-
drans funkcjonowania placówki, 
to lata budowania koalicji pozy-
tywnie zakręconych ludzi, ludzi 
z pasją, animatorów, kreatorów. 
Ludzi potrafiących wspólnie 
tworzyć dla młodych przestrzeń 

aktywności poznawczej, roz-
maitości kulturalnych, arty-
stycznych. To ważne, aby każdy 
z uczestników naszej społeczno-
ści dbał i troszczył się o DoMO-
Stwo, a w nim o siebie i o innych”.
 Dopełnieniem pierwszej 
części wydarzenia było odsłonię-
cie tablicy z nazwą DoMOStwo, 
której, w obecności dyrektor Ewy 
Rutkowskiej, wicedyrektor Aga-
ty Krajniak, burmistrza Żychlina 
Grzegorza Ambroziaka i delega-
tów młodzieży Pauli Cichockiej 
i Patryka Melerskiego, dokonał 
wicestarosta kutnowski Zdzisław 
Trawczyński. Młodzież przeka-
zała też na ręce dyrektora nowe 
logo DoMOStwa, autorstwa byłe-
go absolwenta ośrodka Norberta 
Szkutnika.
 Zarówno dyrekcja jak 
i kadra DoMOStwa otrzymali 
szereg gorących życzeń z oka-
zji jubileuszu i nadania nazwy 
ośrodkowi. Burmistrz Gminy 
Żychlin, wyraził swoje zadowo-
lenie ze współpracy z ośrodkiem 
i podzielił się refleksją dotyczącą 
lokalnego funkcjonowania pla-
cówki. 
 Na koniec części jubi-
leuszowej Dyrekcja DoMOStwa 
częstowała gości jubileuszowym 
tortem.
 Po przerwie odbyła się 

część konferencyjna, w której 
wystąpili:
Andrzej Martuszewicz - w la-
tach 2002-2012 Przewodniczący 
Krajowej Rady Kuratorów Sądo-
wych, prezes Fundacji na Rzecz 
Rozwoju Probacji PROBARE.
Dorota Podgórska-Jachacz  
- dr hab. Wydziału pedagogiki 
i psychologii Uniwersytetu Kazi-
mierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
konsultant ds. pedagogiki spe-
cjalnej WODN w Zgierzu.
Agnieszka Sikora - prezeska 
i fundatorka „Fundacji po DRU-
GIE”. Z zawodu i wykształcenia 
dziennikarka specjalizująca się 
w tematyce społecznej, która na 
swoim koncie ma ponad 300 re-
portaży.
Adam Purczyński - psycholog 
kliniczny, terapeuta uzależ-
nień, emerytowany kierownik 
największego Działu Peniten-
cjarnego dla skazanych nie-
psychotycznych z problemem 
uzależnienia w ZK w Rawiczu, 
psycholog w Poradni MONAR 
w Lesznie.
Kamil Janowicz - student V roku 
psychologii na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(Instytut Psychologii, Wydział 
Nauk Społecznych).

MOS

Sukces plastyczny uczniów gimnazjum
 24 listopada w siedzibie 
Miejskiej i Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Kutnie, już 
po raz osiemnasty odbyło się 
rozstrzygnięcie Konkursu Pla-
stycznego dla Młodzieży „Świat 
w kolorach”. Tegoroczne hasło 
konkursu, którego organizato-
rem jest Młodzieżowy Dom Kul-
tury w Kutnie przy współudziale 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Kutnie, to „Weduta. 
Pejzaż miejski ”.

Jesteśmy niezmiernie dumni, że 
wśród nagrodzonych i wyróż-
nionych uczniów szkół miasta 
Kutno i powiatu kutnowskiego 
znaleźli się również uczniowie 
Gimnazjum im. Adama Mickie-
wicza w Żychlinie. Szczególne 
gratulacje dla Aleksandry Sza-
frańskiej, która zajęła I miejsce 
oraz dla Julii Szymańskiej i Mi-
kołaja Lewandowskiego, którzy 
zajęli ex aequo miejsce II, a także 
dla wyróżnionych, wśród któ-

rych znaleźli się: Natalia Stę-
pień, Irmina Urbańska, Witold 
Igielski oraz Adrian Ciechomski. 
Ponadto Aleksandra Szafrańska 
uhonorowana została Nagrodą 
Starosty Kutnowskiego. Na wy-
stawie pokonkursowej, w gma-
chu Miejskiej i Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Kutnie, 
znalazły się także prace naszych 
gimnazjalistów: Adama Ber-
lińskiego, Krzysztofa Traczy-
ka, Piotra Kamińskiego, Jakuba 

Walczaka, Bartosza Mrowickie-
go, Gabrieli Pszczółkowskiej, Jo-
anny Morgi, Nicoli Podczaskiej 
i Patryka Banasiaka.
 Wszystkim nagrodzo-
nym i  wyróżnionym serdecznie 
gratulujemy! Opiekunem tej uta-
lentowanej grupy jest Agnieszka 
Wawrzyniak, nauczyciel ZS nr 1 
w Żychlinie.

red.
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Nowy Herb Żychlina
 Rok 2017 to rok, w którym obchodzić 
będziemy jubileusz 620-lecia nadania praw 
miejskich naszemu miastu. Na tę okazję po-
stanowiono zaprojektować i przygotować fla-
gi, banery i insygnia władzy samorządowej. 
Prace rozpoczęły się już w 2015 roku. Przygo-
towania trwały dość długo, ponieważ każdy 
taki projekt musi zostać zatwierdzony przez 
Komisję Heraldyczną działającą przy Mini-
strze Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Bez akceptacji ze strony komisji nie można 
zakończyć procedury. Niestety w trakcie prac 
okazało się, iż funkcjonujący w obiegu, obec-
ny herb gminy nie był nigdy konsultowany pod 
kątem heraldycznym, ani tym bardziej, nie 
był zatwierdzany przez Komisję Heraldyczną, 
co jest warunkiem niezbędnym. Po analizie 
danych z archiwum, okazało się, że wyko-
rzystywany wizerunek herbowy odbiega od 
wszystkich historycznych przedstawień herbu. 
W związku z tym postanowiono uporządko-
wać sprawy heraldyczne, zwracając się do Du-
etu Heraldycznego, Roberta Fidury i Kamila 
Wójcikowskiego, w celu opracowania herbu, 
który nie odbiega od najstarszych zachowa-
nych przekazów historycznych. Herb nie zmie-
nia swojego podstawowego charakteru, ponie-
waż nadal przedstawia wieżę i mur obronny. 
Zmieniają się szczegóły w jego obrazie. Herb 
naszego miasta będzie teraz odpowiadał za-
chowanym przekazom historycznym i obra-
zom pieczęci zachowanych w archiwach.
 Poniżej prezentujemy fragment 
uzasadnienia heraldyczno-historycznego no-
wego herbu, przygotowanego przez Duet He-
raldyczny, który otrzymał pozytywną opinię 
Komisji Heraldycznej.

„ …Oczywistym jest, że herbem gminy Ży-
chlin powinien być historyczny herb miasta 
Żychlina. Wpisuje się to w nurt ocalania od 
zapomnienia historycznych wizerunków 
herbów. Kwestią do ustalenia była jedynie 
odpowiednia stylizacja herbu. Naszym zda-
niem należy uwzględnić ustalenia prof. Mar-
ka Adamczewskiego, który podważył wcze-
śniejsze badania Mariana Gumowskiego. 
Z wywodu Adamczewskiego, popartego ory-
ginalnym wizerunkiem najstarszego odcisku 

pieczętnego, wynika że godłem herbowym 
Żychlina powinien być nie zamek o trzech 
wieżach połączonych niskim murem, ale za-
mek z pojedynczą wieżą z wąskim pionowym 
otworem strzelniczym oraz dwiema furtami 
w murze, flankującymi wieżę. Pieczęć ta jest 
wystarczająco dobrze zachowana i czytelna, 
aby godło na niej zawarte przenieść niemal-
że wprost na tarczę herbową. Przyjęcie sta-
nowiska prof. Adamczewskiego eliminuje 
pewne tajemnicze i nie do końca zgodne ze 
sztuką heraldyczną cechy bocznych wież, ja-
kie postulował Gumowski, tzn. ich rzekome 
„przecięcie na pół” (pół wieży w heraldyce 
występuje tylko w przypadku przecięcia po-
działem tarczy) oraz jedynie dwa zęby blanek 
na tychże wieżach (w heraldyce wieże mają 
zazwyczaj minimum trzy blanki).
 

Zrezygnowano ze zniekształcania bocznych 
blanek w centralnej wieży oraz z użycia lekko 
skośnych linii wyznaczających boczne kra-
wędzie muru. Zabiegi te, widoczne na pieczę-
ci, miały zapewne za zadanie jedynie lepiej 
dopasować godło do okrągłego pola pieczęt-
nego. Zredukowano także lekko rozmiar bla-
nek, aby przedstawienie nie było przesadnie 
karykaturalne. W odpowiedzi na sugestie 
Komisji Heraldycznej, zrezygnowano z za-
znaczania jakichkolwiek wewnętrznych linii 
budowli poza dającym się zauważyć na odci-
sku pieczętnym „fundamentem”. Pominięto 
zatem żyłowanie cegieł, oddzielenie blanek 
od murów oraz wieży od reszty budowli. Za-
bieg ten pozwolił na stworzenie godła w swej 
prostocie odpowiadającego stylistycznie bu-
dowlom herbowym z epoki. 

Proponujemy aby herb gminy Żychlin przed-
stawiał:
W polu srebrnym zamek czerwony 
z pojedynczą wieżą blankowaną pośrodku,  
w której podłużna strzelnica pionowa srebr-
na, oraz z murami blankowanymi, w których 
flankujące wieżę dwie półkoliście zwieńczo-
ne arkady srebrne. Godło na tarczy typu hisz-
pańskiego.
Herb gminy Żychlin jest herbem miasta Ży-
chlin, którego godło znamy z pieczęci od-
ciśniętej w 1535 roku, ale sprawionej być 
może wiek wcześniej. Godło może w spo-
sób uogólniony nawiązywać do miejskiego 
charakteru Żychlina albo w sposób wyide-
alizowany przedstawiać rzeczywisty obiekt 
– zameczek rodziny Żychlińskich, dookoła 
którego rozwinęło się miasto. Zameczek ten 
prawdopodobnie upadł w XV wieku. Jest 
mało prawdopodobne aby godło herbowe 
przedstawiało rzeczywisty obraz tej budow-
li z jednej zasadniczej przyczyny – była ona 
najpewniej drewniana, na pieczęci zaś widzi-
my wyraźnie blanki charakterystyczne dla 
murowanych budowli obronnych. Ponadto, 
środkowa wieża w przypadku budowli drew-
nianej powinna być raczej zwieńczona dasz-
kiem niż blankami. Według B. Popławskiego 
z kolei, godło herbowe Żychlina przedstawia 
fragment rzeczywistych XIV-wiecznych mu-
rów obronnych z wieżą. Barwy herbu – srebr-
ne pole i czerwone godło pochodzą z rekon-
strukcji barwnej Mariana Gumowskiego.
Niezależnie od tego, wykorzystane barwy 
mają też ogólną symbolikę, oznaczają m.in.: 
srebro - czystość, prawdę, niewinność, czer-
wień - chwałę, odwagę, waleczność, ogień,  
czerń - skromność.”
 Na marginesie dodamy, że na prze-
strzeni lat wizerunek herbu Żychlina zmie-
niał się w zależności od wyobraźni grafików, 
a ostatni zachowany na kilkanaście lat obraz 
wykonany został w 1996 lub 1997 roku na 
potrzeby wydawanej wówczas monografii 
Żychlina. Nie był to projekt profesjonalny, 
przygotowywany przez heraldyków na pod-
stawie materiałów źródłowych.

red.

1535 r. odrys 1935 r. 1960 r. 1966 r. 1994 r. 1997 r.
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II Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 
– kolorowo, wesoło i tanecznie

 W sobotę, 5 listopada, Żychlińskim 
Domem Kultury zawładnęli Seniorzy, któ-
rzy przyjechali na II Przegląd Artystycznego 
Ruchu Seniora. Ogromnie się cieszymy, że 
PARS wzbudził takie zainteresowanie i wiele 
zespołów odpowiedziało na nasze zaprosze-
nie. Mieliśmy przyjemność gościć aż 23 ze-
społy i troje solistów. Wszyscy wykonawcy 
fantastycznie się zaprezentowali na scenie 
Zedeku, było wesoło, kolorowo, tanecznie!
 O godzinie 15.00 Dyrektor ŻDK 
Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka roz-
poczęła II Przegląd ARS i krótko przybliżyła 
jego ideę. Następnie pałeczkę przejęli człon-
kowie zespołu wokalno-instrumentalnego 
„Melodia”, którzy godnie pełniąc rolę gospo-
darza przywitali gości piosenką. Zespół po-
wstał przy Klubie Seniora „Radość” i istnieje 
od 1994 roku. Wielokrotnie prezentował swój 
dorobek na różnych przeglądach i zdobywał 
liczne nagrody i wyróżnienia. Niespodzian-
ką dla gości był występ młodziutkiej Klaudii 
Piątkowskiej, która otrzymała wyróżnienie 
w Regionalnym Festiwalu Piosenek „Na fol-
kową nutę”. Cieszymy się z sukcesu Klaudii 
i serdecznie gratulujemy Dawidowi Wójciko-
wi, który przygotowywał ją do występu.
 Zasadniczą część Przeglądu rozpo-
czął zespół folklorystyczny „Łanięckie Sło-
wiki”, który w swoim dorobku posiada wiele 
nagród i wyróżnień, w tym między innymi II 
miejsce w Warszawie na Festiwalu Chórów, 
Kabaretów i Zespołów Folklorystycznych. 
Kolejną grupą, która się zaprezentowała był 
zespół śpiewaczy „Strzelce”, który rozpoczął 
swoją działalność w 1988 roku. Zespół działa 
pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury 
w Strzelcach. W roku 2013 zespół otrzymał 
Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury 

Polskiej”. Jako następny zaprezentował się 
zespół „Finezja” z Kutna. Grupa śpiewa pio-
senki autorstwa pani Krystyny Kowalskiej, 
która jest kierownikiem zespołu. Następnym 
wykonawcą był zespół wokalny „Wrzos”, któ-
ry działa przy Domu Kultury w Zdunach od 
2014 roku. W repertuarze grupy są utwory 
biesiadne, cygańskie i patriotyczne. Grupa 
wokalna „Oporowskie nutki” zachwyciła pu-
bliczność pełnym humoru występem. Grupa 
działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Oporowie. Jako następny swój program za-
prezentował zespół śpiewaczy „Klonowianki” 
z miejscowości Strzelce. Grupa uczestniczy 
w festiwalach oraz przeglądach w całej Polsce 
i prezentuje folklor kujawski. Kolejnymi ze-
społami, które zaprezentowały swój dorobek 
były Kapela Ludowa „Witaszewiacy”, która 
prezentuje folklor ziemi łęczyckiej i występu-
je w oryginalnych strojach łęczyckich oraz ze-
spół wokalno-instrumentalny „Małgorzaki”. 
Obie grupy przyjechały do nas z gminy Góra 
Świętej Małgorzaty. Jako następny zaprezen-
tował się zespół „Złoty Akord”, który powstał 
w 2011 roku na zajęciach muzycznych prowa-
dzonych na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
w Żychlińskim Domu Kultury. Nasi Seniorzy 
chętnie biorą udział w imprezach okoliczno-
ściowych i przeglądach muzycznych. Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Bedlnie pojawił się na 
II Przeglądzie ARS z bardzo silną reprezen-
tacją. Jako pierwszy zaprezentował się pan 
Mieczysław Cichocki, który śpiewa od naj-
młodszych lat, a obecnie jest solistą zespołu 
„Żeroniczanki”. W przeglądzie wystąpiły 
również solistki, Bogusława Stępniak i Hele-
na Stępniak, które z sukcesami występują na 
różnych festiwalach i przeglądach. Z Bedlna 
przyjechał do ŻDK zespół śpiewaczy „Szew-

cowianki”, który działa od 1985 r. Grupa 
zdobywa nagrody i wyróżnienia na różnych 
przeglądach i festiwalach, ale jej członko-
wie podkreślają, że najważniejsze dla nich 
są oklaski publiczności. Kolejnym zespołem 
jaki wystąpił podczas Przeglądu jest zespół 
„Żeroniczanki”, który działa już od 21 lat. Na 
swoim koncie mają wiele nagród i wyróżnień, 
a oprócz piosenek ludowych wykonują także 
napisane przez siebie utwory. Pod patrona-
tem Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie 
występuje również ceniony zespół wokalno 
-instrumentalny „Wojszycanki”. Niewąt-
pliwym atutem grupy jest bogaty repertuar 
i piękne stroje ludowe. Z Bedlnem jest zwią-
zany również zespół „Wesołe Pleckowianki”. 
Pomimo krótkiej działalności na swoim kon-
cie ma wiele nagród i wyróżnień. Grupa skła-
da się z kilkunastu osób, które kochają śpiew 
i wspólne spotkania przy muzyce. W tym 
roku gościliśmy również zespół „Daszynian-
ki, który od 9 lat działa przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Daszynie. Chętnie wy-
stępują w przeglądach zespołów ludowych, 
każdy występ traktują jako miłe spotkanie, 
podczas którego dobrze się bawią. Zespół 
„Dąbrowickie Nutki” ma dopiero dwa lata, 
a już zgromadził na swoim koncie nagrody 
i wyróżnienia. W 2016 roku zajęli III w Mię-
dzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Zespo-
łów. W strukturach świetlicy środowiskowej 
w Nowych Ostrowach funkcjonuje zespół 
„Oktawa”. Grupa działa od 6 lat i odnosi wie-
le sukcesów. Ostatnim osiągnięciem zespołu 
jest I miejsce na Międzypowiatowym Prze-
glądzie Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewa-
czych w Otwocku. Chór Melodia ze Szczawi-
na Kościelnego powstał w 2015 roku. Tworzą 
go członkowie tamtejszego Klubu Seniora. 
Grupa zajęła I miejsce w Przeglądzie Ama-
torskiej Twórczości Ludowej na 10 Festiwalu 
„Od kujawiaka do Oberka” w Łącku. Wystę-
py w ramach Przeglądu zakończyła piosenka 
„Nie tak dawno” w wykonaniu gospodarzy, 
czyli zespołu „Melodia”, kierowanego przez 
p. Romana Baranowskiego, od wielu lat zwią-
zanego z Żychlińskim Domem Kultury.
 Wszystkim wykonawcom dzięku-
jemy, gratulujemy świetnych występów i ży-
czymy wielu sukcesów. Mamy nadzieję, że 
zobaczymy się już wkrótce na kolejnym prze-
glądzie! Przegląd zakończył się potańcówką 
na ludową nutkę, graną przez znaną i cenioną 
Kapelę „Dobrzeliniacy” w składzie Sławomir 
Czekalski, Mieczysław Stańczyk i Maria Stę-
pień.

ŻDK
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Autor książek z serii „Nudzimisie”, „Leśne 
skrzaty”, Poznaję świat i kropka” w Szkole 
Podstawowej w Grabowie
 28 listopada w Szkole 
Podstawowej im. M. Kownac-
kiej w Grabowie na zajęciach 
świetlicowych gościliśmy po-
stać nietuzinkową, mieszkańca 
Żychlina, autora książek z serii 
„Nudzimisie”, „Leśne skrzaty”, 
Poznaję świat i kropka”, Rafała 
Klimczaka. Spotkanie miało na 
celu promowanie czytelnictwa 
wśród młodego pokolenia oraz 
poznawanie ludzi z pasją, miesz-
kających tuż obok. Pan Rafał po 
przywitaniu przez dzieci i or-
ganizatorki spotkania serdecz-
nie podziękował za zaproszenie 
i opowiedział o sobie, swojej ro-
dzinie, pracy zawodowej, a także 

o własnych zainteresowaniach. 
Dzieci przygotowały dla gościa 
test ze znajomości książki „Nu-
dzimisie”, którą z uwagą pozna-
wały na zajęciach świetlicowych. 
Zadawały pytania i z niecier-
pliwością oczekiwały na odpo-
wiedź. Miały wielką radość, kie-
dy autor wahał się z udzieleniem 
prawidłowej odpowiedzi. Poczuł 
się, jak uczeń w szkole, ale udało 
się, test zaliczył na ocenę celują-
cą. W nagrodę dzieci zaśpiewały 
piosenkę o Nudzimisiach, której 
uczyły się na zajęciach świetlico-
wych. Później przyszedł czas na 
zadawanie autorowi pytań. Były 
one bardzo różnorodne. Pan Ra-

fał przy okazji zachęcał dzieci do 
spędzania czasu z książką, któ-
ra jest przyjacielem człowieka. 
Pobudza wyobraźnię, pozwa-
la na przeżycie wielu cudow-
nych przygód, wzbogaca wiedzę 
o człowieku i świecie, doskonali 
słownictwo. Wspominał swoje 
dzieciństwo, kiedy to uwielbiał 
czytać książki. Dzieci podzięko-
wały za spotkanie i wręczyły Go-
ściowi własnoręcznie zrobiony 
order Przyjaciela Dzieci Szkoły 
Podstawowej im. M. Kownac-
kiej w Grabowie, bo uznały, że 
w pełni na taki tytuł zasługuje, 
ze względu na swoją twórczość. 
Na pamiątkę, autor Nudzimi-

siów, podarował kilka książek 
ze swojego dorobku do biblio-
teki szkolnej, jak również do 
przedszkola, a każdemu dziecku 
wręczył zakładkę do książki i na-
klejki. Było pamiątkowe zdjęcie 
i Lizakowe Drzewo. Każdy, jak 
w krainie Nudzimisiów, wycho-
dził z uśmiechem i lizakiem, 
rosnącym na Lizakowcu Olbrzy-
mim. Bo takie drzewo wyrosło 
w naszej świetlicy. Zajęcia były 
wyjątkowe i na długo zapad-
ną w pamięci naszych uczniów. 
Przebiegały w niezwykłej atmos-
ferze, przy zapalonych świecach 
i słodkim poczęstunku.

D. Klimczak

Kiermasz  
Świąteczny
 Tradycją już się stało, iż 
w pierwszej połowie grudnia organizo-
wany jest w naszym mieście Kiermasz 
Świąteczny. Można na nim nabyć ręcz-
nie wykonywane ozdoby, przygotowy-
wane przez miejscowych rękodzielni-
ków oraz stowarzyszenia i organizacje 
pozarządowe działające na terenie na-
szej gminy. 
 Podobnie było i w tym roku. 
Co prawda pogoda nie dopisała, ale 
nie przeszkodziło to w nabyciu przez 
mieszkańców niepowtarzalnych wy-
robów. Serdecznie dziękujemy wy-
stawcom i wszystkim, którzy mimo 
niesprzyjających warunków atmosfe-
rycznych przybyli na nasz kiermasz.
 Niestety deszczowa 
aura popsuła drugą część wyda-
rzenia, a mianowicie Gwiazdkę  
z Mikołajem. Wszystkie zaplano-
wane wydarzenia zostały odwo-
łane, a sam moment odpalenia 
świątecznego drzewka odbył się  
w bardzo skromnym gronie.

red.

 Światowy Dzień Pluszowego Misia 
ustanowiony w dniu 25 listopada obchodzo-
ny jest od 2002 roku. Z tej miłej okazji zapro-
siliśmy Dzieci do Żychlińskiego Domu Kul-
tury, aby uczcić święto najpopularniejszej na 
całym świecie pluszowej maskotki. Dzieci 
oczywiście przyszły ze swoim ukochanym 
misiem - w końcu to on był bohaterem tego 
dnia.
 Zorganizowana przez Żychliński 
Dom Kultury „Misiowa Dyskoteka” stała 
się również doskonałą okazją, by wręczyć 
nagrody Laureatom Konkursu Plastycznego 
„Proszę Państwa - oto Miś!”.
 Aby uatrakcyjnić Misiowe Święto 
zaprosiliśmy aktora, śpiewaka i konferan-
sjera Krystiana Makstona, który jako Papa 

Smerf poprowadził zabawę dla dzieci. Pan 
Krystian przygotował wiele ciekawych zadań 
i piosenek, przy których maluchy doskonale 
się bawiły.
 Kulminacyjnym programem ob-
chodów Dnia Pluszowego Misia było tworze-
nie żywego obrazu, dzieci ustawiły się tak, by 
wypełnić kontur misia, który został zazna-
czony na podłodze. Dzieci było na tyle dużo, 
że nasz obraz misia był wyjątkowo okazały.
 Serdecznie dziękujemy dzieciom 
i wychowawcom przedszkoli, że zechcie-
li przyjąć nasze zaproszenie do wspólnego 
świętowania Dnia Pluszowego Misia. Mamy 
nadzieję, że już niebawem spotkamy się pod-
czas innych radosnych okazji!

ŻDK

Dzień pluszowego misia
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IV Kwesta na Na Rzecz Ratowania 
Starych Pomników

 30, 31 października oraz 1 listopada 
odbyła się IV KWESTA na ratowanie starych 
pomników, w ramach akcji „Ocalmy od zapo-
mnienia”, której organizatorem było Stowa-

rzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin. 
Mimo niesprzyjających warunków atmos-
ferycznych wolontariusze z różnych lokal-
nych instytucji i organizacji, wśród których 
znaleźli się także włodarze naszego miasta, 
zbierali datki na odnowę starych pomników 
na cmentarzu w Żychlinie. W tym roku kwe-
stowano na odnowienie pomnika z 1887 r., 
Aleksandra Orłowskiego oraz na odnowie-
nie grobu Marii Nowackiej (na prośbę jej 
uczniów). Dzięki darczyńcom, uzbierano 
kwotę w wysokości 4100 zł. Zebrana suma 
nie jest jednak wystarczająca do odnowienia 
wspomnianych zabytkowych pomników, dla-
tego też każdy kto chciałby jeszcze wesprzeć 
akcję może to uczynić wpłacając dowol-
ną kwotę na konto Stowarzyszenia z dopi-
skiem „Ocalmy od zapomnienia” Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin, 
ul. 1 Maja 23/25, 99-320 Żychlin,
Bank PKO BP o numerze: 
32 10203440 0000 7902 0092 1775 
„Ocalmy od zapomnienia”
 Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy włączyli się w to przedsięwzięcie.

SnRRGŻ

Narodowe Święto Niepodległości
 Dzień upamiętniający odzyskanie przez 
Polskę niepodległości, to data niezwykła i szczegól-
na dla każdego Polaka. W historii narodu Polskie-
go niewiele jest równie ważnych, mających wpływ 
na koleje losu Narodu. Tego dnia, 11 listopada 1918 
w roku, Nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość, po 
123 latach zaborów i to właśnie w tym dniu obcho-
dzimy Narodowe Święto Niepodległości. Tradycyjnie 
w naszej gminie, uroczyste obchody rozpoczynają 
się mszą św. sprawowaną w kościele pw. św. Ap. Pio-
tra i Pawła w Żychlinie. Po mszy, która odprawiona 
została w intencji wszystkich, którzy przyczynili się 
i wciąż przyczyniają do tego żeby nasza Ojczyzna 
była piękna, wolna i niepodległa, uczniowie Zespo-
łu Szkół w Żychlinie im. Bohaterów Września 1939 
r. pod kierownictwem Anny Siergiej i Jadwigi Wiliń-
skiej, przedstawili miniaturę poetycką „Sen o Polsce”. 
Ten wieczór miał jeszcze jeden miły akcent. Uchwa-
łą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dzieci Wojny 
w Polsce, ks. Wiesław Frelek oraz Ludwik Zalewski 
honorowy obywatel naszej gminy, zostali odznacze-
ni przez Stowarzyszenie za wsparcie udzielane w co-
dziennej działalności.

red.

 Żychliński Dom Kultury w ra-
mach mikołajkowo-gwiazdkowych nie-
spodzianek zaprosił do Żychlina trzy zna-
komite aktorki Barbarę Wrzesińską, Lidię 
Stanisławską i Emilię Krakowską. Panie 
tworzą „Babski Kabaret Old Spice Girls”, 
którego występ mogliśmy podziwiać  
w niedzielę, 4 grudnia 2016 na scenie wi-
dowiskowej Żychlińskiego Domu Kultury.
 Panie wystąpiły na naszej scenie 
z dwugodzinnym, fantastycznym pro-
gramem kabaretowym, który był pełen 
zabawnych monologów, piosenek i dow-
cipów, podanych widzom w subtelny, wy-
smakowany sposób. Program oparty był 
na tekstach klasyków polskiego kabaretu, 
ale znalazło się tam miejsce na delikatną 
aluzję podaną z lekkością i wdziękiem, na 
improwizację świadczącą o profesjonali-
zmie i kunszcie aktorskim.
 Licznie zgromadzona w ŻDK pu-
bliczność doceniła pełen uroku dystans 
artystek do metrykalnego wieku i zaser-
wowaną przez nie ogromną porcję humo-
ru zasłużonymi owacjami na stojąco.

ŻDK

Babski kabaret
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 W niedzielę 10 października 2016 
roku w Żychlińskim Domu Kultury od-
był się specjalny, przedpremierowy pokaz 
filmu dokumentalnego, współfinansowa-
nego ze środków Gminy Żychlin. „W dro-
dze” to dokument o znanej i cenionej Kapeli 
„Dobrzeliniacy”. Twórcy filmu, Krzysztof 
Rzączyński (reżyser), Piotr Baczewski, 
fotografik zajmujący się dokumentacją  
i popularyzacją muzyki tradycyjnej oraz Mi-
chał Pietrusiewicz (producent), scenarzysta  
i pomysłodawca m.in. cyklu filmów doku-
mentalnych „Śladami Kolberga”, podzielili 
się swoimi refleksjami związanymi z powsta-
niem filmu. Jak wyjaśniał Krzysztof Baczew-
ski, który od wielu lat stara się dokumentować 
tradycyjną kulturę, wzrasta zainteresowanie 
muzyką tradycyjną, co jest bardzo pozytyw-
nym zjawiskiem.
 Film „W drodze” powstał z my-
ślą o promocji kultury ludowej, ale również 

pokazania sylwetki znakomitych artystów, 
jakimi są Sławomir Czekalski, Maria Stę-
pień i nieżyjący już Franciszek Kowalski. Jak 
zaznaczył reżyser filmu, jest on dedykowany 
właśnie jemu. Obecny na projekcji burmistrz 
Grzegorz Ambroziak, dziękując twórcom za 
ich film, podkreślał, że bardzo go cieszy fakt 
uhonorowania członków kapeli „Dobrzeli-
niacy”, ich zaangażowania i pasji do muzyki 
tradycyjnej. Odniósł to do wszystkich człon-
ków kapeli, tych którzy już odeszli, ale pozo-
stają w pamięci mieszkańców. 
 Film „W drodze” pokazuje Kapelę 
„Dobrzeliniacy” oczyma skrzypaczki Marii 
Stępień, najmłodszego członka zespołu. Jej 
zdaniem, kapela ma własny, rozpoznawalny 
styl, a Sławomir Czekalski jest jednym z naj-
lepszych spośród obecnie żyjących harmoni-
stów w Polsce.
 Film został pozytywnie przyjęty 
przez zgromadzonych widzów. Po projek-

cji Piotr Baczewski zaprosił wszystkich do 
dyskusji. Mieszkańcy, którzy zabrali głos 
podkreślali, że wokół tradycyjnej muzyki lu-
dowej skupiali się ludzie, a muzyka towarzy-
szyła im zarówno na co dzień, jak i od święta. 
Dbałość o zachowanie tradycji jest ważną mi-
sją dla młodych pokoleń, dlatego apelowali 
m.in. do burmistrza o godne upamiętnienie 
osoby Adama Radzymińskiego, jego twór-
czości i zasług dla krzewienia tradycyjnej 
muzyki w regionie. Dziękując za wypowiedzi 
i sugestie, burmistrz zwrócił się do zebranych 
o dzielenie się wspomnieniami i udostępnia-
nie zdjęć lub nagrań, w celu dokumentowa-
nia i zabezpieczenia śladów tej twórczości. 
 Na zakończenie miłego spotkania 
wystąpiła Kapela” Dobrzeliniacy”, a twórcy 
filmu zaprosili wszystkich do tańca i wspól-
nej zabawy przy dźwiękach tradycyjnej mu-
zyki ludowej.

 R.D.

„W drodze” film dokumentalny  
o Kapeli „Dobrzeliniacy”
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 Jak być artystą i jednocześnie 
pozostać sobą? Takie pytanie postawił 
przed widzami aktor Dariusz Jakubow-
ski, w swoim spektaklu „Chopin - artysta, 
czyli koncert o talencie i byciu sobą”. Py-
tanie ważne, bo niełatwo rozpoznać talent 
w sobie, trudno go rozwinąć i pomnożyć, 
a chyba najtrudniej nie rozmienić go na 
drobne. Spektakl który odbył się 12 li-
stopada 2016 roku w sali widowiskowej 
Żychlińskiego Domu Kultury, oparto na 
dwóch jednoaktówkach Mariana Hemara 
„Umowa” i „Kosmopolita”. Oba utwory 
przedstawiając hipotetyczne sceny z życia 
muzycznego geniusza, jakim był Fryde-
ryk Chopin, pokazują kompozytora jako 
ofiarę społecznych oczekiwań, twórcy 
poddanego ciągłej presji sukcesu, a także 
trudną sytuację artysty w świecie ciągłej 
konsumpcji.
 Teksty Hemara w interpretacji 
Dariusza Jakubowskiego oraz będąca inte-
gralną częścią spektaklu muzyka Chopina 
w wykonaniu Piotra Szafrańca i sopranist-
ki Katarzyny Thomas, stały się punktem 
wyjścia do refleksji na temat istoty muzyki 
i istoty polskości, co doskonale wpisało się 
w miejskie obchody Święta Niepodległo-
ści.
 Serdecznie dziękujemy za chwi-
lę muzyki w pięknym wykonaniu, chwilę 
poetyckiej refleksji oraz za przesłanie, ja-
kie usłyszeliśmy ze sceny, żebyśmy odkry-
wając swoje talenty pilnowali, by pozostać 
sobą, także jako narodowa wspólnota.

ŻDK

Koncert  
– spektakl  
Dariusza 
Jakubowskiego

 W sobotę, 10 grudnia 2016 roku 
w Żychlińskim Domu Kultury gościliśmy 
znaną i cenioną artystkę, Edytę Geppert. Jej 
piosenki skłaniają do refleksji, wzruszają  
i trafiają prosto do serca. Jest znana z tego, 
że zawsze starannie dobiera swój repertuar. 
Jak sama mówi „Jeżeli piosenka mi się po-
doba, to zupełnie nie ma dla mnie znacze-
nia, kto ją napisał. Mistrz czy debiutant... 
Ważne, żebym przy pierwszym czytaniu 
tekstu, czy słuchaniu muzyki, poczuła ten 
dreszczyk emocji, który później w cza-
sie koncertów będę się starała przerzucić 

Koncert  
Edyty Geppert

przez sceniczną rampę...” (cytat pochodzi  
z oficjalnej strony artystki www.egeppert.
com ) Jej styl jest nieporównywalny z innymi 
wykonawcami – pojawia się na scenie toną-
cej w mroku, nieodmiennie w blond fryzu-
rze, zawsze w czerni. Jej koncerty to jedyna 
w swoim rodzaju okazja do przeżywania 
emocji, których potrafią dostarczyć publicz-
ności tylko wyjątkowi artyści.
 Koncert Edyty Geppert w Żychliń-
skim Domu Kultury przyciągnął liczną pu-

bliczność. Choć pogoda ostatnio nie sprzyja, 
to sala widowiskowa wypełniła się wielbicie-
lami dobrych, mądrych piosenek zaśpiewa-
nych przez artystkę wielkiego formatu. 
 Możliwość wysłuchania wspania-
łych utworów i obserwowania pani Edyty 
Geppert na scenie była dla widzów niezwy-
kłym doświadczeniem. Po koncercie można 
było nabyć płyty artystki, a także otrzymać 
autograf.

ŻDK

Warsztaty muzyczne  
z Mistrzem Sławomirem 
Czekalskim

 Od stycznia br., Fundacja Po Stare-
mu z Łodzi, przy współpracy z Żychlińskim 
Domem Kultury, realizowała projekt „Mistrz 
Sławomir Czekalski”. Popularyzacja i kon-
tynuacja muzycznych tradycji pogranicza 
łęczycko-łowickiego” dofinansowany z bu-
dżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
 Sławomir Czekalski to znany, wie-
lokrotnie wyróżniany na przeglądach i kon-
kursach, harmonista z pogranicza łęczycko-
-łowickiego, członek kapeli Dobrzeliniacy, 
która doceniana jest na scenach tanecznych 
w Łodzi, Warszawie oraz Trójmieście. 
 Warsztaty muzyczne odbywały się 
dla osób posiadających podstawowe umiejęt-
ności gry na harmonii, akordeonie, skrzyp-
cach, trąbce, czy innym akustycznym instru-
mencie melodycznym, oraz na barabanie, 
które prowadził sam Mistrz Sławomir Cze-
kalski. 
 W warsztatach wzięły udział osoby 
z całej Polski. Do grona uczniów Pana Sławo-
mira dołączyli nawet muzycy ze Szwecji i Sta-

nów Zjednoczonych.
 Najlepszym sprawdzianem umiejęt-
ności dla muzykanta ludowego jest zagranie 
do tańca. Uczestnicy warsztatów mieli oka-
zję pokazać się szerszej publiczności na kilku 
występach: w Łodzi na potańcówce organizo-
wanej przez fundację Po Staremu; w Żychli-
nie na zabawie tanecznej kończącej Przegląd 
Artystycznego Dorobku Seniora; w Warsza-
wie podczas „Nocy Tańca” jesiennej edycji 
Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata.
 Nagrania z koncertów, jak również 
internetowe lekcje z Mistrzem, można obej-
rzeć na kanale fundacji Po Staremu, na por-
talu YouTube.
 Mimo iż z końcem roku kończy się 
projekt, muzyk Sławomir Czekalski zawsze 
przyjmie na naukę każdego chętnego. Zapra-
szamy do współpracy szczególnie osoby z Ży-
chlina oraz okolic.
Zapisy/pytania/informacje: Maria Stępień 
(koordynator projektu) tel. 502-150-322, ma-
ria.stepien@postaremu.org
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 23 listopada 2016 roku, w auli Ze-
społu Szkół Nr 1 w Żychlinie, odbył się IV 
Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej 
„Z pieśnią przez dzieje”. Patronat honorowy 
nad festiwalem objął burmistrz Grzegorz 
Ambroziak. Część oficjalną festiwalu otwo-
rzyła grupa „mundurowa” Liceum Ogól-
nokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Żychlinie, której pokaz musztry wzbudził 
bardzo duże zainteresowanie przybyłych go-
ści.
 Do udziału w konkursie zgłosili się 
uczniowie następujących szkół: Szkoły Pod-
stawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Oporowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ży-
chlinie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II 
w Żychlinie, Społecznej Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Stanisława Reymonta w Be-

dlnie, Gimnazjum Nr 2 przy Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii ,,Domostwo” w Żychli-
nie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedl-
nie oraz Publicznego Gimnazjum w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Oporowie. 
 Zmagania konkursowe oceniało 
jury w składzie: Elżbieta Pawlik, nauczy-
ciel muzyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II w Oporowie, Sylwia Walczak, nauczyciel 
muzyki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychli-
nie, Jadwiga Wasilewska, nauczyciel muzyki 
w Gimnazjum w Bedlnie, Emilia Koralew-
ska, nauczyciel w Gimnazjum Nr 2 przy Mło-
dzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychli-
nie, Ilona Borkowska-Karmelita, nauczyciel   
w Społecznej Szkole Podstawowej w Bedl-
nie oraz Agnieszka Wawrzyniak, nauczyciel 
muzyki w Zespole Szkół Nr 1 i w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II 

w Żychlinie.
 W kategorii „szkoły podstawowe” 
I miejsce zajęła Sylwia Kaczmarek, II miej-
sce Julia Szczepańska, a III miejsce ex aequo 
zajęły Zuzanna Węgrzynowska i Wiktoria 
Kawczyńska. Wyróżnienia otrzymały: Kinga 
Ryżlak, Wiktoria Sadzyńska i Klaudia Stu-
dzińska.
 W kategorii „gimnazja” I miejsce 
zajęła Julia Fijołek, II miejsce ex aequo zajęli 
Wiktoria Nimmergut oraz duet Maria Sta-
rosta i Cyprian Bilski, a III miejsce ex aequo 
zajęły Julia Andrysiak i Natalia Chmielecka.
Gratulacje uczestnikom i zwycięzcom kon-
kursu złożyli burmistrz oraz dyrektor Ze-
społu Szkół Nr 1 w Żychlinie Łukasz Ant-
czak. Następnie panowie wręczyli nagrody 
i dyplomy. Uczniowie Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Żychlinie, jako gospodarze uroczystości, 
zaprezentowali się poza konkursem. Przybyli 
goście mogli wysłuchać programu muzycz-
nego w wykonaniu Bartosza Mrowickiego, 
Weroniki Mrozowicz oraz chóru szkolnego 
„Allegro”. Konferansjerem festiwal był uczeń 
I klasy gimnazjum Szymon Klimczak.
 IV Festiwal Pieśni Patriotycznej 
i Żołnierskiej „Z pieśnią przez dzieje” to 
wspaniała lekcja historii i patriotyzmu nie 
tylko dla uczniów „Mickiewicza”, ale także 
dla młodszych koleżanek i kolegów. 

A.W.

IV Festiwal Pieśni Patriotycznej 
i Żołnierskiej

KULTURA

 Na zaproszenie Dyskusyjnego Klu-
bu Książki działającego przy Miejsko-Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Żychlinie, odbyło 
się spotkanie z Agatą Passent, znaną dzien-
nikarką i felietonistką, prezeską Fundacji 
Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej. Pani 
Agata opowiedziała o wielu interesujących 
faktach ze swojego życia prywatnego i zawo-
dowego. Przypomniała o znanych rodzicach: 
Agnieszce Osieckiej i Danielu Passencie, opi-
sała swoją drogę edukacyjną oraz sportową. 
Wspomniała o rodzinie, mężu, pisarzu Woj-
ciechu Kuczoku i dwóch synach.
 Opowiadała również o Fundacji 
Okularnicy, która opiekuje się spuścizną 
Agnieszki Osieckiej i stara się w swoich pro-
jektach w sposób twórczy i konsekwentny 
nawiązywać do działań swej Patronki. Pani 
Agata szybko nawiązała wspaniały kontakt 

z publicznością. Okazała się osobą skromną, 
otwartą i ciepłą. Często do wypowiedzi wpla-
tała anegdoty ze swojego życia, czym wzbu-
dzała uśmiech na twarzach zebranych. Nieco 
więcej uwagi przeniosła na sprawy zawodo-
we, opowiadając o pracy jako dziennikarka 
i felietonistka, oraz jako osoba prowadząca 
program „Xięgarnia”, poświęcony książkom, 
zachęcała do czytania literatury.
 Agata Passent mówi o sobie, że 
bacznie obserwuje wszystko, co wokół niej 
się dzieje, wyławia z wydarzeń dnia kilka 
faktów, które stają się potem tematem felie-
tonów. A nie jest to jak się wydaje gatunek 
literacki szczególnie łatwy. Felietony Agaty 
Passent są mocno wyraziste, mają ciekawą 
puentę i dużą dawkę, czasem ironii, a czasem 
humoru.
  

 Na koniec, prowadząca oddała głos 
zebranym na sali uczestnikom spotkania, 
którzy zadawali dziennikarce pytania do-
tyczące preferencji czytelniczych oraz życia 
prywatnego m.in. jak się żyje będąc córką tak 
znanych rodziców i żoną znanego pisarza.
 Po spotkaniu można było zdobyć 
autograf Autorki i chwilkę miło pogawędzić. 
Atmosfera na sali była wspaniała, a pani Aga-
ta inspirująca. Zachęcała do odwiedzania bi-
bliotek, bo dobra literatura na długie jesienne 
i zimowe wieczory, niewątpliwie umili czas 
oczekiwania na kolejne spotkanie autorskie.
 Spotkanie w ramach programu Dys-
kusyjne Kluby Książki zostało zrealizowane 
dzięki wsparciu Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa i Instytutu Książki.

E.A.

Spotkanie autorskie z Agatą Passent
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PROJEKTY I DOFINANSOWANIA

 W listopadzie zakończył się nabór 
wniosków w Programie „Równać Szanse 2016 
– Regionalny Konkurs Grantowy”, w którym 
z pośród 642  wniosków zgłoszonych od or-
ganizacji pozarządowych, bibliotek, domów 
kultury i nieformalnych grup dorosłych, 
dofinansowanie przyznano  111  projektom 
z całej Polski. Wśród nich znalazł się również 
projekt Stowarzyszenia Aktywizacji Społecz-
nej i Twórczej Młodzieży INTERSUM z Ży-
chlina.
 „Historia na Dobrzelińskiej w street 
art” to projekt złożony właśnie w Programie 
„Równać Szanse 2016”, Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności, którego administra-
torem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzie-
ży, a przygotowany został pod wychowanków 
DoMOStwa w Żychlinie. Uczniowie MOS 
będą animatorami aktywizującymi i integru-
jącymi lokalne środowisko dzieci, młodzie-

ży, starszych, w artystycznym i kulturalnym 
działaniu ulicznym i podwórkowym, po-
przez zastosowanie narzędzi z obszaru sztuki 
scenicznej.
 W projekcie zaplanowano parady, 
mural, instalacje wizualne z wykorzysta-
niem światła i dźwięku odtwarzające ważne 
historyczne i obyczajowe wątki wspólnoty 
żychlińskiej. Projekt będzie rozwijał zainte-
resowania młodzieży historią i pozwoli kon-
tynuować lokalną współpracę z miłośnikami 
historii miasta i gminy Żychlin, nawiązaną 
podczas realizacji wcześniejszego projektu 
„Pixelami po Żychlinie”. W ramach projek-
tu odbędą się także warsztaty sceniczne dla 
młodzieży, jako forma ekspresji pomagająca 
przełamać bariery. Młodzi będą działać za-
równo samodzielnie, jak i w grupie, przeła-
mując nieśmiałość, rozwijając swoją spraw-
czość, samodzielność, poznając swoje mocne 

strony. Zajęcia umożliwią nabycie przydat-
nych umiejętności w rozmaitych dziedzinach 
sztuki, choćby gry na instrumentach mu-
zycznych i tańcu.
 Dotacja w kwocie 8.500,00 zł będzie 
wykorzystana na działania happeningowe, 
parady i murale, na promocję działań, na 
materiały dekoracyjne, na spraye, urządzenia 
i materiały sceniczne.
 W wyniku realizacji projektu po-
wstanie mural „Historyczne inspiracje”, 
a zwieńczeniem będzie barwny happening 
z motywem historyczno – obyczajowym, po-
łączony z wizualizacją – instalacją świetlną 
na jednym z obiektów historycznych w Ży-
chlinie bądź okolicy.
 Projekt będzie realizowany od lute-
go do czerwca 2017 r., a koordynatorem pro-
jektu jest Kamila Chomik-Wasiak

 E.R.

“Historia na Dobrzelińskiej w street art”  
z dofinansowaniem w programie:  
„Równać Szanse 2016”

SPORT

 Zakończyła się VI edycja Kon-
kursu „EKOBELFRY”. Zarząd Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy-
znał nagrody dla najlepszych EKOSZ-
KÓŁ i EKOBELFRÓW za rok szkolny 
2015/2016. 
 Celem konkursu było wyłonie-
nie i nagrodzenie najbardziej aktywnych 
nauczycieli, prowadzących działalność 
na polu edukacji ekologicznej oraz szkół 
i przedszkoli propagujących tematykę 
ochrony środowiska, w celu uhonoro-
wania zrealizowanych działań i rozpo-
wszechnienia dobrych przykładów w tym 
zakresie w roku szkolnym 2015/2016. 
 W kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych Zespół Szkół w Żychlinie im. Bo-
haterów Września 1939 r. zajął I miejsce. 
Odpowiedzialną za realizację edukacji 
ekologicznej w szkole oraz autorem pracy 
konkursowej była Elżbieta Dobińska. 

E.D.

 Kurs komputerowy dla osób 50+ 
„Cyfrowy świat w zasięgu ręki”, organizo-
wany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Żychlinie dobiegł końca. 14 listo-
pada br. nastąpiło uroczyste podsumowanie. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia 
ukończenia kursu. Na wyróżnienie zasługują 
dwie kursantki Jadwiga Sobańska i Ewa Le-
wandowska, które nagrodzono akcesoriami 
komputerowymi. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy.
 Jednocześnie Biblioteka w Żychlinie 
zaprasza wszystkie osoby, które ukończyły 
50 lat do wzięcia udziału w kolejnym kursie 
komputerowym.
 Celem kursu jest zwiększanie umie-
jętności w zakresie obsługi komputera i ko-

rzystania z Internetu. W programie kursu: 
praca w edytorze tekstu, zakładanie i obsługa 
konta pocztowego, obsługa portali społecz-
nościowych, korzystanie z komunikatorów, 
np. Skype i in., warsztaty w zakresie nowych 
technologii. Liczba miejsc jest ograniczona, 
dlatego obowiązują zapisy.
 Długość kursu dostosowana jest do 
tempa, w jakim uczestnicy przyswajają wie-
dzę.
 Zapisy oraz wszelkie informacje 
można uzyskać w siedzibie MGBP w Żychli-
nie, al. Racławickie 5 lub pod numerem tele-
fonu (24) 285 11 69, (24) 285 49 79. Serdecznie 
zapraszamy. 

EKOBELFRY  
z ZS w Żychlinie

XI edycja Kursu Komputerowego 
dla osób 50+



13
gminazychlin.pl  |  wydanie 4/2016  |  Nowe Echo Żychlina

SPORT

SP Grabów najlepsza w unihokeju

 W listopadzie w hali sportowej Gim-
nazjum w Bedlnie odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Szkół Podstawowych w unihoke-
ju. W mistrzostwach wzięły udział drużyny 
dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych 
powiatu kutnowskiego: Szkoła Podstawowa 
Nr 1 i Nr 2 w Żychlinie, Szkoła Podstawowa 
w Grabowie, Szkoła Podstawowa w Bedlnie 
i Szkoła Podstawowa w Szewcach. Łącznie 
w zawodach brało udział 48 zawodniczek i 49 
zawodników. Bardzo dobrze zaprezentowały 
się dziewczęta i chłopcy z Grabowa, którzy 
zdobyli mistrzostwo powiatu, tym samym 
uzyskując awans do zawodów rejonowych. 
 Skład drużyny dziewcząt ze Szkoły 
Podstawowej w Grabowie: Martyna Orze-
chowska, Kinga Ślepecka, Nikola Pawlata, 

Oliwia Jaros, Katarzyna Krygier, Anna Sa-
łuda, Ewelina Dorosz, Małgorzata Obrębska, 
Magdalena Gajewska, Rozalia Stępka, Klau-
dia Maciejewska, Julia Przybysz, Zuzanna 
Szymczak. 
 Skład drużyny chłopców ze Szkoły 
Podstawowej w Grabowie: Bartosz Piwowar-
ski, Filip Kostusiak, Igor Ślęzak, Adrian Fa-
łowski, Patryk Kubicki, Szymon Nowotniak, 
Dawid Kaczmarek, Hubert Kaczmarek, Kac-
per Witkowski, Błażej Plewa, Kacper Szcze-
paniak, Mateusz Frankiewicz, Patryk Szcze-
paniak.
 Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 
turnieju i ich opiekunowi Włodzimierzowi 
Dziedzicowi, nauczycielowi SP w Grabowie.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA 
DZIEWCZĄT:
1. Szkoła Podstawowa Grabów
2. Szkoła Podstawowa Bedlno
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Żychlin
4. Szkoła Podstawowa Szewce
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 Żychlin
 
KLASYFIKACJA KOŃCOWA 
CHŁOPCÓW:
1. Szkoła Podstawowa Grabów
2. Szkoła Podstawowa Szewce
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Żychlin
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 Żychlin
5. Szkoła Podstawowa Bedlno

 W dniu 18.10.2016 r. 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Kutnowskiego - XVII Turnieju 
Piłki Nożnej „Z podwórka na 
stadion o Puchar Tymbarku”. 

W kategorii chłopców U-10 do 
rozgrywek przystąpiło 5 drużyn, 
wśród których najlepsi okazali 
się uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Żychlinie. Nagrodą za 

zwycięstwo w turnieju jest awans 
do finału wojewódzkiego, który 
najprawdopodobniej rozegrany 
zostanie pomiędzy 20 marca, 
a 13 kwietnia 2017 r.

WYNIKI KATEGORII U-10: 
Półfinały:
SP Bedlno – SP Imielno 2:0
SP Ostrowy – SP2 Żychlin 1:4
Finał:
SP2 Żychlin -SP Bedlno 4:0

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ży-
chlinie
2. Szkoła Podstawowa w Bedlnie
3. Szkoła Podstawowa w Ostro-
wach

4. Szkoła Podstawowa w Imielnie
5. Szkoła Podstawowa w Szew-
cach Dolnych
 Skład drużyny SP2 Ży-
chlin: Łukasz Białkowski, Mak-
symilian Lewandowski, Szymon 
Andrzejczyk, Gabriel Cieślak, 
Patryk Kaźmierczak, Oliwier 
Martofel, Maksymilian Roźnia-
towski, Maksymilian Szczepa-
niak i Olaf Kornatowski. Opie-
kun Jacek Filiński.
 Udział w mistrzostwach 
był częścią zadania publicznego 
pn. „Sport – zdrowie, przyjem-
ność i relaks” – realizowanego 
przy wsparciu finansowym z bu-
dżetu Gminy Żychlin.

Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku



14
Nowe Echo Żychlina  |  wydanie 4/2016  |  gminazychlin.pl

SPORT SPORT

 16 listopada 2016 roku 
w hali sportowej Zespołu Szkół 
Nr 1 w Żychlinie rozegrano 
Gimnazjalne Mistrzostwa Po-
wiatu w Piłce Ręcznej Chłopców. 
Spośród trzech najlepszych gim-
nazjów powiatu kutnowskiego 
biorących udział w zawodach 
zwyciężyli chłopcy z Gimnazjum 
Nr 2 w Kutnie.
Wyniki zawodów:
Gimnazjum Nr 1 Kutno – Gim-
nazjum Nr 2 Kutno 9 : 13
Gimnazjum Nr 1 Kutno – Gim-
nazjum Żychlin 13 : 11
Gimnazjum Nr 2 Kutno – Gim-

nazjum Żychlin 13 : 7
 
KOŃCOWA KLASYFIKACJA 
MISTRZOSTW:
1. Gimnazjum Nr 2 Kutno
2. Gimnazjum Nr 1 Kutno
3. Gimnazjum Żychlin
 Reprezentacja Gimna-
zjum Żychlin: Tomasz Niewia-
domski, Klaudiusz Durys, Adam 
Ambroziak, Mateusz Kowalski, 
Jakub Walczak, Bartłomiej An-
drzejewski, Mateusz Chojnacki, 
Mateusz Dałek, Filip Kubiak, Mi-
kołaj Lewandowski, Paweł Stasiak. 
Opiekun: Jarosław Kapes.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Gimnazjów

 W niedzielę, 13 listopada w Hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Go-
styninie rozegrano Jesienny Turniej Koszy-
kówki Mężczyzn. Na parkiecie spotkały się 
drużyny z Gostynina, Płocka, Sierpca, Kutna 
i Żychlina. W turnieju wystąpiło 6 zespołów, 
które w wyniku losowania podzielono na 
2 grupy eliminacyjne. W grupach drużyny 
rywalizowały systemem „każdy z każdym” 
w czasie 2x15 minut. Drużyna Alley-oop Ży-
chlin rozegrała trzy spotkania (2 zwycięstwa 
i 1 porażka) i ostatecznie zajęła III miejsce. 

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA TURNIEJU:
1. KASZTELANKA SIERPC
2. IZOLBET BASKET GOSTYNIN
3. ALLEY-OOP ŻYCHLIN
4. TŁUSTE DZIKI KUTNO
5. REPRO PŁOCK
6. JUNIORZY PŁOCK

Wyróżnienia indywidualne otrzymali: 
MARIUSZ CZAJKOWSKI (Kasztelanka 
Sierpc)
KONRAD KOWALSKI (Kasztelanka Sierpc)
SIENNY PRZEMYSŁAW (Izolbet Basket 
Gostynin)
HUBERT LEWANDOWSKI (Alley-oop 
Żychlin)
MICHAŁ SOCHALEWSKI (Juniorzy Płock)
 Wszystkie uczestniczące drużyny 
otrzymały puchary, pamiątkowe dyplomy, 
wyróżnieni zawodnicy okolicznościowe sta-
tuetki. Nagrody i wyróżnienia wręczał Dy-
rektor MOSiR w Gostyninie Wiesław Adam-
ski
 Drużynę Alley-oop Żychlin repre-
zentowali: Filiński Filip, Stępień Mateusz, 
Wiliński Maciej, Filiński Adam , Piątkowski 
Sebastian, Lewandowski Hubert i Pawłowski 
Przemysław.

J.F.

3 miejsce ALLEY-OOP  
w Gostyninie

 21 listopada 2016 roku w hali 
Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie odbył się 
Turniej Trójek Siatkarskich Dziewcząt 
i Chłopców. Celem turnieju było propago-
wanie piłki siatkowej. Uczestniczyli w nim 
uczniowie LO im. A. Mickiewicza, Gim-
nazjum im. A. Mickiewicza oraz absol-
wenci żychlińskiego gimnazjum. Turniej 
był częścią zadania publicznego pod na-
zwą ,,Kultura fizyczna i sport z Adasiem”, 
realizowanego przy wsparciu finansowym 
z budżetu Gminy Żychlin.
 Pierwsze trzy miejsca w kategorii 
dziewcząt i chłopców:
DZIEWCZĘTA:
1. miejsce: Monika Szymańska, Paulina 
Suchińska, Aleksandra Jagniątkowska.
2. miejsce: Aleksandra Garboś, Aleksan-
dra Kowalczuk, Julia Żurawik.
3. miejsce: Katarzyna Markiewicz, Alek-
sandra Sitkiewicz, Natalia Kubiak.
CHŁOPCY:
1. miejsce: Mateusz Dałek, Mikołaj Le-
wandowski, Paweł Stasiak.
2. miejsce: Dawid Wiśniewski, Mateusz 
Skrodzki, Bartłomiej Komur.
3. miejsce: Bartosz Głogowski, Kacper 
Fus, Mateusz Jarota

Turniej trójek  
siatkarskich  
dziewcząt  
i chłopców
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 To już 28 edycja najwięk-
szego biegu niepodległościowego 
w Polsce. Mimo niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, 
10. kilometrowy bieg ukończy-
ło 12.031 osób. Zwyciężył Ma-
ciej Badurek z Runnersclub.pl 

Lks Prefbet Śniadowo z czasem 
00:30:53, wśród kobiet najlepsza 
była Anna Łapińska z KS War-
szawianka Warszawa z czasem 
00:36:19. Na starcie nie mogło za-
braknąć mocnej grupy „Rozbie-
gani-Żychlin”, którą reprezento-

wali: Piotr Mędelewski, Jarosław 
Durys, Bartłomiej Świątkowski, 
Krzysztof Mielczarek, Remigiusz 
Michalak, Krzysztof Jaźwiński, 
Tomasz Jarosik, Krzysztof Wi-
śniewski, Rafał Jaźwiński, Marek 
Blada, Michał Kowalczyk, An-

drzej Dzięgielewski, Adam Wi-
śniewski oraz Józef Kowalski 
 Wyjazd i uczestnictwo 
w biegu zrealizowano dzięki po-
mocy finansowej Gminy Żychlin.

R.J.

Rozbiegani na 28. Biegu Niepodległości

 Seniorzy KS Żychlin 
na siódmym miejscu zakoń-
czyli rozgrywki B Klasy Gru-
py 1 Łódzkiego Związku Piłki 
Nożnej. W rozgrywkach bierze 
udział dwanaście drużyn. KaeS 
w rozrywkach zgromadził 
12  punktów. Zawodnicy pod 
okiem trenera Marka Miętkie-

wicza oraz asystentów Ziemowi-
ta Jóźwiaka i Daniela Szczepa-
niaka w rundzie jesiennej 2016 
rozegrali 9 spotkań ligowych, 
strzelając 20 bramek, a  tracąc 
17. Najlepszym strzelcem druży-
ny okazał się boczny pomocnik 
Damian Kwiatkowski z dorob-
kiem 6 goli, wyprzedzając o trzy 

trafienia Łukasza Guzka, który 
3-krotnie cieszył się ze zdoby-
cia bramki. W drużynie odno-
towaliśmy również zawodnika 
Bogusza Rafała, który na boisku 
rozegrał 720 min, czyli 8 z 9 me-
czy. Podczas całej rundy w KS 
Żychlin zagrało 26 zawodników.
 Rocznik 2006, który 
w tym roku po raz pierwszy pod 
patronatem i szyldem KS Ży-
chlin, uczestniczył w  rozgryw-
kach E1 Orlik Grupy 4 Łódz-
kiego Związku Piłki Nożnej, 
uplasował się na piątym miejscu 
z dorobkiem 19  punktów.  Za-
wodnicy trenujący pod okiem 
trenera Łukasza Znyka, który 
swoim doświadczeniem i zdo-
bytymi umiejętnościami dzieli 
się ze swoimi podopiecznymi, 
rozegrali 11 spotkań, strzelając 
w nich 47 bramek, a  tracąc 41. 
Najlepszym strzelcem drużyny 
okazał się Filip Więcek z do-
robkiem 13 goli, wyprzedzając 

o sześć trafień Kacpra Drążkie-
wicza, który 7-krotnie cieszył się 
ze zdobycia bramki. W drużynie 
odnotowano również dwóch za-
wodników Kacpra Drążkiewicza 
i Stanisława Florczaka, którzy 
na boisku rozegrali po 660 min. 
Podczas całej rundy w składzie 
KS Żychlin rocznik 2006 zagrali: 
Andrzejczyk Szymon, Drążkie-
wicz Kacper, Florczak Stanisław, 
Furman Aleksander, Kaźmier-
czak Patryk, Kończarek Paul, 
Kornatowski Olaf, Kotecki Szy-
mon, Lewandowski Maksymi-
lian, Martofel Oliwier, Olejnicki 
Szymon, Ostasz Damian, Plewa 
Mikołaj, Ratajczyk Bartek, Ra-
tajczyk Szymon, Roźniatowski 
Maksymilian, Szczepaniak Mak-
symilian, Wachowicz Seweryn, 
Więcek Filip, Wyżyński Jakub

KS Żychlin

Podsumowanie sezonu KS Żychlin
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 W czwartek 24 listopada 2016 w hali 
sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie 
odbyła się Gminna Turniejada klas I-IV oraz 
Turniej Siatkówki Dziewcząt i Chłopców (kl. 
V i IV SP oraz kl. I Gimnazjum). Obydwa 
przedsięwzięcia sportowe rozegrane zostały 
o Puchar Burmistrza Gminy Żychlin. 
 Organizatorem imprezy była Szkoła 
Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychli-
nie. Patronat nad imprezą objął burmistrz Ży-
chlina oraz Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, która ufundowa-
ła pamiątkowe puchary, medale, nagrody 
rzeczowe i słodkie upominki dla wszyst-
kich uczestników. Zawody, dzięki życzli-
wości Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 1, odbyły 
się w hali sportowej przy ul. Łukasińskiego.  
 W zawodach wzięły udział 40. oso-
bowe reprezentacje Szkoły Podstawowej Nr 
1 i Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej w Grabo-
wie, wspierane przez opiekunów. Uczniowie 
rywalizowali w 12 konkurencjach, które ro-
zegrane zostały w czterech kategoriach wie-
kowych (uczniowie klas I, II, III oraz IV, 4 
dziewczynki i 4 chłopców). Natomiast w tur-

nieju siatkarskim wzięło udział 48 uczestni-
ków (zespół liczył 4 zawodników plus 2 rezer-
wowych, zarówno w drużynach dziewcząt, 
jak i chłopców), reprezentowali oni szkoły SP 
Nr 1, SP Nr 2, SP w Grabowie oraz pierwsze 
klasy Gimnazjum w Żychlinie. 
 W trakcie turniejady rozstrzy-
gnięto także konkurs na najlepszy transpa-
rent z hasłem przewodnim ,,Nie piję, więc 
triumfuję i wygrywam”. Zwycięzcą okaza-
ła się Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie  
w składzie: Mikołaj Banasiak, Mateusz Gwar-
dęcki i Jan Mroziewicz. Na koniec turniejady 
uczestnikom nagrody wręczali zastępca bur-
mistrza Zbigniew Gałązka oraz przedstawi-
ciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Wszystkie zespoły 
otrzymały puchary, a każdy z uczestników 
pamiątkowy medal oraz słodycze, zaś zawod-
nicy zwycięskich drużyn, nagrody rzeczowe. 
 Oprócz dobrej zabawy impreza 
sportowa miała za zadanie, pokazać dzie-
ciom, jak w sposób aktywny spędzić czas wol-
ny. Obserwując radość uczestników podczas 
dekoracji można zaryzykować stwierdzenie, 

że zawody zachęciły (szczególnie młodszych) 
do angażowania się w podobne inicjatywy 
w przyszłości. Turniejada była również do-
skonałą okazją do integracji dzieci z różnych 
szkół. 

TABELA KOŃCOWA TURNIEJADY:
1. Szkoła Podstawowa Nr 2   33 pkt.
2. Szkoła Podstawowa Nr 1   22 pkt.
3. Szkoła Podstawowa w Grabowie   17 pkt.

WYNIKI MINI-SIATKÓWKI 
Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
1. Gimnazjum Żychlin
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 drużyna I
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 drużyna II
4. Szkoła Podstawowa w Grabowie 

Klasyfikacja końcowa chłopców:
1. Gimnazjum w Żychlinie
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 
4. Szkoła Podstawowa w Grabowie

Gminna Turniejada Sportowa pod hasłem:  
„Nie piję, więc triumfuję i wygrywam.”


