
Był rok 1829, kiedy to Fryderyk Chopin, wracając z po-
dróży do Wiednia, zatrzymał się w Kaliszu u Adama 
Helbicha. Przyjaciel wybierał się na wesele do Żychli-

na, gdzie ślubowali znani Chopinowi: Melania Bronikowska 
i Wiktor Kurnatowski. Wydarzenie to nie odmieniło życia 
kompozytora, choć wspomniał o nim w liście do swojego 
przyjaciela. Przez długi okres fakt ten nie miał też znaczenia 
dla niewielkiej miejscowości położonej niedaleko Konina.  
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, Frydery-

ka Chopina odkryto dla Żychlina na nowo. Nawet wtedy 
propagujący kompozytora miłośnicy jego twórczości nie 
przypuszczali, że miejsce to stanie się tak rozpoznawalne 
dla mieszkańców innych zakątków naszego kraju. Nastał 
jednak rok 2010, czyli Rok Fryderyka Chopina. W kraju  
i za granicą zaczęto mówić o chopinomanii, a regionaliści, 
miłośnicy artysty w okolicy, samorządowcy i urzędnicy 
różnych szczebli zdecydowali, by wykorzystać ten fakt do 
promocji Żychlina w Polsce. 

W Rok Chopinowski w regionie wprowadził wszystkich 
kalendarz z wizerunkiem wielkiego kompozytora, wydany 
przez Starostwo Powiatowe w Koninie, wskazał on temat, 
jakim w 2010 zajmować się mieli specjaliści od kultury, 
promocji, turystyki i oświaty. Ta ostatnia dziedzina nie jest 
tu przypadkowa, ponieważ dawny pałac Bronikowskich  
w Żychlinie koło Konina jest dziś siedzibą Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych.

Najważniejszym akcentem całego Roku Chopinowskie-
go w regionie stał się pomnik młodego Fryderyka. Najcie-
kawszą wizję artystyczną monumentu przedstawił podczas 
ogłoszonego przez starostę konińskiego konkursu Marcin 
Mielczarek, artysta rzeźbiarz z Łodzi. Dzięki jego kunszto-
wi, zaangażowaniu i ciężkiej pracy możemy dziś przysiąść 
na kamiennej ławie koło postaci największego polskiego 
kompozytora. – Chopin na tym wszystkim jest tylko jak 
aria oparta na brzmieniu orkiestry. (…) Mam nadzieję, 
że ten mój pomnik zabrzmi tak muzycznie, jak pomni-

kowymi stały się utwory muzyczne kompozytora – mó-
wił Marcin Mielczarek. Niewykluczone, że będzie to jedyny 
w Polsce odsłonięty w tym roku pomnik artysty.

Dzięki Chopinowi nowe oblicze zyskała też fasada pa-
łacu Bronikowskich, otaczający go park oraz ogrodzenie.  
Co więcej, Żychlin ma nowe chodniki, a właściciele niektó-
rych posesji odnowili je specjalnie na 3 września 2010 r., 
kiedy odbywały się regionalne uroczystości Roku Chopi-
nowskiego.

Niezwykłym akcentem okazały się też wydawnic-
twa (komiks i kolorowanka) przygotowane przez 
Starostwo Powiatowe w Koninie. Szczególnie moc-

no zaistniał skierowany do młodzieży komiks „Chopin na 
weselu w Żychlinie, czyli Fryderyka przygody na mniej 

poważną nutę”. O jego powstaniu i premierze pisały naj-
większe polskie media (telewizja, prasa i radio), wskazu-
jąc tym samym Żychlin jako ważne miejsce kultu chopi-
nowskiego w Polsce. Ale nie o promocję samą w sobie tu 
chodzi. Pierwszorzędną sprawą jest to, by – jak mówiła  
w Żychlinie Małgorzata Błoch-Wiśniewska, dyrektor Biura 
Obchodów Chopin 2010 w Warszawie – „budować dumę 
mieszkańców Żychlina i regionu z faktu, iż mieszkają tam, 
gdzie kultywuje się pamięć o Fryderyku Chopinie”.

Jest jeszcze jeden istotny fakt związany z Żychlinem. 
Od teraz miejscowość będzie ważnym punktem na ma-
pie turystyk kulturowej i chopinowskiej w Wielkopolsce. 
A wszystko dzięki nieco przypadkowej wizycie wielkiego 
kompozytora na żychlińskim weselu… 
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Chopin odmienił Żychlin

Artysta rzeźbiarz Marcin Mielczarek obok swojego dzieła

Komiks o Chopinie wypromował Żychlin w całym kraju
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Kolejne miejsce na mapie turystyki kulturowej w powiecie konińskim


