
EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA



organizator

WSPÓŁorganizator

Patroni medialni

Patroni HonoroWi

PATRONi mediAlNi

www.spak.art.plwww.muzeumkarykatury.pl



EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA



Centrum zabytkowej XiX-wiecznej osady fabrycznej w Żyrardowie



 Żyrardów jest miastem otwartym na kulturę. Coraz częściej gościmy artystów z całego kraju, często 
też z zagranicy, którzy prezentują mieszkańcom naszego miasta swoje najlepsze dokonania. Jednocześnie sami 
organizujemy imprezy, w których zachęcamy twórców do szukania inspiracji w unikalnym, wręcz „magicznym” 
charakterze Żyrardowa. Do takich przedsięwzięć należy bez wątpienia ogólnopolski Konkurs Satyryczny 
„Manufaktura Satyry”, którego tematem było „Miasto (idealne) i jego mieszkańcy”. tematyka konkursu nie 
była przypadkowa. Żyrardów – o czym często się zapomina – został zbudowany jako cité industrielle, w oparciu  
o śmiałe wizje architektoniczne miasta idealnego. Warto przypomnieć historię znakomitego francuskiego 
architekta Claude’a nicolasa Ledoux (1736 – 1806), który w roku 1773 zaprojektował całe miasto przemysłowe  
w arc-en-Senans. obok fabryki, warzelni i budynków administracji miały powstać domy dla robotników, inżynierów 
i lekarzy. Miała powstać cała infrastruktura umożliwiająca normalne funkcjonowanie w mieście, tj. szpital, szkoła, 
teatr, kościół i sklepy. nie zabrakło miejsca na park, skwery, a nawet fontanny na placach. Choć była to zbyt śmiała 
wizja jak na owe czasy, król podpisał projekt. Wybuch Wielkiej rewolucji Francuskiej zniweczył te plany i niestety  
idealne miasto nie powstało. W niespełna 100 lat później historia powtórzyła się. na ziemiach polskich, w samym 
sercu Mazowsza, powstała potężna fabryka. Jej właściciele zdecydowali o budowie wokół niej całego miasta.  
nie wiemy czy znali śmiałe wizje C. n. Ledoux, ale budując Żyrardów, zrealizowali jego marzenia o idealnym 
mieście. 
 Żyrardów to nie tylko fascynująca historia. to również współczesność. to rewitalizacja zabytkowej starówki, 
budowa nowych obiektów użyteczności publicznej i porządkowanie przestrzeni w całym mieście. to również nasze 
wspólne marzenia o przyszłości, w której tradycja splata się ze śmiałymi wizjami architektonicznymi.  
 Cieszę się, że na nasze zaproszenie do ii edycji konkursu odpowiedzieli artyści z całego kraju, znajdując 
jednocześnie inspiracje do swoich dzieł w „murowanych klimatach” Żyrardowa.

          Prezydent Miasta Żyrardowa



Fragment panoramy Żyrardowa z 1899 roku, autorstwa Eckerta Pfluga



 od zarania dziejów dążenie do ideału towarzyszy człowiekowi we wszystkich przejawach jego działalności. Stąd 
próby stworzenia doskonałych dzieł we wszystkich dziedzinach. to poszukiwanie kanonu ludzkiego ciała, perpetum mobile  
i alchemiczne próby zmiany zwykłego żelaza w czyste złoto. to architektura, która może być nie tylko funkcjonalna, ale  
i piękna w oparciu o doskonałe proporcje wyprowadzone ze skomplikowanych działań matematycznych. 
Stąd i MIASTO powinno być idealne, zbudowane od razu i zaplanowane do ostatniego szczegółu. 
 Dlatego MIASTO (idealne) stało się tematem ii ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego „Manufaktura Satyry”. 
Podobnie jak rok temu artyści z całej Polski zmierzyli się z tematem, zachwycając zarówno rzetelnym warsztatem, jak 
i zaskakującymi pomysłami. Mniej jest eksperymentów z różnymi technikami plastycznymi (choć prace zrealizowane  
w technikach komputerowych nie należą do rzadkości). natomiast rzetelny warsztat rysunkowy staje się główną formą 
wyrazu artystycznego. zauważalne są inspiracje klasycznym rysunkiem epoki renesansu i oświecenia. Kolor, jeśli w ogóle 
pojawia się, stanowi tylko dopełnienie kompozycji, podkreślając puentę zawartą w pracy. Podobnie dzieje się w wielu 
pracach malarskich – wyciszonych, wręcz monochromatycznych. Poprzez oszczędność, czasem wręcz surowość, stają 
się bardziej refleksyjne. Dzieła pełne są nieoczekiwanych, na pozór absurdalnych skojarzeń. Pozwalają na wiele sposobów 
odczytać zamysły twórców. tak jest chociażby ze zwycięską pracą zbigniewa Steca. Pozornie wszystko jest jasne, wręcz 
banalne – ulica, a na niej domy w kształcie kul. intencje autora są proste do odczytania. W idealnym MIEŚCIE domy muszą 
mieć odpowiedni kształt. nie od dziś wiadomo, że idealną formą w przyrodzie jest kula. ale za chwilę rodzi się niepokój. Może 
to tylko bańki mydlane pędzone wiatrem po pustej ulicy? Fasady domów są odbiciem realnej architektury. Jeszcze tylko 
jeden podmuch wiatru i marzenie o doskonałym MIEŚCIE pryśnie. grę z widzem prowadzi również Bartłomiej Belniak. Jego 
panorama MIASTA w pierwszej chwili wydaje się tylko zręcznym popisem warsztatowych umiejętności autora. Dopiero po 
chwili dostrzegamy układ ulic układających się w schemat ludzkiej postaci wpisanej w okrąg. Przypominamy sobie teraz 
słynny rysunek Leonarda da Vinci pokazujący idealne, wręcz boskie proporcje ludzkiego ciała. 
 Wiele jest prac, w których artyści zastawiają na odbiorcę intelektualne pułapki. nie pozwalają obojętnie przejść 
obok dzieła. zmuszają do zadumy i odczytania ukrytej, często wielowarstwowej anegdoty. tak dzieje się chociażby w pracy 
grzegorza Sobczaka pt. „United Colur of ….”. 
 Liczne grono twórców kreując swoje (idealne) MIASTO, znalazło inspirację w industrialnej architekturze Żyrardowa. 
Motyw tej unikalnej architektury pojawia się zarówno w pokazaniu reprezentatywnych budowli MIASTA, jak i fantazjach 
architektonicznych. Czasem nadaje się im zupełnie innego znaczenia. tak jest na przykład w pracach Elżbiety Dudek czy 
Pawła Stańczyka. 
 temat konkursu MIASTO (idealne), stał się ciekawym przeglądem różnych wizji i postaw artystycznych 
współczesnego rysunku satyrycznego. Warto podkreślić, że w konkursie wzięły udział osoby na co dzień zajmujące się 
ilustracją, plakatem czy dyscyplinami uważanymi powszechnie za „czysto artystyczne” (malarstwo, rysunek). Pokazuje 
to ogólną tendencję do przenikania się poszczególnych dziedzin sztuki i zacierania granic między nimi. Przestają mieć 
znaczenie również i granice państw. W gronie uczestników tegorocznej edycji Manufaktury Satyry znaleźli się Polacy na 
stałe mieszkający poza granicami naszego kraju. 
 „Manufaktura Satyry” z wolna wpisuje się w kalendarz imprez kulturalnych Żyrardowa, stając się okazją do spotkań 
artystów i prezentacji ich dorobku mieszkańcom naszego MIASTA. Jest też znakomitą promocją Żyrardowa na zewnątrz, 
który coraz chętniej jest odwiedzany przez artystów.                                                                                           
                   Organizatorzy

IDEALNE                  W SERCU EUROPY



obrady Jury



PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SATYRYCZNEGO 

„MANUFAKTURA SATYRY. ŻYRARDÓW 2011”

 

 1 lipca 2011 r. w Żyrardowie odbyło się posiedzenie Jury ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego 
„Manufaktura Satyry. Żyrardów 2011”.  

tematem konkursu było „Miasto (idealne) i jego mieszkańcy”. nadesłano 74 prace 33 autorów. 

Jury obradowało w składzie: 
Przewodniczący – andrzej graniak. Prezes Stowarzyszenia Polskich artystów Karykatury.
Członkowie – Jarosław Szafaryn. naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Miasta Żyrardowa
zbigniew Kołaczek. artysta grafik. Członek SPaK
Sekretarz - Monika Barańska. Wydział Promocji i Kultury Miasta Żyrardowa

Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
i Miejsce – zbigniew Stec (Włocławek)
ii Miejsce – Magdalena Wosik (Smolec)
iii Miejsce – Bartłomiej Belniak (gorlice)

Wyróżnienia:
1) Jacek Lanckoroński (Kielce)
2) grzegorz Sobczak (Kielce)
3) Daniel Strzelczyk (Wolin)

Wyróżnienia honorowe:
1) Wojciech zembrzuski (Warszawa)
2) adam Pilorz (Żyrardów)
3) grzegorz Myćka (zielona góra)
4) Sławomir Łuczyński (Pabianice)
5) Paweł Stańczyk (Jawor)

Nagrody pozaregulaminowe:
nagroda Prezydenta Miasta Żyrardowa – Czesław Przęzak (Wrocław)
nagroda Muzeum Karykatury w Warszawie – Maciej trzepałka (zabrze)
nagroda Stowarzyszenia Polskich artystów Karykatury – Witold Mysyrowicz (Warszawa)
nagroda Posłanki na Sejm rP Beaty rusinowskiej – Paweł Kuczyński (Police)





ALbIANO MAGRA (WŁOChY) / Joanna Brześcińska-riccio
bYDGOSZCZ / Krzysztof Krawiec*
GORLICE / Bartłomiej Belniak
JAROSŁAW / marek gliwa
JAWOR / Paweł Stańczyk
KIELCE / grzegorz Sobczak, Jacek Lanckoroński
KOŁO / zbigniew Szymański
LUbAń ŚLąSKI / Krzysztof Suski
MIROCIN DOLNY / Mirosław Hajnos*
MRąGOWO / Józef Jabłoński
NYSA / Michał graczyk
OLECKO / Waldemar rukść
OLSZTYN / zbigniew Piszczako
PAbIANICE / Sławomir Łuczyński
POLICE / Paweł Kuczyński
POZNAń / Dariusz Łabędzki
PRZEWORSK / Henryk Cebula
ROChESTER hILLS (USA) / Walerian Domański
SMOLEC / Magdalena Wosik
WARSZAWA / tomasz niewiadomski, Wojciech zembrzuski, Bartłomiej Kuźnicki,  
Halina Kuźnicka, Edmund Dudek,  Elżbieta Dudek, Józef Jurczyszyn, Witold Mysyrowicz, 
grzegorz Janusz, artur gołębiowski*, Janusz Stanny*,  Szczepan Sadurski*, andrzej graniak*
WIdAWA / Jacek Frąckiewicz*
WŁOCŁAWEK / zbigniew Stec
WOlIn / daniel Strzelczyk
WROCŁAW / Czesław Przęzak
ZAbRZE / Maciej trzepałka
ZAMOŚć / Marek terlecki*
ZIELONA GÓRA / grzegorz Myćka
ŻYRARDÓW / adam Pilorz, Jarosław Szafaryn*, zbigniew Kołaczek*

* osoby wystawiające swoje prace poza konkursem (osoby biorące udział w pierwszej edycji konkursu oraz jurorzy)
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ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa
Żyrardów, 11 - 12 września 2010 r.
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Uroczyste podsumowanie i edycji Manufaktury Satyry - „Fabryka” 
Żyrardów. Fabryka Lnu, 11 września 2010 r. 
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u góry: Centrum Kultury w grodzisku Mazowieckim (24.03.2011 r.)
u dołu: Centrum Kultury w Błoniu (22.07.2011 r.)





Urząd Miasta Żyrardowa
Plac Jana Pawła ii nr 1

96-300 Żyrardów
urzad@zyrardow.pl
www.zyrardow.pl

tel.: (46) 858 15 00, fax: (46) 858 15 11

ilustracja na okładce zbigniew Stec
Projekt logo konkursu i koncepcja katalogu zbigniew Kołaczek

Skład i opracowanie graficzne Monika Jarzyna - Urząd Miasta Żyrardowa


