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Siódma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego ,,Manufaktura Satyry” 
przypada w szczególnym dla Żyrardowa roku. Miasto obchodzi 100–lecie nadania praw 
miejskich. Jest to również Rok Filipa de Girarda. Stąd wyjątkowo dwa tematy kon-
kursu: ,,Żyrardów. Wczoraj, dziś, jutro” i ,,Filip de Girard. Życie i wynalazki”. Ten drugi 
temat niespodziewanie zdominował tegoroczną edycję konkursu. Artystów inspirował 
zarówno sam genialny, acz trochę zapomniany francuski inżynier, jak i jego niezwykłe 
życie i wynalazki. Spojrzeli na historię naszego miasta poprzez pryzmat działalności ge-
nialnego Francuza w powstałej w 1833 roku pierwszej na ziemiach polskich fabryce 
lniarskiej, usytuowanej wtedy jeszcze we wsi Ruda Guzowska. Jak inspirujące są to 
losy, niech świadczy chociażby przykład zdobywcy tegorocznej Nagrody Równorzędnej 
- Przemysława Zamojskiego z Tarnobrzega. Będąc laureatem Nagrody Galerii ,,Resursa” 
w roku 2015, przygotował całą wystawę poświęconą Filipowi de Girardowi (,,Filip de 
Girard – Historia Alternatywna”, Galeria ,,Resursa”, maj-wrzesień 2016). Dzięki kon-
kursowi powstała unikalna, aktualnie największa na świecie, kolekcja portretów tego 
niezwykłego Francuza. Uzupełniają ją dzieła zaproszonych przez organizatorów twórców 
z Polski, Włoch, Francji, Ukrainy, Kanady, Węgier i Czech. Prace te wzbogacają całkiem 
pokaźną i niepowtarzalną kolekcję, zgromadzoną przez Miasto na przestrzeni siedmiu 
edycji Konkursu. 

Rok 2016 to również szczególny rok dla samej ,,Manufaktury Satyry”, którą 
Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury uhonorowało Nagrodą Eryka. Nagroda, 
nazwana tak od imienia wybitnego polskiego karykaturzysty i plakacisty, założyciela 
Muzeum Karykatury w Warszawie – Eryka Lipińskiego, jest przyznawana za wybit-
ne osiągnięcia w dziedzinie karykatury oraz promocję polskiej karykatury w świecie. 
W tym roku nagrodę główną  przyznano właśnie ,,Manufakturze Satyry” - ogólno-
polskiemu, cyklicznemu konkursowi rysunku satyrycznemu, organizowanemu od 
2010 roku przez Miasto Żyrardów. W uzasadnieniu werdyktu kapituły stwierdzono, że 
nagroda została przyznana ,,za konsekwentny rozwój imprezy, oryginalne tematy, udaną 
promocję rysunku satyrycznego połączoną z promocją Miasta Żyrardowa, współpracę 
międzynarodową, szeroką prezentację wystaw pokonkursowych, również poza Żyrar-
dowem”. Drugiego Eryka w postaci wyróżnienia przyznano Zbigniewowi Kołaczkowi – 
artyście grafikowi, karykaturzyście i kuratorowi Galerii ,,Resursa” w Żyrardowie „,za 
inspirację do zorganizowania konkursu, „Manufaktura Satyry”, konsekwentną i twór-
czą współpracę przy jego kolejnych edycjach, dbałość o plastyczną oprawę imprezy 
i udział w jej szerokiej promocji, za połączenie talentów artystycznych i organizacyjnych”. 
W trakcie Gali, która miała miejsce 27 maja 2016 roku w Teatrze ,,Rampa” w War-
szawie, prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury – Witold Mysyrowicz 
podkreślił, że tegoroczna gala została zdominowana przez Żyrardów, w szczególnym 
dla miasta roku jubileuszowym. „100-lecie nadania praw miejskich to dla Żyrardowa 
bardzo ważna rocznica. Wiemy, że władze miasta planują w związku z tym wiele spe-
cjalnych przedsięwzięć. Niech więc wręczenie naszych Eryków wzbogaci jeszcze, choć 
w skromny sposób, rocznicowe obchody tego jakże zasłużonego i urokliwego miasta. 
(…) Dziękujemy Panu Prezydentowi Miasta Żyrardowa Wojciechowi Jasińskiemu za 
objęcie patronatem honorowym Gali SPAK. Władzom miasta, organizatorom Manu-
faktury Satyry, dziękujemy za pomoc w przygotowaniu wystawy, katalogu i wsparcie 
finansowe”.

Organizatorzy
The organisers

The seventh edition of the Manufaktura Satyry National Satirical 
Competition takes place in a special year for Żyrardów. The town is 
celebrating 100 years of its civic rights. It is also the Year of Philippe 
de Girard. That is why this year the competition has two themes: 
‘Żyrardów. Yesterday, Today and Tomorrow’ and ‘Philippe de Girard. 
Life and Inventions’. The second theme unexpectedly dominated this 
year’s edition of the competition. Artists were inspired both by the bril-
liant, though somewhat forgotten French engineer and his extraordi-
nary life and inventions. They looked at the history of our town through 
the prism of the brilliant Frenchman and the first Polish linen factory 
that he created in 1833, then located in the village of Ruda Guzowska. 
The inspiring effect of this story is underlined by the example of the 
winner of this year’s Equivalent Prize – Przemyslaw Zamojski from Tar-
nobrzeg. As a prize-winner of the ‘Resursa’ Gallery Prize in 2015, he 
prepared an entire exhibition devoted to Philip de Girard (Philippe de 
Girard - Alternative History, ‘Resursa’ Gallery, May-September 2016). 
Thanks to the competition, a unique collection, currently the world’s 
largest, of portraits of the extraordinary Frenchman was created. It has 
been supplemented with works by artists invited by the organisers 
from Poland, Italy, France, Ukraine, Canada, Hungary and the Czech 
Republic. These works enrich the already large and unique collection 
gathered by the town over the seven years of the competition. 

2016 is also a special year for Manufaktury Satyry itself, which 
the Association of Polish Caricature Artists honoured with an Eryka 
statuette. The award, named after the eminent Polish caricaturist and 
poster artist and founder of the Museum of Caricature in Warsaw - 
Eryk Lipinski, is awarded for outstanding achievements in the field 
of caricature and promotion of Polish caricature internationally. This 
year, the prize was awarded to Manufaktura Satyry – an annual Polish 
satirical drawing competition that has been organised since 2010 
in Żyrardów. The jury, in its justification, stated that the prize was 
awarded “for the consistent development of the event, the original 
themes, the successful promotion of satirical drawing combined 
with the promotion of Żyrardów, international cooperation and the 
wide-scale presentation of exhibitions organised after the competition, 
also outside of Żyrardów.” A second Eryka for individual merit was 
awarded to the artist, graphic designer, caricaturist and curator of 
the ‘Resursa’ Gallery in Zyrardow “for inspiration in organising the 
Manufaktura Satyry competition, consistent and creative cooperation 
in successive editions, attention to the artistic setting of the event and 
participation in its wide-scale promotion, as well as for combining ar-
tistic and organisational talent”. During the Gala, which took place on 
May 27, 2016 in the Rampa Theatre in Warsaw, the president of the 
Association of Polish Caricature Artists, Witold Mysyrowicz, stressed 
that this year’s gala was dominated by Żyrardów, in the town’s jubilee 
year. „100 years of civic rights is for Żyrardów a very important anni-
versary. We know that the town’s authorities are planning a number 
of special projects to mark the anniversary. Let the presentation of our 
Erykas enrich, even in a modest way, the anniversary celebrations of 
this very well-deserved and charming town. (...) We thank the Mayor 
of Żyrardów Wojciech Jasiński for taking the honorary patronage of 
the association’s Gala. We say thank you to the town’s authorities and 
the organisers of Manufaktura Satyry for your assistance in preparing 
the exhibition and the catalogue and the financial support”.



F i l i p  d e  G i r a r d
Phil ippe de Girard

1 7 7 5 - 1 8 4 5

 1 lutego 1775 r., we francuskim mieście Lourmarin urodził się Filip de Girard, fran-
cuski inżynier i wynalazca, pierwszy dyrektor techniczny żyrardowskiej fabryki wyrobów 
lnianych, gdzie zastosowanie znalazła m.in. wynaleziona przez Girarda mechaniczna 
przędzarka lnu, która zrewolucjonizowała przemysł lniarski niemal w całej Europie. Od 
jego nazwiska pochodzi nazwa Żyrardów. Rok 2016, uchwałą Rady Miasta Żyrardowa, 
został ustanowiony ,,Rokiem Filipa de Girarda w 100-lecie nadania Miastu Żyrardów 
praw miejskich”.

Filip de Girard należy do grona najwybitniejszych XIX-wiecznych naukowców 
wynalazców. Karierę konstruktora i wynalazcy rozpoczął już w wieku 14 lat, konstruując 
swoją pierwszą turbinę wodną. Mało brakowało, aby rok później - w 1810 r. - mło-
dy geniusz został milionerem. De Girard za namową ojca przystąpił do konkursu na 
maszynę, dzięki której napoleońska Francja zdołała się uniezależnić od importowanej 
z wrogiej Wielkiej Brytanii bawełny. Zamknął się ponoć w pokoju z kłębkiem nici, źdźbła-
mi lnu, wodą i szkłem powiększającym i po miesiącu zgłosił do opatentowania prząśnicę 
o dwunastu wrzecionach. Tak powstało pierwsze mechaniczne urządzenie do przędze-
nia lnu, które później zrewolucjonizowało proces produkcyjny.
 Niestety, młody geniusz nie miał szczęścia. Zanim konkurs został oficjalnie roz-
strzygnięty, Napoleon stracił władzę i nagrody w wysokości miliona franków nigdy 
Francuzowi nie wypłacono. Zresztą pech prześladował Girarda właściwie przez całe 
życie: zakładał kolejne fabryki, które jedna po drugiej upadały, konstruował kolejne prze-
łomowe wynalazki, ale nie przynosiły one zysków. O ile więc można nazwać Girarda 
prekursorem idei innowacyjności technologicznej w biznesie, o tyle trudno uznać go za 
sprawnego przedsiębiorcę, efektywnie zarządzającego posiadanym kapitałem.
 Filip de Girard jest autorem co najmniej trzydziestu wynalazków z różnych dziedzin 
techniki. Warto wymienić choćby turbinę wodną, kondensator elektryczny, a nawet ma-
chinę do rozwiązywania równań.
 W 1825 r. Filip de Girard trafił do Królestwa Polskiego. Była to zasługa księcia 
Franciszka Druckiego-Lubeckiego, ministra skarbu Kongresówki, który potrafił docenić 
techniczny geniusz  Francuza. De Girard najpierw pełnił funkcję głównego mechanika, 
później - doradcy Banku Polskiego (po 1830 r. instytucja ta przejęła kontrolę nad prze-
mysłem na ziemiach polskich), gdzie zajmował się zamówieniami maszyn dla fabryk. 
Włączył się też w sprawę polską: podczas powstania listopadowego opracował tech-
nikę produkcji kolb do karabinów. Jednak największym osiągnięciem inżyniera była bez 
wątpienia fabryka uruchomiona w 1833 r. w Rudzie Guzowskiej, w której znalazła za-
stosowanie m.in. wynaleziona przez niego mechaniczna przędzarka lnu. Filip de Girard 
został  pierwszym dyrektorem technicznym fabryki, a właściciele zakładu, dla uczczenia 
zasług francuskiego wynalazcy, nadali  nowej osadzie nazwę Żyrardów.
 Do końca pobytu w Królestwie Polskim Girard pozostawał doradcą technicznym 
w przedsięwzięciach przemysłowych Banku Polskiego takich, jak cukrownia w Guzo-
wie, czy zakłady metalowe w Żarkach. 

W 1844 r. Filip de Girard wrócił do Francji, gdzie zmarł 26 sierpnia 1845 r.

Philippe de Girard, the French engineer, inventor and the 
first technical director of the Żyrardów linen factory, where 
the mechanical flax spinner invented by Girard that revolutio-
nised the linen industry was used, was born on February 1, 
1775, in the French town of Lourmarin. The name Żyrardów 
comes from his name. In 2016, a resolution of Żyrardów 
Council established the Year of Philippe de Girard on the 
100th anniversary of the granting of civic rights to Żyrardów.

Philippe de Girard is one of the most prominent nineteenth-
-century scientists and inventors. The career of the construc-
tor and inventor began at the age of 14 when he built the 
first water turbine. A year later in 1810, the young genius 
almost became a millionaire. De Girard at the instigation of 
his father entered a competition for a machine that would 
allow Napoleonic France to become independent of cotton 
imported from hostile Britain. He reportedly locked himself in 
a room with a bundle of threads, flax stalks, water and 
a magnifying glass and a month later patented a spinner with 
twelve spindles. This was how the first mechanical device 
for spinning flax was created, which later revolutionised the 
production process.

Unfortunately, the young genius did not have good luck. 
Before the winner of the competition was officially announ-
ced, Napoleon lost power and the prize of one million francs 
was never paid to the Frenchman. Bad luck haunted Girard 
throughout his life: he founded successive factories that 
folded one by one and constructed further ground-breaking 
inventions that never generated profits. Though Girard was 
a precursor of the idea of technological innovation in busi-
ness, he was not an effective businessman and he did not 
manage his own capital well.

Philippe de Girard was the creator of at least thirty inven-
tions in various fields of technology. Worthy of mention are 
the water turbine, the electrical capacitor and even 
a machine to solve equations.

In 1825, Philippe de Girard arrived in the Kingdom of 
Poland thanks to Prince Franciszek Drucki-Lubecki, Minister 
of the Treasury of the Congress Kingdom, who appreciated 
the technical genius of the Frenchman. De Girard was first 
the chief mechanic and later an advisor to the Bank of Poland 
(after 1830 this institution took control of industry on Polish 
territory), where he procured machinery for factories. He also 
joined the campaign for Polish independence: during the No-
vember Uprising he developed a technique to produce rifle 
buts. However, his greatest achievement was undoubtedly 
the factory that opened in 1833 in Ruda Guzowska, where 
the mechanical spinner flax invented by Philip de Girard was 
used. Philippe de Girard was the factory’s first technical 
director, and the owners gave the new settlement the name 
of Żyrardów to celebrate the achievements of the French 
inventor.

By the end of his stay in the Kingdom of Poland, Girard had 
become the technical advisor in industrial ventures of the 
Bank of Poland such as the sugar factory in Guzów and the 
metal plant in Żarki. 

In 1844, Philippe de Girard returned to France, where he 
died on 26 August 1845.

Portret Filipa de Girarda. Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
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