
Starania o pozyskanie środków 
finansowych na rewa loryzację 

Resursy i Kręgielni trwały kilka 
ostatnich lat. Decyzją Zarządu 
Województwa Ma zowieckiego 
z 20 kwietnia 2009 r. złożony 
przez Gminę Żyrardów projekt 
pod nazwą Rewaloryzacja za-
bytkowych obiektów Resur-
sy i Kręgielni w Żyrardowie 
oraz ich adaptacja na cele 
kulturalno-artystyczne zna-
lazł się na liście wniosków prze-
widzianych do dofinansowania  
w ra mach Priorytetu VI, Działa-
nia 6.1 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego 2007-2013.
24 lutego 2010 r., Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Adam 
Struzik, Wicemarszałek Stefan 

Przywrócić dawny blask

Członkowie Klubu Kręglarzy, 1905 r. Sala balowa, 2010 r.

Kotlewski i Prezydent Miasta  
Żyrardowa Andrzej Wilk podpi-
sali umowę dotyczącą dofinanso-
wania projektu.

Przedmiotem projektu Rewalo-
ryzacja zaby tkowych obiek-
tów Resursy i Kręgielni w Ży -
rar  dowie oraz ich adaptacja 
na cele kulturalno – artystycz-
ne jest remont, moder nizacja  
i adaptacja dwóch zabytkowych 
budy nków Resursy i Kręgielni 
wraz z najbliższym otoczeniem.
W zrewaloryzowanym budynku 
Resursy znajdzie się reprezenta-
cyjna sala widowiskowo – teatral-
na, sale prób teatralno-tane-
cznych, kameralne sale klubowe, 
pomieszczenia Centrum Infor-
macji Kultu ralnej.

W budynku Kręgielni zloka-
lizowana zostanie wystawa 

sta  ła doty cząca historii Żyrar do- 
 wa, której  przy gotowaniem zaj-
mie się Muzeum Mazo wsza Za - 
cho dniego w Ży  rar dowie – part-
ner projektu. W zmodernizowa-
nych obiektach, objętych proje-
ktem, zostaną zastosowane 
pro     fe sjonalne systemy wykrywa-
nia i sygnalizacji pożaru oraz sys-
tem sygna lizacji alarmowej.
Dodatkowo projekt przewidu-
je zagospodarowanie obszaru, 
na którym znajduje się Resu rsa 
i Kręgie lnia. Planuje się upo-
rządkowanie tere nu, polega jące 
na utworzeniu miejsc postojo-

wych, utwardzeniu nawierzchni, 
urządzeniu terenów zielonych  
z ele mentami małej architektu-
ry oraz częściowym ogrodzeniu 
tere nu. 
Rewaloryzacja Resursy i Krę-
gielni przyczyni się do przywró-
cenia funkcji pierwotnych czyli 
kulturalno – artystycznych oraz 
do powstania niepowtarzalnego 
na skalę regionu ośrodka kultu-
ry, który wpłynie na zwiększenie 
udziału mieszkańców w życiu 
kultu ralnym, zwiększenie i po-
prawę jakości oferty kulturalnej 
oraz podniesienie atrakcyjno-
ści turysty cznej i inwestycyjnej  
regionu. 

Rewaloryzacja 
zabytkowych obiektów  

Resursy i Kręgielni w Żyrardowie  
oraz ich adaptacja na cele  
kulturalno – artystyczne
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Obiekty Resursy i Kręgielni 
to unikatowe w skali euro-

pejskiej, jedne z najcenniejszych 
i najstarszych zabytków archi-
tektury przemysłowej znajdu-
jące się na terenie zespołu XIX 
– wiecznej osady fabrycznej  
w Żyrardowie.

Z kart historii

Resursa fabryczna (dawny 
klub towarzyski kupców, 

obywateli ziemskich itp.) po-
wstała około 1870 r. Mieściło się 
tu Zrzeszenie Urzędników To-
warzystwa Akcyjnego Zakładów 
Żyrardowskich. Wnętrze zostało 
urządzone z wyjątkowym prze-
pychem. Do dyspozycji bywalców 
pozostawały zaciszne gabinety, 
biblioteka fachowa z czytelnią, 
sala bilardowa i pokoje do gry  
w karty. Na piętrze mieściły się 
salony gościnne. 
Sala teatralna (balowa) olśniewa-

„Dla oficyalistów fabryki urządzony jest dom zgromadzeń to-
warzyskich, tak zwana resursa, posiadająca dużą salę ze scen-
ką, restauracyję, czytelnię i bilard. Tu odbywają się wszelkie 
zgromadzenia, koncerty, wieczory tańcujące i przedstawienia 
teatralne. Oprócz tego nieżonaci oficyaliści mogą tu za umiar-
kowaną opłatą stołować się i zamieszkiwać pokoje umeblowane.”

„Car Kołokoł”, 1894 r.

Od 1895 r. w budynku Resur-
sy funkcjonowała biblioteka 

dla urzędników fabryki, która 
udostę pniała głównie literaturę 
facho wą dla kadry technicznej  
i urzędników.
W sali teatralnej Resursy odbywały 
się liczne bale i zabawy dla urzę-
dników, ich rodzin i zaproszo nych 
gości. Niekiedy szkoły prywatne 
organizowały w niej swoje kier-
masze czy inscenizacje.

Kręgielnia, powstała w 1905   r., 
stanowiła rekre  acyjne uzu-

pełnienie oferty Resursy. Oko-
ło 1885 r. powstał ekskluzywny 
Klub Kręglarski „Kamm”, za-
łożony przez właścicieli fabryki 
włókienniczej. Pierwotnie Krę-
gielnia znajdowała się w drew-
nianym budynku, zbudowanym 
na tyłach Resursy.

Podczas okupacji hitlerowskiej  
w Resursie mieścił się tzw. 

Deu tsche Haus z kawiarnią, bu-
fe tem i pokojami klubowymi oraz 

ła bogactwem złoceń i barwnymi 
malowidłami ściennymi.
W latach 1899 – 1905 dokonana 
została rozbudowa Resursy, dobu-
dowano dwa skrzydła boczne po 
stronie północnej budynku.
Przypuszczalnie w tym czasie 
wyko nano wystrój sali balowej 
Resursy. Strop sali ozdobiony jest 
trzema kasetonami, których pola 
ozdobione są malarskimi kompo-
zycjami geometrycznych orna-
mentów z wicią roślinną.
Fasetę nad sceną dekoruje kom-
pozycja figuralna na tle nieba. 
Tematem tej kompozycji są trzy 
postacie alegoryczne – centralną 
postacią jest uskrzydlony Apol-
lo trzymający w prawej ręce cy-
trę a w lewej wieniec laurowy. 
Obok Apolla muza Erato grająca 
na harfie, zaś po prawej stronie 
Melpomena z maską teatral-
ną i wieńcem laurowym u jej 
nóg. W dolnym rogu kompozy-
cja ta jest datowana i sygnowana  
„I. Bagiński 1921”.
 

sie dziba pomocniczej organizacji 
policyjnej Selbschutz. Po wyzwo-
leniu Resursa zmieniała kilku-
nastu lokatorów - w latach 50 XX 
w. otwarto w niej Dom Pioniera,  
następnie świetlicę dla dzieci  
pra co wników Zakładów Lniar-
skich, od 1960 r. Przyzakłado wą 
Szkołę Włókienniczą kszta ł cą- 
cą młode kadry dla przemysłu, 
następnie Przyzakładowy Dom 
Kultury Z a  kła  dów Przemysłu 
Lnia rskiego w Żyrardowie.
Budynek Resursy wpisany został 
do Rejestru Zabytków, decyzją  
z dnia 17.05.1975 r.; budynek  
Kręgielni znajduje się w Woje-
wódzkiej i Gminnej Ewiden-
cji Zabytków. W 2001 r. Gmina 
Miasto Żyrardów nabyła od masy  
upadłościowej Zakła dów Prze-
mysłu Lniarskiego budynek Re - 
 su rsy. Obiekt w chwili jego prze-
jęcia wskazywał na słaby stan te-
chniczny i funkcjonalny oraz za-
niedbania spowodowane bra kiem 
należytej opieki nad zabytkiem.

Kostiumowy bal karnawałowy, 1915 r.Malowidło ścienne nad scenąResursa, ok. 1885 r.

Pokój gościnny w Resursie, ok. 1895 r.


