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NEWSY!!!
Z MIASTA

ZABYTKI

NAJWAŻNIEJSZE

Kolejny już raz ruszyły przygotowania 
do budowy galerii handlowej w miejs-
cu dawnego kina „Słońce”. Tym razem 
w imieniu właściciela - spółki Żyrardów 
Investment - przedsięwzięcie popro-
wadzi The Blue Ocean Investment 
Group. 
>> str. 5

Żyrardów, miasto z ponad 180-letnią 
historią, wpisało się w dzieje kraju 
przede wszystkim jako znaczący 
ośrodek polskiego przemysłu lniar-
skiego, pełniący tę rolę przez blisko  
170 lat. 
>> str. 6

Prezentujemy trasę turystyczną po 
najcenniejszych zabytkach oasdy  
fabrycznej.
>> str. 8

W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto 
przetarg na remont ulicy Radziwiłło-
wskiej, na odcinku od ul. Świętego 
Jana do ul. 11 listopada. 
>> str. 4

Na terenie kompleksu sportowo – re-
kreacyjnego przy ul. Jodłowskiego 
trwa rozbudowa parkingu. Obecnie 
przy obiekcie istnieje ok. 100 miejsc 
parkingowych. Dzięki realizowanej 
inwestycji powstanie dodatkowych  
80 miejsc dla samochodów i autokarów.  
>> str. 4

,,Aqua Żyrardów” rozbudowuje parking

Radziwiłłowska do remontu

Blue Center zamiast kina „Słońce”

Nasze miasto zabytkami stoi 

Spacer po XIX-wiecznej osadzie fabrycznej 

Osada fabryczna 
w drodze do UNESCO

Panie prezydencie, czym dla 
Pana jest żyrardowska starówka?

Andrzej Wilk - Miejscem, które sta-
nowi o naszej lokalnej tożsamości 
i jednocześnie miejscem, wokół 
którego kłębią się moje myśli i pyta-
nia, jak doprowadzić do jej komple-
ksowej rewitalizacji. To ogromny 
problem, ponieważ większość za-
bytków osady fabrycznej stanowią 
budynki mieszkalne, a wśród nich 
z kolei większość należy do wspól-
not mieszkaniowych.

Niemniej jednak Miasto 
opracowało projekt kluczowy, 
mający na celu rewitalizację 
osady fabrycznej. Proszę 
powiedzieć coś więcej o tym 
projekcie, jaka jest jego wartość 
i zakres prac?

A.W. - Wartość szacujemy na ok. 40 
mln zł. Natomiast, jeśli chodzi o za-
kres prac, to ogólnie mówiąc, prze-
widujemy przebudowę głównych 
cią gów komunikacyjnych w cen-
trum miasta, wraz z budową uje-
dnoliconej stylowo tzw. małej 
architektury, także zagospodaro-
wanie charakterystycznych dla 
osa dy kwartałów mieszkaniowych. 
Projekt zakłada też budowę ścieżki 
rowerowej oraz zorganizowanie 
w jednym z domów robotniczych 
skansenu, prezentującego kulturę 
robotniczą Żyrardowa z przełomu 
XIX i XX wieku.  

Jakie mamy szanse na 
pozyskanie dofinansowania?  

A.W. - Dopóki nie będzie rozstrzy-
gnięcia w tej sprawie, szanse są 
zawsze. Natomiast, jeśli chodzi  
o rokowania, to – jak sam marszałek 
Adam Struzik podczas wizyty  
w Żyrardowie powiedział – projekt 
jest ciekawy i bardzo dobrze przy-
gotowany.     

Łatwiej jest chyba pozyskać 
środki na rewaloryzację obiek-
tów użyteczności publicznej. 
Przykładem jest park i Resursa. 

A.W. - Pozyskanie środków na 
rewaloryzację zabytkowych obiek -
tów Resursy i Kręgielni, to rze-
czywiście duży sukces samorządu 
miasta, jednak – jak wiemy – łatwo 
nie było. Na rewaloryzację za-
bytkowego budynku przedszkola, 

XIX-wieczna osada fabryczna Żyrardowa, to bogactwo zabytków skupionych 
w samym centrum Żyrardowa. Z jednej strony jest dla miasta bezcenną 
wartością determinującą kierunek jego rozwoju. Z drugiej jednak strony  
– z uwagi na zły stan zachowania wielu zabytkowych budynków, wymaga  
od władz miasta dużego zaangażowania i wielokierunkowych działań 
na rzecz ich ochrony, rewitalizacji, a także promocji. O działaniach tych  
rozmawiamy z prezydentem Żyrardowa, Andrzejem Wilkiem.  

mimo naszych starań, unijnego 
wsparcia na razie nie otrzymaliśmy. 
I etap inwestycji – remont sali balo-
wej przedszkola sfinansowaliśmy  
z własnych środków. 

Pomimo trudności z pozyska-
niem środków zewnętrznych, 
trzeba przyznać, że tak wiele 
remontów zabytkowych  
budynków, realizowanych  
w tym samym czasie, w historii 
Żyrardowa chyba jeszcze nie 
było. 

A.W. - Dodałbym, że w większości są 
to pierwsze w historii tych budyn-
ków kapitalne remonty. Mam tu 
na myśli nie tylko rewaloryzację 
zabyt kowego budyn ku przedsz-
kola czy Resursę wraz z Kręgielnią, 
ale również remonty budynków 
mie szkal   nych. Na terenie osady  
rozpoczął się remont budynków, 
stanowiących najstarszy zespół  
XIX-wiecznej zabudowy robotni-
czej, usytuowany wzdłuż ul. Lima- 
 nowskiego. Poza osadą fabryczną 
prowadzone są remonty zabytko- 
 wych budynków przy ul. Chopina 2, 
przy ul. 1 Maja 48 i przy ul.  Dit-
tricha 3. Ponadto opracowaliśmy 
dokumentację projektową rewalo-
ryzacji  Kantoru.

Budynki, o których Pan mówi 
są w 100 procentach własnością 
Miasta. Czy to oznacza, że ich re-
monty w całości finansowane są 
z budżetu miasta? 

A.W. - Tak, jest to możliwe dzięki 
znaczne mu zwiększeniu środków 
w budżecie miasta na remonty 
komunalnych budynków miesz-
kalnych.  

Kolejne inwestycje, które 
cze kają Miasto w niedale-
kiej przyszłości, to budowa 
ciągów komunikacyjnych 
wraz z małą architekturą na 
poprzemysłowym terenie ,,Cen-
trali”.  Kiedy Miasto włączy się  
w trwający tu proces rewitali zacji?

A.W. - Uczestniczymy w tym 
procesie już od kilku lat, z tym że 
ze względu na charakter prowa-
dzonych przez nas inwestycji, tego 
udziału na razie nie widać. Są to 
prace związane z budową infra-
struktury podziemnej. Dopiero  
teraz przyszedł czas na budo- 
wę dróg. Mamy za sobą pierwszą 
próbę pozyskania środków unij- 
nych na ten cel. Niestety na razie 
nie udało się, ale nie poddajemy 
się i dalej będziemy walczyć o dofi-
nansowanie tej inwestycji.  

W procesie rewitalizacji 
żyrardowskiej starówki 
niezwykle cenne są inwestycje 
realizowane przez podmioty 
prywatne. W ubiegłym roku 
Rada Miasta Żyrardowa na 

Pana wniosek podjęła uchwałę 
w sprawie dofinansowywania 
remontów zabytków prowa-
dzonych przez ich właścicieli. 
Proszę powiedzieć, jakie jest  
zainteresowanie tą formą  
pomocy Miasta.     

A.W. - Pierwszy nabór wnio sków 
prowadzony był do końca września 
ubiegłego roku. Wpłynęło 10 wnio  - 
sków. Wielu wnioskodawców 
musiało uzupełnić dokumentację, 
dlatego proces sprawdzania wnio-
s ków pod względem formalnym 
trwa dość długo, ale już wkrótce 
wnioski zostaną przedłożone 
Radzie Miasta, która w drodze 
uchwały podejmie decyzję, komu 
przyznać dofinansowanie i w jakiej 
wysokości.      
Odpowiadając niejako na 
zapotrzebowanie właścicieli 
zabytków powołał Pan również 
Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. W województwie ma-
zowieckim miejskich konserwa-
torów posiada tylko Warszawa, 
Płock i od niedawna Żyrardów. 
Niewiele zatem miast pozwala 
sobie na taki komfort.   
A.W. - Powołanie Miejskiego 
Konser watora Zabytków na 
mocy wspólnie wypracowanego  
i zawartego w 2008 r. porozu-
mienia między Wojewodą Ma-
zowieckim a Miastem Żyrardów. 
To była jedna z pierwszych moich 
decyzji, związanych z ochroną 
miejskich zabytków. Uznałem, że 
Żyrardów, z tak dużą liczbą za-
bytków, zasługuje na swojego  
konserwatora, a przede wszys tkim 
zasługują na niego właściciele 
zabytkowych budynków, którzy 
podjęli się trudu ich rewalo-
ryzacji. Nie muszą teraz jeździć 
do Warszawy z każdą sprawą 
wymagającą opinii czy de-
cyzji konserwatora. To znacznie 
ułatwia prowadzenie remontów  
w zabytkach. Jednocześnie  
Miejski Konserwator Zabytków 
realizuje szereg innych działań, 
mających na celu skuteczną 
ochronę naszego dziedzi ctwa 
kulturowego. Doprowadził 
m.in. do wyjaśnienia prze-
biegu granic osady fabry cznej,  
opracował Gminny Program  
Opieki nad Zabytkami, niezwykle 
ważny dokument porządkujący 
działania, jakie należy podjąć 
na rzecz ochrony miejskich 
zabytków. Miejski Konserwa-
tor Zabytków kierował też 
pracami nad dokumentacją 
związaną z naszym staraniem  
o wpisanie osady fabrycznej na listę 
Pomników Historii.    Dokumentacja  
stanowi załącznik do wniosku, 
jaki w tej sprawie złożyłem 
do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego . 

Jakie korzyści Żyrardów 
czerpałby z faktu wpisania 
naszej osady na tę listę?

A.W. - Pomnik Historii, to szcze-
gólna forma ochrony najcenniej-
szych zabytków na terenie Pol-
ski oraz potwierdzenie dużych 
wartości historycznych zabytku, 
jego znaczenia dla polskiego 
dziedzictwa kulturowego, a tym 
samym ponadregionalnej rangi. 
Ponieważ uznanie zabytku za Po-
mnik Historii jest szczególną formą 
nobilitacji, fakt ten z pewnością 
wykorzystalibyśmy w celach pro-
mocyjnych Miasta. Obecnie na 
liście Pomników Historii znajduje 
się 36 obiektów z terenu całej Pol-
ski, a z naszego województwa takie 
wyróżnienie uzyskał jedynie his-
toryczny zespół miasta Warszawy  
z Traktem Królewskim i Wila nowem.

Na jakim etapie jest ten wniosek?

A.W. - Generalny Konserwator Za-
bytków skierował już nasz wnio-
sek do Krajowego Ośrodka Badań  

i Dokumentacji Zabytków, celem  
zaopiniowania. Ostatnia wizy-
ta przedstawicieli KOBiDZ w Ży - 
rar dowie daje nadzieję na 
pozytywną opinię tej instytucji. 
Goście byli pod dużym wrażeniem 
poprzemysłowego dziedzictwa 
Żyrardowa. Podkreślali, że naj-
większą wartością osady fabry cznej, 
niespotykaną nawet w skali euro-
pejskiej, jest jej autentyczność. 

Planuje Pan już kolejne 
działania związane z ochroną 
i promocją dziedzictwa kul-
turowego Żyrardowa?  

A.W. - Jeśli osada fabryczna otrzy-
ma status Pomnika Historii, kolej-
nym krokiem będzie podjęcie 
starań o wpisanie tego unikalnego 
zespołu na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO.   

Trzymam zatem kciuki za 
pomyślny finał sprawy i dziękuję 
za rozmowę. 

- Ja również bardzo dziękuję.    
red.     
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Zmiany w estetyce Żyrardowa najszybciej zauważają turyści. Dla kogoś, kto odwiedził to miasto  
kilka lat temu, dziś wygląda ono zupełnie inaczej. Z ponurego, szarego i zaniedbanego miejsca, 
stało się pięknym i atrakcyjnym turystycznie zakątkiem. O tej pozytywnej przemianie w postrze-
ganiu Żyrardowa przez osoby z zewnątrz, rozmawiamy z Elżbietą Wrońską – właścicielką Biura  
Turystycznego „Elentour”.

Żyrardów – pięknieje w oczach

Żyrardów 
miastem turystycznym…? 
Czy to możliwe?
Elżbieta Wrońska - Jak najbardziej 
tak. Zresztą, według mnie, już 
takim się stał. Odwiedzają nas 
bardzo liczne grupy turystów  
i wszyscy, którzy tu przyjadą, są po 
prostu zachwyceni.

 Co zachwyca ich  
najbardziej?
E.W. - Ci, którzy byli w Żyrardowie 
kilka lat temu, najbardziej 
zasko czeni są jego obecnym 
wyglądem, tym, że to, co jesz-
cze niedawno było ruiną, teraz 
stało się reprezentacyjną częścią 
miasta. Podziwiają lofty, są urze-
czeni parkiem, nawet odnowiony 
dworzec PKP przyciąga ich wzrok.  

Jednak czy to wystarczy, by 
przyciągnąć do nas turystów?
E.W. - Oczywiście, dbanie o estetykę 
i wygląd to jedno, inna sprawa, 
to umiejętność rozreklamowania 
swego potencjału. Obserwuję 
działania promocyjne miasta i my-
ślę, że idą one właściwym torem. 
O Żyrardowie zrobiło się głośno. 
Ogólnokrajowe media naprawdę 
się nami zainteresowały, a wiado-
mo, że tą drogą można najszyb-
ciej dotrzeć do ludzi. Poza tym do 
miasta mogą również przyciągnąć 
ciekawe imprezy kulturalne, a tych 
u nas organizuje się coraz więcej. 
Europejskie Dni Dziedzictwa są 
najlepszym dowodem na to, jak 
dobrze przygotowany piknik może 
stać się doskonałym „produktem” 

promocyjnym.

Zmiany w wizerunku mia-
sta dostrzegamy wszyscy, 
czy przekładają się one je-
dnak na większą liczbę osób 
odwiedzających.
E.W. - Zdecydowanie tak. Kiedyś, 
gdy przygotowywaliśmy turysty-
czne wyprawy po tej części Mazo-
wsza, na liście punktów do zwie-
dzenia obowiązkowo musiała 
się znaleźć Żelazowa Wola, Nie-
borów, Arkadia, Radziejowice,  
o Żyrardowie mało kto wspominał  
- więc często dopisywałam go 
sama. Teraz Zarząd Warszawskiej 
Izby Turystycznej osobiście reko-
menduje wszystkim zrzeszonym 
biurom odwiedzenie Żyrardowa. 
Po każdej takiej wycieczce odbie-
ram niezwykle miłe telefony. 
Turyści są zauroczeni architekturą, 
zabytkami, zielenią. Dla branży 
tury stycznej, poza tzw. bazą do  
zwiedzania, istotne jest także za-
plecze, czyli infrastruktura gastro-
nomiczna i hotelowa. Kilka lat temu 
w tej kwestii nie mieliśmy się za 
bardzo czym pochwalić. Dziś każdy, 
kto przyjedzie do Żyrardowa, może 
tu smacznie zjeść i przenocować  
w komfortowych warunkach.

Czyli kierunek –  
turystyka – jest tym właściwym 
dla Żyrardowa?
E.W. - Sądzę, że najlepszym. 
Najważniejsze w życiu jest to, by 
porażkę umieć przekuć w sukces. 
Zakłady Lniarskie upadły, jednak 
dzięki determinacji i zaangażowa-
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niu wielu ludzi, dziś widzimy, jak 
stare mury odzyskują dawny blask, 
jak znów tętnią życiem. Gdy ma się 
taką  architektoniczną perełkę, nie 
można tego skarbu zmarnować. 
Dobrze, że znalazły się osoby, 
które to zrozumiały. Dzięki temu, 
Żyrardów już nie kojarzy się z ponu-
rym, ubogim poprzemysłowym 
krajobrazem, lecz z nowoczesnym, 
acz przesiąkniętym historyczną 
nutą miejscem, gdzie w znako-
mity sposób przeszłość łączy się  
z teraźniejszością. 

Pani z Żyrardowem związana 
jest od lat – prywa tnie i za-
wodowo. Czy w takim mieście 
łatwo jest prowadzić firmę 
turystyczną?
E.W. - Gdy zaczynałam działalność 
w branży turystycznej na początku 
lat 90., rynek w Żyrardowie nie był 
zbyt korzystny. Ludzie wyjeżdżali 
znacznie rzadziej, niż obecnie. 
Powoli, acz systematycznie – dzięki 
rzetelności i profesjonalizmowi  
– zyskiwaliśmy zaufanie klientów. 
Dziś z naszych usług korzysta wielu 
żyrardowian, a także mieszkańców 
okolicznych miejscowości – wię-
kszość z podróży wraca zado-
wolona.

Dlaczego zdecydowała się pani 
właśnie na tę branżę?
E.W. - Bo kocham podróże – nic tak 
nie wpływa na rozwój człowieka, 
jak poznawanie świata, innych kul-
tur, tradycji i ludzi, których na swo-
jej zawodowej drodze przez te lata 
spotkałam bardzo wielu.

Jestem rodowitą żyrardowianką 
i każdemu turyście poleciłabym 
obejrzenie naszego starego mia-
sta czyli zabytkowych budynków 
przy Pl. Jana Pawła II. Uważam, 
że podobnie jak powstające lofty, 
to miejsca ciekawe i godne obej-
rzenia. Fabryka, która straszyła, 
teraz przyciąga zarówno swoim 
historycznym wyglądem, jak i no - 
 wościami tam się kryjącymi.  
Na pewno poleciłabym również 
spacer po parku i zajrzenie do 
nowych pubów, kawiarni, które 
niedawno powstały. 
Myślę, że warto odwiedzić 
lofty, czyli budynki dawnych 
zakładów lniarskich. Od pewne-
go czasu mamy również piękny 
park i zabytkowe przedszkole. 
Najpiękniejszy jest jednak chyba 
Pl. Jana Pawła II. Żyrardów staje 
się coraz bardziej piękny i warty 
odwiedzenia przez turystów.

Urodziłem się w Żyrardowie i wi-
dzę, że to miejsce wygląda teraz 
lepiej. Zmieniło się dużo, bo  
w PRL-u i później miasto powoli 
umierało. Na każdym kroku można 
znaleźć jakieś zabytki. Wszy stkie 
budynki mają swoją historię. 
Zresztą dużo ludzi odwiedza teraz 
Żyrardów. 

W Żyrardowie warto zobaczyć  
Pl. Jana Pawła II, a także zwiedzić 
Muzeum Mazowsza Zachodniego 
oraz Park im. Karola Augusta Dit-
tricha. Niesamowite wrażenie 
robią również wszystkie stare 
kamienice i uliczki. W ciepłe dni 
turystom poleciłbym również 
wypoczynek nad naszym zale-
wem.  Żyrardów w ciągu 10-lat 
zmienił się nie do poznania. Kiedyś 
nikomu tu się nie podobało, teraz 
jest coraz ładniej i na pewno  
w przyszłości będzie jeszcze lepiej. 

... czy Pani/Pana zdaniem są w Żyrardowie 
     miejsca godne polecenia?

SONDA I  pytamy żyrardowian

Pani Grażyna

Pani  Genowefa

Pan Piotr

Pan Wiesław

Zwiedziła pani mnóstwo 
fascynujących zakątków świata, 
jednak niezmiennie jest pani 
zafascynowana Żyrardowem  
– prawdziwa lokalna patriotka…
E.W. - Tak, z całą pewnością można 
mnie nazwać lokalną, patriotką. 
Nawet, gdy Żyrardów był jeszcze za-
niedbanym, niedoinwestowanym 
miastem, ja zawsze dostrzegałam 
drzemiący w nim potencjał. Tak jak 
wspomniałam wcześniej, już wtedy 
zachęcałam grupy wycieczkowe 
zwiedzające Mazowsze do odwie-
dzenia Żyrardowa. Niezmiernie się 
cieszę, że dziś nie muszę już nikogo 
namawiać, bo turyści sami do nas 
przyjeżdżają. Mimo to, z racji za-
wodu, a także dlatego, że sprawia 

mi to ogromną przyjemność, sta-
ram się być turystycznym amba-
sadorem Żyrardowa. Zdarza się, że 
nowo poznanym osobom z pasją 
opowiadam o tym, w jak pięknym 
i niezwykłym miejscu mie szkam 
i wszystkich do nas zapra szam. 
Ci, którzy z tego zaproszenia 
skorzystają, nigdy nie żałują  
– wprost przeciwnie, dziękują, że 
pomogłam im odkryć tak urokli-
wy zakątek. Codziennie w pracy 
wysyłam ludzi w najodleglejsze 
części świata, jednak niezmiennie 
jestem pod urokiem Żyrardowa  
i zachodzących tu przemian. 

Dziękuję za rozmowę. 
E.W. - Ja również dziękuję.

red.

zróżnicowaną długością - od 4 do 
46 km, co umożliwia dostosowanie 
wyboru do swoich możliwości. 
Wszystkie trasy rozpoczynają się 
i kończą na terenie Kompleksu 
Basenów Termalnych w Mszczo-
nowie. Jedna z proponowanych 
tras rowerowych prowadzi do 
Żyrardowa. To najdłuższa z tras  
(46 km w obie strony) zwana 
,,Szlakiem Pisi-Gągoliny” i biegnie 
przez Mszczonów - Radziejowice  
i Żyrardów. Wszystkie trasy są 
tak zaplanowane, by po drodze 
zobaczyć najpiękniejsze pod 
względem przyrodniczym zakątki i 
poznać naj ciekawsze zabytki.    

Na terenie Kompleksu 
Basenów Termalnych w Mszczo-

Rowerem 
po okolicach Żyrardowa 

Dla wszystkich osób ce nią-
cych zalety aktywnego 
wypoczynku autorzy proje-

ktu opracowali cztery trasy rowe-
rowe i trzy piesze, obejmujące 
swym zasięgiem obszar powia-
tu żyrardowskiego oraz w nie-
wielkim stopniu powiatu grodzi-
skiego. Trasy te charakteryzują się 

Żyrardów jest partnerem projektu Miasta Mszczonowa pod nazwą ,,Weekend 
z Termami Mszczonów”, popularyzującego weekendową turystykę po atrak-
cyjnych przyrodniczo i kulturowo miejscach powiatu żyrardowskiego.  

nowie uruchomiony został Punkt 
Informacji Turystycznej (tel.: (46) 
857 87 81), oferujący bezpłatne 
przewodniki i mapy. Można też 
wypożyczyć tu rower lub kijki nor-
dic walking na krótsze trasy. 

Przed wyprawą warto też 
zajrzeć na stronę internetową,  
w w w.weekendztermami.eu , 
gdzie szczegółowo opisane są pro-
ponowane szlaki i zaprezentowane 
na zdjęciach atrakcje turystyczne, 
znajdujące się na poszczególnych 
szlakach. 

Zachęcamy do aktywnego 
wypo czynku i poznawania urokli-
wych okolic Żyrardowa.  

red.
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satyryk, aktor i konferansjer, 
z wykszta łcenia inżynier ele-
ktryk. Debiutował w stwo-
rzonym przez siebie i Jana 
Ka czmarka wrocławskim ka-
ba recie Elita. Prowadzi do 
dzisiaj wiele programów tele-
wizyjnych w różnych stacjach.  

ZNANI O NASZYM MIEŚCIE

Tadeusz Drozda

Tadeusz Drozda

Z mIASTA

,,Aqua Żyrardów” rozbudowuje parking

Radziwiłłowska do remontu Remont tunelu

Na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Jodłowskiego trwa rozbudowa parkingu. Obecnie przy obiekcie istnieje 
około 100 miejsc parkingowych. Dzięki realizowanej inwestycji powstanie dodatkowych 80 miejsc dla samochodów i autokarów. 

W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto przetarg na remont ulicy Radziwiłło-
wskiej, na odcinku od ul. Świętego Jana do ul. 11 listopada. 

Rozpoczęły się prace związane z remontem tune-
lu w ulicy 1 Maja. Zakończył się tym samym etap 
długotrwałych starań prezydenta Żyrardowa  
o poprawę stanu technicznego budowli. 

W związku z rozbudową 
zespołu sportowego  
o lo  do  wisko, a następnie  

o kry tą pływalnię, hotel, restaurację 
i kręgielnię, powstał nowoczesny 
kompleks sporto wo – rekreacyjny, 
cieszący się dużą popularnością 
nie tylko wśród mieszkańców 
Żyrardowa, ale całego regionu. 
Zdecydo wanie zwiększyła się za-
tem liczba użytkowników obiektu. 

- Z bogatej oferty kompleksu 
korzysta dziennie około 1500 osób  
– informuje Taida Sochańska, pre - 

zes spółki ,,Aqua Żyrardów”  
– Ponadto częściej organizo-
wane są tu imprezy sportowe 
o zasięgu ogólno polskim,  
a także międzynarodowym, które 
wymagają zapewnienia miejsc 
parkingowych zarówno zawo-
dnikom, jak i kibicom – dodaje 
prezes. 

Dotychczasowy parking oka-
zał się więc niewystarczający.  
Stąd decy zja prezydenta Mias ta  
Andrzeja Wilka i kierownictwa 
spółki ,,Aqua” o jego rozbudowie.     

Inwestycja rozpoczęła się 
na początku czerwca tego roku.  
Zakres prac obejmuje budowę  
miejsc parkingowych o nawierz chni 
z kostki betonowej wraz z kanali-
zacją deszczową, oświetleniem  
i ogrodzeniem. Koszt inwestycji,  
to 670 tys. zł. 

- Przewidujemy, że nowo 
wybudowany parking powinien 
być oddany do użytku z końcem 
września tego roku - zapowiada  
Taida Sochańska. 

red. 

Przygotowany przez inwes-
tora, Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Auto-

strad, projekt przewiduje remont 
murów oporowych tunelu oraz 
wieńczących mury balustrad. 
Odnowiony będzie też  fragment  

W Żyrardowie bywałem 
kiedyś dość regula r-
nie, działał prężny dom 

kultury i artystów z Warszawy 
ściągał ku uciesze publiki. Za dużo 
tych uciech w tamtych latach nie 
było, toteż publiczność z radością 
oglądała programy kabaretowe. 
Organizacja partyjna chyba była 
niezbyt robotna, bo nie pamiętam 
ani jednego donosu na mnie  
z Żyrardowa, a teksty wielokrotnie 
bardzo różniły się od tych ocen-
zurowanych. Przed występem na 
miasto prawie się nie wychodziło, 
bo nie było po co. Żyrardów był 
bardziej szary niż inne miasta wokół 
Warszawy, atrakcją była możliwość 
kupna wyrobów lnianych w sklepie 
fabrycznym, co kierownik domu 
kultury załatwiał. Brało się, co było 
- nikt nie marudził. Po roku 1990 
bywać przestałem, bo inni artyści 
pewnie zdobyli serca żyrardowian. 

Od lat 
kilku zmieniło 
się wszystko 
o 180 stopni. 

Przejeżdżałem kiedyś przez mias-
to, jadąc w Polskę i zdziwiłem się 
bardzo widząc, że ktoś odnawia 
stare hale fabryczne. Porąbało tu 
kogoś czy co. W czasach, kiedy 
Chiny zalewają świat tanią odzieżą, 
oni tu chcą znowu tkać i jesz-
cze to sprzedawać na taką skalę.  
Nie wytrzymałem, zatrzymałem 
samochód i podszedłem do jedne-
go z robotników z pytaniem,  
co oni tu chcą produkować. 
Odpowiedział mi: mieszkania. 
Zupełnie zdurniałem, fabrykę 
domów chcą zrobić, czy co? 
Zaprowadził mnie do środka  
i pokazał klatkę schodową i kilka  
budowanych mieszkań - “lofty”  
się to nazywa panie Tadeuszu. 
Słyszałem o czymś takim we 
Francji, Ameryce, ale żeby u nas 
- kto to kupi? Okazało się, że nie 
takie drogie. Poznałem szefa tego 
przedsięwzięcia pana Bogdana, 
któremu zadałem proste pytanie: 
panie kto tu będzie mieszkał, 
przecież mieszkańcy miasta już 
mają gdzie mieszkać, a przyrost 

naturalny nie jest tu dwukrot-
nie większy niż w innych mia-
stach. Okazało się, że mieszkać  
w Żyrardowie i pracować w Warsza-
wie, to całkiem niegłupi pomysł. 
W Warszawie do centrum jedzie 
się od pół godziny do 90 minut 
(Białołęka), a pociąg od nas jedzie 
30 minut, a będzie jeszcze krócej. 
Niegłupie - pomyślałem.

Bywam teraz tutaj częściej, 
zagrałem swój jubileuszowy 
show z okazji 40-lecia mojej pracy 
kabaretowej. Odbyło się to w pu-
bie “ŁADOWNIA” - fantastyczne 
miejsce, znakomita publiczność. 
Poza Żyrardowem grałem ten 
program na Florydzie, w Atlancie  
i w wielu miastach europejskich. 

Nie zdziwiłem się nawet, kiedy 
mnie zaproszono na bicie rekordu 
Guinnessa. Najdłuższy obrus świata 
- pomysł szalony. Prowadziłem 
imprezę, podczas której rozwinięto 
obrus. To się łatwo mówi póki 
człowiek nie zobaczy ponad kilo-
metrowego kawałka płótna. Żeby 
było jeszcze ciekawiej, to lało tego 

Ulica Radziwiłłowska, to jed-
na z ważniejszych z punk-
tu widzenia komunikacji 

ulic w zachodniej części miasta, 
znajdująca się w ciągu ulic łączącym 

dnia jak cholera. 
Nawoły wałem 
mieszkańców, by 
obrus nie padł 
w błoto, by nie 
został zwinięty 
strasznie mokry. I błota na obrusie 
nie było. Niosło go podobno 1500 
osób, jedni mieli parasole inni nie.

W rocznicę bicia rekordu 
przyjechałem znów do Żyrardowa, 
pogoda była znakomita, park 
prezentował się godnie, imprezę 
przygotowano fantastycznie, ale 
frekwencja niestety była delikat-
nie mówiąc cienka. Rozpuścili się 
żyrardowianie, za dużo atrakcji, 
orga nizatorzy rozdawali smaczne 
dania i napoje. Taniej już się nie da, 
bo za darmo. Zostało tej znakomitej 
grochówki sporo. Wieczorem była 
burza, a podobno podczas burzy 
grochówka kiśnie. 

Jest nieźle, ale pamiętać 
trzeba, że leżenie na laurach jest 
największą torturą.  

tunelu pod ul. POW. 
Prowadzone prace powo-

dować będą utrudnienia dla 
kiero wców, choć jak zapewnił 
wykonawca – nie będzie potrzeby 
całkowitego zamknięcia tunelu dla 
ruchu samochodowego. 

Zniszczone mury oporowe 
zostaną oczyszczone i dozbrojo-
ne. Kolejnym etapem będzie nało-
żenie nowej warstwy betonu. 
Przeprowadzone prace nie tylko 
poprawią stan techniczny tunelu, 
ale też wpłyną korzystnie na jego 
estetykę.

Remont tunelu potrwa do 
listo pa da 2010 roku.

red.

dużą dzielnicę mieszkaniową (os. 
Batorego i Żeromskiego) z drogami 
wjazdowymi do Żyrardowa oraz  
z dworcem kolejowym. Usytuo-
wa ny w ul. Świętego Jana wiadukt 

jest alternatywą dla zakorko-
wanego przez TIR-y tunelu w  cen-
trum miasta. Nic więc dziwnego, 
że i tu – zwłaszcza w godzinach 
popołudniowego szczytu - ruch 
jest ogromny. 

Ulica Radziwiłłowska jest 
ponad to ulicą dojazdową do Zespo-
łu Szkół Publicznych nr 4. Zaplano - 
wany remont z pewnością ucieszy 
więc również rodziców, którzy 
każdego dnia odprowadzają lub 
odwożą  swoje dzieci do „Czwórki”. 

Remont obejmie jednostron-
ny chodnik oraz położenie nowej 
nakładki asfaltowej jezdni. 

Inwestycja powinna zakończyć 
się w październiku br. 

red.
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Higienę stomatologiczną możesz studiować w Żyrardowie

Collegium Masoviense dla 
realizacji zadań programowych 
objętych studiami higiena stoma-
tologiczna zorganizowało wyso-
kospecjalistyczną kadrę nau kowo-
zawodową z Krako wa, Warszawy 
i Żyrardowa. Program studiów 
obejmuje m.in. problematykę pro-
filaktyki, edukacji prozdrowotnej, 
podstaw działalności zawodowej. 
Szczegóły na temat programu 
studiów można znaleźć na stronie  
www.cm.edu.pl. Uczelnia dużą 
uwagę przywiązuje do kształcenia 
praktycznego studentów higie-
ny stomatologicznej. Zapleczem 
dla szkolenia praktycznego stu-
dentów jest Centrum Stomatologii 

Są to studia licencjackie (ucze-
lnia ma zamiar starać się  
o stu dia magisterskie),  

3-letnie, kończące się uzyskaniem 
przez absolwenta tytułu licencjata. 
Absolwent studiów o kierunku 
zdrowie publiczne i specjalizacji 
higiena stomatologiczna, uzyskuje 
jakby dwa zawody. Potwierdzone 
dyplomem możliwości zatru-
dnienia w sektorze opieki zdrowo-
tnej, w instytucjach związanych 
z szeroko rozumianym zdrowiem 
publicznym, a uzyskana specja-
lizacja z higieny stomatologi-
cznej będzie umożliwiała pracę  
w gabine tach stomatologicznych.

Specjalizacja ta daje upra-

Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie 
wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu placówek oferujących szerokie 
spektrum świadczeń stomatologicznych, a co za tym idzie – wymagających 
wykwalifikowanej kadry medycznej, w tym higienistek stomatologicznych. 
Uczelnia chce szkolić higienistki stomatologiczne w ramach kierunku 
zdrowie publiczne. 

wnienia do wykonywania za-
biegów higieniczno-profilakty-
cznych pod kie runkiem lekarza 
stomatologa, w tym dokonywania 
bieżących przeglądów uzębienia, 
wykonywania zabiegów profilakty-
cznych i kosmetycznych uzębienia 
takich, jak: scaling ręczny i piezo-
elektryczny, piaskowanie, kiretaż, 
lakowanie i lakierowanie zębów, 
samodzielnego prowadzenia sto-
matologicznej oświaty zdrowotnej 
i promocji zdrowia jamy ustnej, 
samodzielnej pracy promocyjno-
oświatowej wśród rodziców  
i opie kunów dzieci przedszkolnych  
i szkolnych, instruktaży higieny 
jamy ustnej oraz fluoryzacji. 

Siedziba uczelni Collegium Masoviense, ul. G. Narutowicza 35

Rodzinnej w Żyrardowie, prowa-
dzone przez dr Marcina i Emilię 
Joniec. Centrum posiada pięć gabi-
netów doskonale wyposażonych, 
pozwalających na świadczenie 
wielokierunkowych usług stoma-
tologicznych. Przygotowanie dy-
daktyczne i jakość świadczonych  
w Centrum usług potwierdzają licz-
ne certyfikaty i dyplomy szkoleń 

zagranicznych pracowników. 
W Żyrardowie powstały więc 

sprzyjające warunki dla studio-
wania higieny stomatologicznej. 
Specjalność ta, proponowana przez 
Collegium Masoviense na kierunku 
zdrowie publiczne, to unikalna  
w skali kraju oferta.   

red.

Blue Center 
zamiast kina „Słońce”

„W Żyrardowie powstanie 
nowoczesny obiekt liczący ponad 
20 sklepów, restauracje i kawiarnie 
- mówi Agnieszka Kusznierewicz PR 
Director The Blue Ocean Investment 
Group. – Nasza firma specjalizuje 
się w świadczeniu kompleksowych 
usług na rynku nieruchomości 
handlowych, począwszy od analizy 
działki pod kątem jej przydatności 
pod centrum handlowe, poprzez 
zdobycie finansowania, proces 
administracyjny, budowę i wyna-
jem, marketing i reklamę, aż do 
wprowadzenia obiektu na rynek. 
Powierzenie nam całości prac, daje 
inwestorowi pewność, że inwesty-
cja prowadzona będzie w sposób 
spójny i przemyślany.”

Zważywszy na doświadczenie 
The Blue Ocean Investment  
Group, jak najbardziej realnym 
wydaje się, że na miejscu dawne-
go kina „Słońce” rzeczywiście sta-
nie wreszcie galeria handlowa.  
Cieszy nie tylko kolejna szansa na 
uporządkowanie tego terenu, ale 
też zapewnienia dewelopera, że 
nowy obiekt będzie wpisywał się 
swym wyglądem w architektoni-
czny klimat miasta. „Ponieważ  
pragniemy wywiązać się z obie-
tnicy zbudowania estetyczne-
go i pasującego do charakteru 
Żyrardowa budynku, zleciliśmy 
pracowni architektonicznej wpro-
wadzenie zmian do powstałego 
wcześniej projektu  - mówi Agnie-
szka Kusznierewicz. – Chce my, aby 
nasza galeria wpisywała się swym 
wyglądem w postindustrialny 
chara kter miasta.”

Otwarcie galerii planowane 
jest na drugą połowę 2011 roku.

red.

Historia budowy w tym  
miejscu galerii handlo-
wej sięga roku 2004.  

Wó wczas spółka cywilna, złożona 
z żyrardowskich przedsiębiorców, 
nabyła ten teren od Miasta  
w drodze przetargu.  Niestety,  
z ambitnych planów budowy 
pierwszego w mieście nowo-

czesnego centrum handlowo-
usługowego nic nie wyszło.
Sprawa utknęła na etapie prac 
projektowych. Kolejni  właściciele 
także nie zdołali wyjść poza etap 
przygotowawczy. Miejmy nadzieję, 
że tym razem uda się wreszcie 
przezwyciężyć złą passę, jaka od 
kilku lat towarzyszy tej inwestycji. 

Zakończyły się prace rozbiórkowe

Wizualizacja galerii handlowej “Blue Center”
wbwk architekci vIDE STUDIO

Miasto na realizację zada-
nia pozyskało dofinanso-
wanie z bu dżetu państwa 

w wysokości 410 tys. zł. Taka sama 
kwota na tę inwestycję przezna-
czo na zostanie z budżetu miasta.
Place zabaw przy szkołach mają 
ułatwić adaptację najmłodszych 
dzieci w placówce szkolnej, jak  
i wspomóc ich rozwój psychoru-
chowy. Te przyjazne dzieciom miej-
sca wyposażone będą w zestawy 
z wieżą, pomostem i zjeżdżalnią, 
różnego rodzaju poprzeczki  
i drążki do ćwiczenia równowagi, 

Rusza budowa 
placów zabaw 
przy szkołach 

W ramach rządowego programu  pn. „Rado sna 
Szkoła” w Żyrardowie powstaną cztery place za-
baw przy Zespołach Szkół Publicznych nr 1, 4, 6 
i 7. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na budowę 
placów zabaw wykonawcą inwestycji jest firma 
P.H.U. Probud s.c. z Sochaczewa.

Ruszyły przygotowania do budowy galerii handlowej w miej scu dawnego kina 
„Słońce”. Przedsięwzięcie poprowadzi  The Blue Ocean Investment Group. 

a także lubiane przez maluchów 
tradycyjne bujawki i ,,małpi gaj”.
Prace przy budowie placów za-
baw rozpoczną się w ostatnich  
dniach lipca, a zakończą się z dniem  
30 września bieżącego roku.
Z programu ,,Radosna Szkoła” Mia-
s to otrzymało też środki rządowe 
na zakup, przez wszystkie zespoły 
szkół publicznych, pomocy dydak-
tycznych do sal, w których uczą się 
najmłodsi uczniowie. Pozyskana 
na ten ceł łączna kwota, to prawie  
60 tys. zł. 

red.
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OSADA FABRYCZNA

Najcenniejszym zabytkiem 
miasta jest historyczny zespół osa-
dy fabrycznej. To zespół miesz-
kalny z bogatym programem 
usług zajmujący obszar o powie-
rzchni ok. 50 ha. Znajduje się 
tu 131 obiektów indywidualnie 
wpisanych do rejestru zabytków. 
Wśród nich aż  107 budynków 
mieszkalnych i 21 użyteczności 
publicznej. Ponadto 34 obiekty 
nieobjęte indywidualnie wpisem 
do rejestru figurują w ewidencji 
zabytków, w tym jeden budynek 
mieszkalno-usługowy, kręgielnia, 
altana przy Pałacyku Tyrolskim  
i 31 budynków gospodarczych. 

To właśnie dynamiczny roz-
wój przemysłu lniarskiego dopro-
wadził do ukształtowania się  
w osta tnim trzydziestoleciu XIX 
w. tego modelowego zespołu 
mieszkalnego, a tym samym 
do realizacji perfekcyjnego  
w swej funkcjonalnej i przestrzen-
nej organizacji przemysłowego 
ośrodka. Osiedle zostało zapro-
jektowane jako element układu 
funkcjonalno-przestrzennego zgo-
dnie z nowatorską w epoce XIX-
wiecznego przemysłu, koncepcją 
urbanistyczną podziału przestrzeni 
miejskiej na strefy jednorodnego 
zagospodarowania - pracy, miesz-
kania, wypoczynku i rekreacji, 
nauki, kultury, usług socjalnych 

WYKAŃCZALNIA

W centrum miasta, również  
w sąsiedztwie osady fabrycznej 
znajduje się jeszcze jeden te- 
ren poprzemysłowy, zajmujący 
obszar o pow. 17,7 ha, zwany 
”Wykańczalnią”. Teren ten objęty 

W dobie silnego uprze my-
słowienia miast Europy 
oraz towarzyszących mu 

zjawisk dużego napływu ludności 
do miast, spadku jakości życia 
warstwy robotni czej i narastających 
konfliktów społecznych, realizacja 
osady fabrycznej Żyrardowa była 
urze czywistnieniem rodzących 
się wó wczas idei budowy nowo-
czesnych, dobrze zorganizowa-
nych ośrodków przemysłowych. 
Ponadto osada skutecznie 
realizowała ideę miasta - ogrodu 
poprzez starannie zaprojektowaną 
na dość znacznych obszarach 
zieleń integrującą kompozycję 

ZABYTKI

Nasze miasto zabytkami stoi 
Żyrardów, miasto z ponad 180-letnią historią, wpisało się w dzieje kraju przede wszystkim jako znaczący ośrodek pol skiego 
przemysłu lniarskiego, pełniący tę rolę przez blisko 170 lat. Na przełomie XIX i XX wieku Żyrardów był najpotężniejszym 
ośrodkiem przemysłu lniarskiego w Europie. W 1997 roku, po ogłoszeniu upadłości zakładów, budynki pofabryczne utraciły  
ostatecznie swą pierwotną funkcję. Ich obszar przekształcany jest obecnie w przestrzeń publiczną o funkcjach mieszkalnych, 
handlo wych i usługowych. Dawne żyrardowskie zakłady pozostały jednak cennym dziedzictwem niematerialnym historii przemysłu 
lniarskiego miasta, a pozostałe po fabryce zabudowania stanowią wraz z XIX – wieczną osadą powstałą przy fabryce, potężne  
i wyjątkowe dziedzictwo urbanistyki i architektury minionej epoki.
Większość zabytków Żyrardowa skupionych jest w samym centrum miasta - w granicach XIX-wiecznej osady fabrycznej oraz  
na terenach poprzemysłowych ,,Centrali” i ,,Wykańczalni”, zwanej potocznie ,,Bielnikiem”. 

i komunikacji z towarzyszącą im 
zielenią. Założenie zostało oparte  
na głównej osi kompozycyjnej, 
prowadzącej przez centralny plac 
rynkowy (obecny Pl. Jana Pawła II )  
i zadrzewioną obecną ul.  Kościuszki, 
spinając obszar przemysłowy oraz 
część robotniczą osiedla. Jeden  
z naj  starszych elementów kom-
pozycyjnych zespołu osady, obecny 
Plac Jana Pawła II skupia wokół sie-
bie wiele zabytkowych gmachów 
użyteczności publicznej. Poza 
wspomnianą częścią robotniczą, 
innym obszarem zespołu czytelnie 
zarysowanym w przestrzeni mia-
sta jest dawna dzielnica rezyden-
cjonalna, usytuowana po zacho-
dniej stronie ulicy 1 Maja, dawniej 
zwanej Wiskicką. Dzielnica ta obej- 
muje park krajobrazowy z willą 
Karola Dittricha przy ul. Dittrticha, 
pierwotnie zwanej ul. Zieloną, wille 
dla kadry kierowniczej dawnej fa-
bryki przy ul. Armii Krajowej (da wna  
ul. Parkowa) oraz domy miesz-
kalne dla urzędników niższego 
personelu technicznego zakładów 
przy ul. Sławińskiego, pierwo-
tnie nazwanej ul. Bielnikową, przy 
której zlokalizowana też została 
dawna Fabryczna Ochotnicza Straż 
Ogniowa. Na terenie rezydencjo-
nalnej dzielnicy znajdują się 
również najbardziej reprezenta-
cyjne budynki użyteczności publi-
cznej Żyrardowa, usytuowane przy 
histo rycznej ul. Długiej (obecnie ul. 
Limanowskiego): Kantor i Resursa.

    CENTRALA

Na terenie „Centrali” zajmującej 
powierzchnię 25,6 ha wzniesiono 
kilkadziesiąt obiektów, z których 
większość pochodzi z ostatniego 
dziesięciolecia XIX wieku. 

Budynki te charakteryzują 
się zróżnicowaną konstrukcją, 
wielko ścią, funkcją oraz wartością 
historyczną. Większość budynków 
po dziś dzień zachowała history-

całego założenia. Rozbudowa 
miasta postępowała z biegiem lat 
wokół osady fabrycznej, która dziś 
stanowi ścisłe centrum Żyrardowa, 
zachowując jednocześnie pier-
wotny program funkcjonalny.  
Jej obszar nie uległ zasadniczo ża-
dnym przekształceniom, zarówno 
w odnie sieniu do całego układu 
przestrzennego, jak i poszczegól-
nych obiektów. Zespół jest w całości 
zachowany - stan zachowania oce-
nia się na 96% pierwotnego zaso-
bu. O niezwykłości osady świadczy 
również jednorodność stylowa 
zespołu, na którą składają się formy 
architektoniczne i bogactwo wys-

troju elewacji, dostoso wane do fun-
kcji obiektów i statusu społecznego 
ich użytkowników oraz charaktery-
styczne ceglane elewacje.  

Osada fabryczna, stanowiąca 
wraz z zespołem poprzemysłowym 
integralną część współczesnego 
Żyrardowa, jest wybitnym osią -
gnięciem urbanistycznym oraz 
unikatowym w skali Europy przy-
kładem idei kształtowania mia-
sta przemysłowego, zbliżonym  
w swym bogatym programie 
funkcjo nalnym oraz rozwiązaniach 
przestrzennych do miasta ideal-
nego  XIX – wiecznej przemysłowej 
Europy. Zachowując przy tym 

w niezmienionym kształcie swą 
pierwotną przestrzenną kompo-
zycję, architekturę obiektów oraz 
ich funkcję, posiada bezcenne 
wartości, które wyróżniają ją od  
innych zachowanych XIX-wie-
cznych ośrodków przemysłowych.

W dowód uznania dla 
wyjątkowości zespołu i konie-
czności objęcia ochroną kon-
serwa torską, „Zespół Zaby-
tkowy Osady Fabrycznej  
w Ży  rardowie” został wpisany  
w 1979 r. do rejestru zabytków.   
Obecnie na wniosek prezydenta 
miasta to czy się postępowanie 
przed Generalnym Konserwa-

torem Zabytków o uzna nie 
zespołu za pomnik historii. Jest 
to najwyższa w Polsce prawna 
forma ochrony zabytków, którą 
obejmuje się zabytki wyjątkowe  
i unikatowe w skali kraju o szcze-
gólnym znaczeniu dla narodowe-
go dziedzictwa kulturowego.

Ten potężny i wyjątkowy za-
sób zabytków jest dużym atutem 
Żyrardowa oraz stanowi ogromny 
potencjał, który dobrze wyko-
rzystany może przyczynić się do 
rozwoju miasta, jako znaczącego 
ośrodka turystyki industrialnej.

Monika Butt-Hussaim 
Miejski Konserwator Zabytków

jest ochroną na podstawie ustaleń 
w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego mia-
sta. Ponadto jako zespół urba - 
ni styczny ,,Wykańczalnia” figuruje 
w ewidencji zabytków. 

Spośród budynków zespołu 
jeden figuruje w ewidencji  - budy-

nek dawnej stolarni. Natomiast 
do rejestru zabytków wpisano  
13 obiektów, w tym zespół budyn-
ków „Bielnika”, który tworzą budy n - 
ki nazwane zgodnie z pierwotną 
funkcją: chłodnia przędzy, suszar-
nia przędzy, wiązalnia, farbiarnia, 
biuro farbiarni, pompownia, biel-
nik przędzy, magazyn przędzy, 
gotowalnia przędzy i hala postrzy-
garki. Pierwsze budynki na terenie  
,,Bielnika” zbudowano na tere-
nach młyna zwanego „Szy szka” 
w pierwszej połowie XIX w. 
Korzystając z systemu spiętrzeń 
wody dla potrzeb młyńskich  
i stawu wytyczono tzw. „posiadło 
wodno-fabryczne”, określające te-
ren przyszłych zakładów. Zespół 
ma do dziś bardzo czytelną 
formę przestrzenną, a zachowane  
w ogro mnej części budynki  
sta  no wią o jego dużych warto-
ściach architektonicznych i urbani-
stycznych. 

czne elewacje. Zespół budynków 
zakładów lniarskich „Centrala”, jako 
zespół urbanistyczny ujęty jest   
w ewidencji zabytków. 

Obszar „Centrali” chroniony jest 
również na podstawie ustaleń miej - 
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Ponadto 32 
obiekty z terenu „Centrali” znaj dują 
się w ewidencji zabytków, zaś do  
rejestru zabytków zostało wpisa-
nych 16 obiektów. Spośród nich 

wymienić należy kompleks budy n   - 
ków tkalni, połączony z dawną 
przędzalnią tworzy trzon zespołu 
fabrycznego dawnych Zakładów 
Lniarskich „Centrala”. Pierwotny 
budynek tkalni został wzniesiony 
w latach 60-tych XIX w. Tkalnie 
były kilkakrotnie modernizowane  
i przebudowywane. 

Do rejestru zabytków wpisany 
jest też budynek nowej przędzalni 
lnu, wzniesiony w 1912 r. na 
rzucie wydłużonego prostokąta. 
To jeden z pierwszych budynków 
na świecie wykonany w konstru-
kcji żelbetowej, przystosowanej 
do obciążeń powstałych w wyni-
ku pracy kilku tysięcy wrzecion. 
Celem równomiernego rozłożenia 
naprężeń oraz drgań, konstrukcję 
dachu wypełniono ziemią,  
a na stępnie zasadzono rośliny. 
Na naj wyższym piętrze, znajdo-
wały się dwa potężne zbiorniki  
z wodą, którą wykorzystywano  
do obróbki lnu. 
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W drugiej połowie XIX 
wieku wraz z dyna-
miczną rozbudową 

osady fabrycznej praktyczne za-
stosowanie znalazły najnowsze 
ówcześnie trendy architekto-
niczno-przestrzenne. Rozpoczęła 
się realizacja nowoczesnego pro-
je ktu społeczno-urbanistycznego, 
w którym ważną rolę zaczęła 
odgrywać zorganizowana zieleń 
miejska. Angielski urbanista Ebe-
nezer Howard, który w roku 1898 
sformułował teorię „miast ogro-
dów” pragnął, aby łączyły one takie 
zalety miasta, jak: dostępność pra-
cy, usług i rozrywek z zaletami wsi, 
która oferuje czyste piękno natury 
– „…źródło życia, radości, boga - 
c twa i siły”. Niejako wyprzedzając 
niektóre teoretyczne rozważania 
Howarda, na terenie Żyrardowa 
już w latach 40.  XIX wieku zaczęły 
powstawać obiekty użyteczności 
publicznej oraz zabudowa mie-
szkalna otoczona zaplanowanymi 
terenami zielonymi.

Według najstarszego planu 
karto graficznego dawnego Żyrar-
dowa (z 1847 roku) już w pierwszy 
zespół fabryczny, wkomponow-
ano geometryczne ogrody, a w la-

Zieleń otaczająca szpital fabryczny.

Publiczny Park na Rudzie.

Zieleń przy kantorze fabrycznym. Kwaterowe ogródki przydomowe.

ŻYRARDÓW – nowoczesne „miasto ogród”
Żyrardów jest znany jako dziewiętnastowieczny nowoczesny ośrodek przemysłu, w którym realizowano prekursorskie, na skalę  
Europy, rozwiązania organizacji produkcji. Jednak ówczesny Żyrardów to nie tylko przemysł włókienniczy, ale także ludzie  
i przestrzeń miasta, którą ci ludzie tworzyli, którą organizowali i o którą dbali, tak aby to otoczenie czyniło ich życie lepszym. 
Również w tej sferze Żyrardów jawi się jako jedno z miast, gdzie oryginalna i nowatorska myśl spotkała się z pionierskimi realizacjami. 

tach późniejszych na dziedzińcu 
zakładowym oraz przy budynku 
biura głównego (Kantor) założono 
ozdobne zieleńce. Swoje tere-
ny zielone miały też wszystkie 
ważniejsze budynki użyteczności 
publicznej oraz kościoły. Przed fron-
tem szpitala fabrycznego utwo-
rzono kolisty zieleniec, zaś na tyłach 
budynku znajdował się przyszpital-
ny ogród z „werandą na leżakowa-
nie chorych” i altaną przy pawilo-
nie dla kobiet. Ogrody pojawiły się 
przed ochronką (przedszkole fab-
ryczne z 1882 roku), oraz szkołami 
powszechnymi – wzdłuż ulicy 
Długiej (dziś ul. Limano wskiego) 
przy Starej Szkole (dziś Szkoła 
Muzyczna) oraz przed Nową Szkołą 
(dziś Zespół Szkół Publicznych  
nr 2). Miejskie zieleńce powstały 
przed budynkiem dworca kole-
jowego oraz wzdłuż ulicy Zielonej 
(dziś K. Dittricha) i wzdłuż ulicy 
Brackiej (dziś Kilińskiego). W samym 
centrum osady, w miejscu pierwo-
tnie pełniącym funkcję rynku, 
powstał reprezentacyjny plac za-

gospodarowany uporządkowaną 
zielenią i elementami architektury 
ogrodowej.  

Obrazu Żyrardowa jako „mias-
ta-ogrodu” dopełniały główne aleje 
obsadzone drzewami (ul. Długa/
dziś Limanowskiego, czy ul. Nowy 
Świat/dziś ul. Kościuszki) oraz 
przy domowe ogródki kwaterowe, 
początkowo „przydzielane wraz  
z mie szkaniem jako zagonki ziemi 
pod kartofle i kapustę”, a z czasem 

zdobiące przestrzenie podwórek 
kwiatami, roślinami ozdobnymi  
i  niskopiennymi drzewami.

Całkiem osobne tereny ziele-
ni stanowiły natomiast parki. 
Największy z nich, rozciągający 
się na powierzchni prawie 6 ha, 
założony został nad rzeką Pisią-

Gągoliną, w dzielnicy rezydencjo-
nalnej osady fabrycznej. To prywat-
ny park stanowiący otoczenie dla 
willi Karola Ditricha jr. Zaprojekto-
wany został w stylu krajobrazowo 
– naturalistycznym przez znanego 
ogrodnika warszawskiego Ogrodu 
Botanicznego, Karola Sparmana. Ta 
wyspa zieleni w środku zabudowań 
fabrycznych w całym swoim 
bogactwie roślinności skrywała 
rzadkie okazy drzew, m.in. dwa 

platany klonolistne. Nie tylko one 
stanowiły o jego wyjątkowości, ale 
również leniwie płynące strumyki, 
czy przerzucone przez nie fanta-
zyjne mostki. 

W rezydencjonalnej części osa-
dy istniał też ogród prywatny zięcia 
jednego z właścicieli fabryki K. Dit-

tricha. Wraz z romantyczną altaną  
i fontanną stanowił okazałą oprawę 
Pałacyku Tyrolskiego. 

Żyrardów miał też swoje „Bie-
lany”– publiczny Park na Rudzie 
założony ok. 1845 r. Znajdował się 
on poza osadą fabryczną, w pobliżu 
dworca kolejowego. Powstał ok. 
1845r. i początkowo miał chara-
kter lasku służącego warszawia-
nom przybywającym tu na letni-
sko. W latach czterdziestych XIX 

rozciągał się na powierzchni ok. 
20 ha i wypełniał tereny w obrębie 
dzisiejszych ulic P. Wysockiego 
i 1 Maja (dawniej Wiskicka) do 
dworca kolejowego. W 1887 roku 
władze  Zakładów Żyrardowskich 
wykupiły te tereny, park ogrodzo-
no płotem i urządzono na potrze-

by załogi fabrycznej: zainstalo-
wano podłogę taneczną, budki 
dla kasjerów sprzedających bilety, 
na dużym stawie wybudowano 
mostek. O parku pisał Paweł Hulka 
– Laskowski: „Niedaleko dworca 
kolejowego był gaj brzozowy (…) 
i w tym gaju odbywały się zabawy 
ludowe. Co niedziela grywała tu 
doskonała orkiestra fabryczna,  
a robotnicy tańczyli albo używali 
huśtawek. Na dużej sadzawce  
w tym gaju zapalano wieczorami 
sztuczne ognie, wybuchały koloro-
we rakiety, uciecha bywała wielka.” 

Park ten był jednym z pier-
wszych w Europie parków publi-
cznych przeznaczonych, od chwili 
powstania, dla klasy robotniczej.  
Kiedy w 1910 roku część parku 
została przeznaczona na gimna-
zjum staw zasypano, a place zabu-
dowano. Z pozostałego terenu 
urządzono duży reprezentacyjno-
wypoczy nkowy zieleniec w po-
bliżu dworca kolejowego. Dziś 
zieleniec przy Alei Partyzantów 
jest pozostałością Parku na Rudzie 
z lat 40. XIX wieku. Kiedy zniknął 
park założono tak zwany Park 
Ludowy przylegający do parku 

K. Dittricha. Wkrótce miejsce to 
stało się chętnie uczęszczanym 
obiektem wypoczynkowym. Park 
miał charakter krajobrazowy,  
a w jego wnętrzu stanęła drewnia-
na muszla koncertowa.

Do dziś zachowała się 
większość pierwotnych terenów 
zieleni, będących świadectwem 
prób zrealizowania w XIX wiecz-
nym Żyrardowie prekursorskiej 
idei ,,miasta – ogrodu”. Choć wiele  
z nich wymaga rewaloryzacji, wciąż 
stanowią o wyjątkowym charak-
terze zabytkowego centrum mias-
ta, są potężnym dziedzictwem kul-
turowym, którego pielęgnowanie 
jest naszą powinnością wobec 
założycieli tego wzorcowego mias-
ta przemysłowego. A może kiedyś 
znów Żyrardów stanie się takim 
zielonym „miastem-ogrodem”, jak 
na wyblakłych XIX-wiecznych ryci-
nach?

Cytaty wykorzystane w artykule pochodzą 
z książki ,,Mój Żyrardów” Pawła Hulki-

Laskowskiego.  
arch.kraj. Iwona Rudzińska-Wiśniewska

Pohoryzont Architektura Krajobrazu

HISTORIA NASZEgO mIASTA
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Wizytówką Żyrardowa jest XIX-wieczna osada fabryczna, wybudowana przez założycieli miasta obok rozwijającej się fabryki  
lniarskiej. Składa się na nią osiedle domów robotniczych, dzielnica willowa dla kadry kierowniczej oraz liczne budynki  
użyteczności publicznej. Niemal wszystko wybudowane z charakterystycznej dla Żyrardowa czerwonej cegły, wedle skrupulatnie  
przemyślanego założenia urbanistycznego. Precyzja, z jaką zaplanowano żyrardowską osadę fabryczną, sprawia że Żyrardów  
uchodzi za modelowy przykład miasta przemysłowego przełomu XIX i XX w. 

TURYSTYKA

Spacer po XIX-wiecznej osadzie fabrycznej

1. Dworzec kolejowy - położony na dawnej 
trasie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Wybudo-
wany w latach 20. XX w. według projektu arch. 
Romualda Millera, w stylu dworku polskiego. 
Rozbudowany w latach 30. XX w. Wnętrza zdobią  
oryginalne sztukaterie i piece kaflowe, w poczekalni  
4 kolumny w stylu jońskim. 
2. Domy robotnicze - dzielnica domów ro-
botniczych. Najstarsze pochodzą z 1867 r. 
Późniejsza rozbudowa osiedla nastąpiła  
w 1871 r. i w latach 1880 - 1910. Charakterysty-
cznymi elementami dzielnicy domów robot-
niczych są drewniane budynki gospodarcze  
i przydomowe ogródki.
3. Kościół pw. św. Karola Boromeusza - wzniesiony  
w 1891 r. w stylu neogotyckim, przebudowany  
w 1895 r. Pierwszy kościół parafii rzymsko - kato-
lickiej w Żyrardowie. Wybudowany dzięki fundu-
szom Karola Dittricha jr. Kościół posiada 3 ołtarze 
- główny poświęcony patronowi z obrazem autor-
stwa Augusta Frinda.
4. Szpital fabryczny - zbudowany w latach 1892 
– 1894, wzorowany na jednym z najnowocześniej-
szych w tym czasie szpitali „Carla” w Dreźnie. Ze-
spół budynków wzniesiony według wprowadzo-
nego wówczas systemu pawilonowego, otoczony 
zielenią. 
5. Gabinet pisarza Pawła Hulki-Laskowskiego 
(1881-1946) - publicysta, społecznik, tłumacz, reli-
gioznawca, pisarz. Autor pamiętnika „Mój Żyrar-
dów. Największy rozgłos zyskał dzięki tłumacze-
niu powieści „Przygody dobrego wojaka Szwejka”  
Jaroslava Haška.
6.  Szkoły fabryczne 
Kantoratschule - szkoła zbudowana w latach 
1896 – 1899. Przeznaczona głównie dla dzieci  
z rodzin urzędników i dyrektorów zakładów lniar-
skich.
„Nowa Szkoła” - wybudowana w latach 1892 – 1894. 
Uczęszczały do niej dzieci robotników pracujących  
w fabryce lniarskiej. 
„Stara Szkoła” - powstała w 1882 r. 
7. Kościół farny pw. Matki Bożej Pocieszenia -  
świątynia powstała w latach 1900 - 1903 z fundacji  
rodziny Sobańskich i Karola Dittricha. Zaprojekto-
wana przez  Józefa Piusa Dziekońskiego, w stylu 
neogotyckim. We wnętrzu znajdują się secesyjne 
witraże (kwiaty polskie), wykonana najprawdopo-
dobniej według projektu Józefa Mehoffera.
8. Plac targowy - dawne targowisko położone w sercu  
zabytkowej osady fabrycznej. Plac targowy był 
również miejscem licznych manifestacji i wieców 
robotniczych – m. in. strajku szpularek w 1883 r., 
pierwszego na terenie Królestwa Polskiego strajku 
powszechnego. W 1924 r. plac zmienił funkcję na 
reprezentacyjną.  
9. Ochronka i Babiniec - przedszkole dla dzieci  
pracowników fabryki, zbudowane w 1875 r. z fun-
dacji Karola Augusta Dittricha. To jedna z pierw-
szych tego typu placówek w Królestwie Polskim. 
Babiniec, usytuowany w sąsiedztwie ochronki, zbu-
dowany w latach 80. XIX w. jako dom mieszkalny 
dla przedszkolanek.
10. Ludowiec, Dom Ludowy im. Karola Dittricha - 
oddany do użytku w 1913 r. Wybudowany z funduszy  
Karola Dittricha jr. dla robotników fabryki. Stanowi 
ciekawy przykład architektury modernistycznej.  
Do dziś budynek pełni pierwotne kulturalne funkcje.    
11. Magistrat - wybudowany ok. 1910 r., przezna-
czony na siedzibę władz miasta. Na parterze mieścił się  
sklep firmowy z tkaninami z żyrardowskiej fabryki 
oraz poczta. Na I piętrze urzędowali przedstawiciele 
władz miasta - prezydent i urzędnicy. Na II piętrze 
były mieszkania służbowe urzędników. 
12. Ulica Wiskicka - dawny trakt handlowy 
łączą cy Rawę Mazowiecką z Sochaczewem, tra-
są przez Mszczonów i Wiskitki. Ulica stanowiła 
oś urbanistyczną dla założenia przestrzennego 
osady fabrycznej, dzieląc ją na część fabryczną 
i mieszkalną. W 1924 r. ulica zmieniła nazwę na  
1 Maja. Do dziś jest główną arterią komunikacyjną  
Żyrardowa.

13. Resursa - placówka kulturalna urządzona na wzór 
klubów angielskich. Zbudowana w latach 70. XIX w.  
Odbywały się tu m.in. przedstawienia teatralne,  
odczyty i zabawy okolicznościowe. W sali balowej  
zachowane barwne malowidła ścienne. 
14. Pałacyk Tyrolski - wybudowany w latach 1867 
- 1871 przez Karola Augusta Dittricha dla swojego 
zięcia, kupca austriackiego - Ludwika Marcellina. 
Budynek miał przypominać Marcellinowi jego  
rodzinne strony. Przy nim altana ogrodowa z XIX w. 
15. Budynek dawnej administracji - wzniesiony  
w 1908 r., na potrzeby administracji rozwijającego się  
zakładu. W latach 20. XX wieku mieściła się tu szkoła  
rzemieślniczo-tkacka. Dawniej budynek połączony  
pomostem z usytuowaną obok pończoszarnią. 
16. Kantor - zbudowany w 1885 r., na planie litery „H”. 
Pełnił funkcje administracyjne, był siedzibą dyrekcji  
i biura Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Żyrardow-
skich. Wewnątrz zachowane dekoracyjne elementy 
klatki schodowej z żeliwnymi kolumienkami i ozdob-
ną balustradą. 
17. Wille dyrektorskie - rezydencjonalna dzielnica  
powstała w latach 80. XIX w. dla wyższego personelu  
fabryki. Zespół willi w stylu renesansu francuskie-
go.
18. Willa Haupta - dyrektora generalnego fabryki 
żyrardowskiej, zbudowana ok. 1890 r. w stylu szwaj-
carskim. 
19.  Straż ogniowa z wozownią - Fabrycz-
na Ochotnicza Straż Ogniowa założona  
w 1884 r. przez Karola Dittricha jr. Dla jej potrzeb 
wzniesiono w 1896 r. budynek wozowni i staj-
ni w kształcie litery „L”. Obiekt po 1945 r. został  
częściowo przebudowany.
20. Zespół budynków dawnego Bielnika - pierwsze 
obiekty przeznaczone na suszenie przędzy i bielenie  
tkanin powstały w poł. XIX w. Obecny wygląd ze-
społu Bielnika pochodzi z przełomu XIX i XX w.   
W budynku dawnej drukarni znajduje się Fabryka 
Lnu, kontynuująca lniarskie tradycje miasta. 
21. Willa reprezentacyjna Karola Dittricha jr. (1853-
1918) - zbudowana w latach 1885 – 1890 w stylu 
neorenesansowej miejskiej zabudowy reprezentacyj-
nej. Tutaj zapadały najważniejsze decyzje dotyczące 
fabryki. Obiekt otacza park krajobrazowy. Od 1961 r. 
willa jest siedzibą muzeum.  
22. Kościół ewangelicki pw. Wniebowstąpienia 
Pańskiego - jednonawowa świątynia zbudowana w 
1898 r. według projektu Lessnera, w stylu neogotyc-
kim. W 1976 r. świątynię odkupiono na rzecz parafii 
rzymsko-katolickiej. 
23. Pralnia i łaźnia – obiekt wzniesiony w latach  
80. XIX w. dla pracowników fabryki. Oprócz publicz-
nej pralni i kąpieliska wyodrębnione zostało po-
mieszczenie na kąpiele parowe (sauna). 
24. Pończoszarnia - zbudowana w 1870 r., rozbudo-
wana w latach 1890 – 1910. Na początku XX w. poń-
czoszarnia była jedną z największych tego typu fabryk 
w Cesarstwie Rosyjskim. W 1967 r. przedsiębiorstwo 
otrzymało nazwę „Stella”. 
25. Stara przędzalnia - pięciopiętrowy budynek 
wzniesiony w 1833 r., według projektu arch. J. J. 
Gaya, wielokrotnie przebudowywany i odbudowy-
wany. W latach 2005 – 2009 r. budynek zrewitalizo-
wany ze środków prywatnych pod funkcję mieszkal-
no - usługową. 
26. Nowa przędzalnia - wzniesiona w latach 1910 
– 1914. Obiekt był najnowocześniejszym i najwię  - 
kszym budynkiem żyrardowskiej fabryki. Jako jeden  
z pierwszych w Polsce wykonany w konstrukcji żel-
betowej, przystosowany do obciążeń powstałych  
w wyniku pracy kilku tysięcy wrzecion. W latach 
2007 – 2009 rewitalizowany ze środków prywa-
tnych pod funkcję mieszkalno - usługową.
27. Budynek fabryczny - wzniesiony ok. 1860 r.,  
jako budynek przędzalni. Budynek zrewitalizowa-
ny ze środków prywatnych, obecnie pełni  funkcję 
mieszkalno - usługową pod nazwą „Stara Przędzal-
nia II”.

ZABYTKI NIERUCHOME
W gminnej i wojewódzkiej ewide n  - 
cji zabytków z terenu Żyrardowa 
znajduje się 371 kart adresowych 
zabytków nieruchomych, z których 
201 wpisanych jest do rejestru  
zabytków. W tym m.in. osada fabry-
czna, jako zespół urbanistyczny, 
park, 26 obiektów użyteczności 
publicznej,  4 kościoły, 2 cmenta-
rze, 225 budynków mieszkalnych,  
42 obiekty mieszkalno-usługowe, 

Serdecznie zapraszamy na „Spacer po XIX-wiecznej osadzie fabrycznej”, który pozwoli poznać 
najcenniejsze i najciekawsze z punktu widzenia historii miasta, obiekty żyrardowskiej starówki. 

36 budynków gospodarczych, 
13 budynków produkcyjno-
magazynowych i 18 budynków 
nieużytkowanych. 

ZABYTKI RUCHOME
Żyrardów posiada też liczne i cenne 
zabytki ruchome oraz stanowiska 
archeologiczne objęte ochroną 
konserwatorską. W ewidencji za-
bytków województwa mazowie-

ckiego znajduje się 499 zabytków 
ruchomych, w tym 237 grobów  
i nagrobków na cmentarzu rzym-
sko-katolickim, ewangelicko – au gs  - 
bu   rskim i żydowskim. Spośród tych 
blisko 500 zabytków rucho mych 
170 wpisanych jest do re jestru 
województwa mazowie ckiego. 
Są to m.in. zabytki stanowiące 
wystrój wnętrz i wyposażenie 
kościołów: p.w. Wniebowstąpienia 

Pańskiego, Matki Bożej Pociesze-
nia oraz św. Karola Boromeusza, 
a także wyposażenie budynku 
Kantoru, będącego pierwotnie 
siedzibą dyrekcji fabryki, ma szy ny 
i urządzenia dawnych zakładów 
lniarskich oraz wyposażenie 
wnętrza budynku Resursy, dawnej 
placówki kulturalnej dla ówczesnej 
żyrardowskiej elity. 

STANOWISKA 
ARCHEOLOGICZNE

W granicach administracyjnych 
mias ta znajduje się 11 stanowisk  
archeologicznych ujętych w woje-
wó  dzkiej ewidencji zabytków 
archeologicznych, związanych  
z epoką kamienia, brązu, staroży-
tności i śre dniowiecza, w tym 
głównie ślady osadnictwa i skarby.

Monika Butt-Hussaim 

O ZABYTKACH W LICZBACH 
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Panteon osobistości tworzących historię Żyrardowa
W starożytnej Grecji i Rzymie panteon to świątynia poświęcona wszystkim bogom. To również monumentalna budowla, w której 
znajdują się groby wybitnych ludzi lub ich pomniki. W potocznym języku panteon jest zbiorem indywidualności z danej dzie-
dziny, czasu lub miejsca. Dla nas takim miejscem jest Żyrardów wraz z postaciami, które wywarły ogromny wpływ na jego historię. 
Niektórzy poświęcili miastu całe swoje życie, inni „będąc tu na chwilę” pozostawili trwały ślad swojej obecności. Wszyscy jednak 
zasłużyli na miejsce w panteonie naszej pamięci.

Karol Dittrich jr. urodził się 
3 października 1853 r.  
w Krasnej Lipie (Schön-

linde). Studiował na Politechnice  
w Dreźnie, a następnie praktyko wał 
w Anglii, w fabryce włókienniczej 
Netta Ogdena. Na przełomie lat 
70-tych i 80-tych XIX w., na kilka 
lat przed śmiercią ojca, faktycznie 
przejął kierownictwo nad 
zakładami żyrardowskimi, 
prze kształcając je w 1885 
roku w Towarzystwo Ak-
cyjne Zakładów Ży ra r - 
  dowskich „Hielle i Dit - 
trich”. W nowopo wsta- 
łym Towarzystwie 
najważniejszą rolę 
zachował K. Dittrich jr, 
który zajmował stano-
wisko prezesa Za rządu To-
warzystwa Akcyjnego do roku 
1905. Posiadał także 350 z 600 
akcji, co zapewniało mu faktyczne 
dysponowanie majątkiem fabry-
cznym. W 1899 roku w związku  
z pogarszającym się stanem 
zdro wia K. Dittrich jr wycofał się  
z kie rownictwa, sprzedając swoje 
udziały. 
W 1900 r. Karol Dittrich założył 
Sanatorium Frankenstein 
(Podháji) pod Rumbu rkiem 

Karol Dittrich jr. (1853-1918)
Filantrop i społecznik

w północnych Czechach. Już 
przed wybuchem pierwszej wojny 
światowej zdobyło sobie to Sana-
torium sławę międzynarodową 
jako zakład fizykalno – dietetyczny. 
Spektrum pomocy rozciągało się 
od zastosowań tradycyjnych, aż do 
wówczas nowych 
metod 

leczenia np. elektroterapia. 
Karol Dittrich jr był szeroko znany 
dzięki swoim szczodrym darom 
na cele narodowe i charytatywne. 
Józef Procner – pierwszy burmistrz 
Żyrardowa – w swych pamiętnikach 
tak wspomina K. Dittricha:  
„…Dobre serce, jak i filantro pja zac-
nego mego szefa Karola Dittricha 
była na ogół wszystkim znaną, 
niebyło wypadku ażeby proszący  
a za sługujący na uwzglę dnienie, to 
zawsze został wysłuchanym i obdarzo-

nym…” . 
W latach 1903-1908 Karol 
Dittrich jr., dostrzegając 
niezwykłe zdolności, am-
bicje i pracowitość Pawła 
Hulki – Laskowskiego, ufu n  - 

do wał dla niego stypen-
dium na Uniwersytecie w Hei-

delbergu, sfinansował także 
wyjazd Pawła Hulki – Laskowskie-
go do Sanatorium Frankenstein.
 Rodzina Dittrichów finansowo 
wspierała także artystę mala-

rza Augusta Frinda, urodzonego  
w Kra snej Lipie. A. Frind jest m.in. 
autorem portretów znajdujących 
się w zbiorach żyrardowskiego 
Muzeum – Karola Augusta Dittricha 
i Karola Hielle.
Miastu Schönlinde (ob. Krasna Lipa) 
Dittrich przekazał środki fina nsowe 
na cele budownictwa oraz na 
budowę wodociągów; wybudował 
dom dla ubogich – przytułek  

i łaźnię miejską. Razem ze swoimi 
trzema siostrami, ku pamięci swego 
ojca K.A. Dittricha, zbudował szpi-
tal, który polecił wzorowo urządzić. 
Oddał też do użytku publicznego 
wspaniałe zieleńce przy nowym 
cmentarzu. Pamięci zmarłej matce 
Teresie poświęcił nowy „Dom dla 
przewlekle chorych”. Willa Karola 
Dittricha oddana w stanie surowym 
w czasie jego śmierci, przeznaczo-
na pierwotnie na dom młodzieży, 
później służyła jako miejsce dla 
przewlekle chorych. 
W Żyrardowie dzięki wsparciu fina n - 
                sowemu K. Dittricha powstało 
wiele obiektów użyteczności pub-
licznej m.in. kościół p.w. Matki Bożej 
Pocieszenia, synagoga, kościół bap-
tystów,  Dom Ludowy (ob. Centrum 
Kultury), szpital wraz z przytułkiem, 
szkoły fabryczne.
Karol Dittrich jr wraz z siostrami 
założył Fundację imienia Karo-
la Augusta Dittricha, z której 
zasłużonym żyrardowskim robot-
nikom fundowano oprocentow-
ane książeczki oszczędnościowe  
z wkładem 50 rubli, pod warunk-
iem, że syste matycznie będą co 
miesiąc odkładali 3% zarobku, fir-
ma zaś dodawała drugie tyle. 
Józef Procner w swych pamiętni-
kach opisuje także historię 
nieszczęśliwej miłości Dittricha: 
„…W swojej małej willi w dużym 
parku wspaniałym posiadał Dit-

HISTORIA NASZEgO mIASTA

trich w Żyrardowie (…) sanktuar-
jum, jedna sala przeznaczona, do 
której nikomu nie było dozwolo-
nem wejście, (…), w której Dittrich 
posiadał spory portret w bogatych 
ramach swego ideału miłości, pewnej 
artystki Włoszki, którą pokochał 
szcze rze całem swem sercem – a nie 
wolno mu było ją poślubić. Ażeby  
syn nie postąpił wbrew woli swego 
ojca, to tenże przeznaczył półmiljo-
na marek czy lirów ażeby ona 
zmieniła swoje nazwisko i raz na za-
wsze zerwała przyjaźń i miłość jaką 
posiadała dla Karola Dittricha. (…). 
Natomiast biedny oszukany narze-
czony choć bogaty finansowo Karol 
Dittrich boleśnie odczuł tę stratę jaką 
mu sprawił rodzony ojciec, że już jej 
nigdy nie spotkał w swoim życiu 
choć ją poszukiwał po całej Europie 
i nawet śladu nie znalazł…”
Karol Dittrich jr zmarł 17 kwiet-
nia 1918 r. na zapalenie opłucnej 
żebrowej w swojej willi w Weiβer 
Hirsch koło Drezna.
„…W spisanej przez Dittricha ostat-
niej woli, pomimo że był katolikiem 
dobrym i wierzącym, to postanowił, 
aby i on zginął na zawsze z tego 
świata, ażeby w krematorjum 
był spalonym, a pozatem urna ze 
szczątkami popiołu żeby była wrzu-
cona na fale wzburzonego morza 
adryatyckiego – co też tak de fakto 
uczyniono…” (J. Procner).

Jacek Grzonkowski

Dzisiaj na naszych oczach zmienia się Żyrardów. Pięknieją ulice, wyrastają nowe domy. Spełnia się wielkie marzenie  
piewcy naszego miasta, Pawła Hulki-Laskowskiego, który marzył o pięknym i zasobnym mieście. W wirze codziennych zajęć,  
zwróceni ku przyszłości przemierzamy ulice, często nie zwracając uwagi na to, komu są one poświęcone. Dzisiaj patronami 
ulic są ludzie prawi i uczciwi, którzy dobrze zasłużyli się miastu, regionowi i krajowi. Nazwa ulicy im się po prostu należy,  
jako -  panis bene merentium (chleb dobrze zasłużonych). Warto czasem przystanąć i poświęcić chwilę refleksji postaci,  
której nazwisko widzi my na niebieskiej tabliczce. Chcielibyśmy opowiedzieć o jednym z nich …

Żołnierze Rewolucji i Niepodległej Polski
To cykl o młodych ludziach żyjących ponad 100 lat temu, którzy w dobie  
rewolucji 1905-1907 poświęcili swe życie idei sprawiedliwości społecznej  
i niepodległości Polski. Jednym z nich był …

Boruch Szulman (1886-1906)

BENE MERENTES. PATRONI NASZYCH ULIC

Chaim Boruch Szulman urodził 
się 14.v.1886 roku w Warsza-
wie w ubogiej żydowskiej 

rodzinie robotniczej, jako syn Icka  
i Dwojry Rywy Szulmanów. Dorastał 
w domu przy ul. Towarowej w śro-
dowisku robotników zarówno pol-
skich jak i żydowskich. Jako młody 
człowiek rozpoczął pracę malarza 
pokojowego. W dobie walki o słu-
szne prawa, w okresie strajków  
i manifestacji oraz nadziei na zmia-
ny dorastało się szybciej. Mając 18 
lat, w 1904 roku wstąpił do Pol skiej 
Partii Socjalistycznej, zaś w sty-
czniu 1905 został członkiem kon-

spiracyjnej Organizacji Bojowej.  
W chwili powstania liczyła sobie 
zale dwie 50 osób, ale szybko ich li-
czba przekroczyła setkę.  Po dwóch 
latach było już ponad 3 tysiące 
bojowców tworzących siatkę  
w trzy nastu okręgach w całej 
Kongre sówce. OB. PPS posiadała 
szkołę w Krakowie, a w Warszawie  
i Łodzi organizowała kursy bojowe.

Inspiracją dla wstąpienia 
Szulmana do organizacji był 
niewątpliwie program PPS-u, 
który nie tylko zakładał „obale-
nie dzisiejszej niewoli polity-
cznej”, ale zapowiadał też wpro-

wadzenie demokraty cznego 
sy ste mu władzy i zasady posza-
nowania praw każdego obywa-
tela bez względu na jego po-
chodzenie, rasę, narodowość  
i wyzna nie. PPS chciała też gwa-
rancji wolności słowa i bezpłatnej 
edukacji oraz ograniczenia dnia 
pracy do 8 godzin.  

W dniu 6.IX.1905 Szulman 
został aresztowany przez policję 
carską i oskarżony o nielegalne 
posiadanie broni. Osadzono go  
w najsurowszym więzieniu poli-
tycznym - X Pawilonie Cytadeli 
Warszawskiej. W śledztwie zeznał, 
że jest „wyznania mojżeszowego, 
narodowości polskiej i poddaństwa 
rosyjskiego”. To typowy przykład 

stanu świadomości ówczesnych 
mieszkańców Warszawy będących 
od pokoleń synami tej ziemi.  
Tymczasowa Komisja Śledcza nie 
zdołała postawić Szulmanowi in-
nych zarzutów i skazała go na  
3 miesiące aresztu. 

Po uwolnieniu został człon-
kiem żydowskiej „piątki” bojowej  
w Orga nizacji Bojowej PPS.  
Wkrótce Szulman i jego grupa 
otrzymali od władz organizacji roz-
kaz dokonania zamachu bombo-
wego na komisarza carskiej policji 
Nikołaja Konstantinowa, odpo-
wiedzialnego za bezprecedensowe 
represje wobec działaczy socja-
listycznych, zwłaszcza żydowskich. 

Zamach został wykonany 
14.v.1906 roku u zbiegu ulic 
Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. 
Podczas odwrotu Szulman ranił 
strzałem z rewolweru goniącego 
go żołnierza, ale sam został 

trafiony kulami patrolu wojskowo-
policyjnego. Zmarł w pobli-
skiej bramie przy ulicy Zielnej 33  
(w okolicach dzisiejszego wejścia 
do stacji metra). Początkowo policji 
nie udało się go zidentyfikować. 
Jego nazwisko pojawiło się dopiero  
w nekrologu opublikowanym  
w konspiracyjnej gazecie PPS  
– „Robotniku”. Aby zapobiec mani-
festacji na jego pogrzebie, policja 
wykradła ciało i pochowała w taje-
mnicy na cmentarzu żydowskim 
przy ulicy Okopowej.

W II Rzeczypospolitej 19.XII.1930 
roku prezydent Ignacy Mościcki 
odznaczył go pośmiertnie Krzyżem 
Niepodległości z Mieczami.  Boruch 
Szulman, podobnie jak poległy wiek 
wcześniej pod Kockiem Berek Jose-
lewicz, stał się symbolem wspól-
nej walki mieszkańców tej ziemi, 
Polaków i Żydów o niepodległość 
Polski.

Sławomir Maszewski
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Lekarz i instruktor viet vo dao. Czy mają ze sobą coś wspólnego? Okazuje się, że przynajmniej w Żyrardowie, tak. Razem  
otworzyli lokal gastronomiczny „Ładownia”, choć wolą określenie - pub muzyczny. Jacek Wójtowicz i Piotr Bonikowski,  
bo o nich mowa, znają i przyjaźnią się od lat. Choć wykonują różne zawody, mają wspólną pasję – żeglarstwo. I to właśnie 
żeglarstwo stało się przyczynkiem do uruchomienia muzycznego pubu.

Ładownia – „przeżyj to sam”

- „Ładownia” to spełnienie na-
szych marzeń – opowiada o gene-
zie pubu Piotr Bonikowski. – Pod-
czas wspólnych wypraw okazało 
się, że obaj marzymy o lokalu,  
w którym zawsze można by było 
posłuchać bardzo dobrej muzyki. 
Po nieważ obaj jesteśmy żeglarzami, 
myśleliśmy na początku o tawernie. 
Jednak nie chcieliśmy zamykać się 
na inny rodzaj muzyki, niż szanty. 
Pomimo tego, że lubimy szanty, 
słuchamy także innej muzyki. Dlate-
go po dłuższej naradzie doszliśmy 
do porozumienia, że będzie to pub 
muzyczny ,,serwujący” muzykę na 
żywo zróżnicowaną gatunkowo.  

„Ładownia” funkcjonuje przy  
ul. 1 Maja 23b od ośmiu miesięcy. 
To nie jest długi okres, ale - jak się 
okazuje - mimo nie wielkiego stażu, 
lokal ma już swoich wielbicieli,  
a zapraszani na koncerty wyko-
nawcy chętnie tutaj wracają.

- Na początku naszej dzia-
łalności to my zabiegaliśmy o do-
brych muzy ków. Chcieliśmy, żeby 
na naszej scenie występowali arty-
ści z doro bkiem, tacy którzy mają 
coś do przekazania publiczności. 
Nasze zabiegi kończyły się zazwy-
czaj sukce sem i na scenie „Ładowni” 
grali naprawdę znakomici wykona-
wcy – podkreśla Piotr Bonikowski. 
– Po kilku miesiącach pracy i wyra-
biania dobrej marki, śmiało mogę 
powiedzieć, że to się opłacało.  
Te raz to wykonawcy zgłaszają się  
do nas i proszą nas, żeby tutaj za-

grać. Fama o lokalu poszła w całą 
Polskę i jest nam z tego powodu 
nie zmiernie miło. 

Utrzymanie wysokiego pozio - 
mu oferty muzycznej pubu 
wyma ga pewnych wyrzeczeń  

– nie każdy może zagrać 
w „Ładowni”. Z pewnością 
nie usłyszymy tutaj disco 
polo. 

- Oprócz szant mo-
żna u nas posłuchać po-
rzą dnego bluesa, czasem 
jest to blues połączony  
z ro ckiem, czasami reggae, 
bywały też u nas kon-
certy country – kontynu-
uje Piotr Bonikowski. – 

Poza tym „Ładownia”, to nie tylko 
same koncerty na żywo, to także 
parę innych programów, które 
wdrażamy. Od nie dawna istnie-
je „Scena satyry”. Raz w miesiącu  
w ramach „Sceny satyry” odbywa 

się cykliczny program Marka Maje-
wskiego, który zaprasza do wspól-
nego występu różnych artystów.  
Jest to program o szerokim spe-
ktrum, od kabaretu po piosenkę 
literacką. „Scena satyry” została 
odebrana przez naszych gości 
bardzo pozytywnie. Będziemy więc 
rozwijać ten cykl. 

W „Ładowni” zadebiutował 
również „Klub podróżnika”. Właści-
ciele planują w ramach tego pro-
gramu zapraszać osoby, które mają 
pasję podróżniczą. Pierwszy pro-
gram pod tym hasłem otworzył 
Ja cek Pałkiewicz, znany na całym 
świe cie podróżnik. Założeniem 
„Klu bu podróżnika” jest rozbu-

dzenie cie kawości świata. Podczas 
inauguracji nowego programu 
oka zało się, że to dobry pomysł,  
bo sala była wypełniona po brzegi.

- Kolejnymi „klubowiczami” 
będą między innymi Elżbieta 
Dzikowska i Wojciech Cejrowski 
– zapowiada Piotr Bonikowski.  
– Na te spotkania zapraszamy już 
po wakacjach. 

„Ładownia” powstała głównie  
z my ślą o dobrej muzyce, ale 
także po to, żeby w kulturalnych 
warunkach napić się dobrego 
piwa, a przy okazji coś przekąsić. 
– Propo nujemy szybkie przekąski,  
ale także dania obiadowe np. 
sałatki, makarony – mówi właściciel. 
– Organizujemy również imprezy 
okolicznościowe, gdzie uzgadnia-
my dowolne menu. 

Chociaż nazwa „Ładownia” 
koja rzy się właścicielom z portowy-
mi ładowniami, to jednak skojarze-
nia bywają różne i z pewnością 
można powiedzieć, że po wyjściu 
stąd będziemy pozytywnie nałado-
wani. Dobra muzyka, dobre piwo, 
sma czne przekąski, a przede wszys-
t kim doborowe towarzystwo, to 
przepis na dobre samopoczucie. 
Jednak, żeby się przekonać, że tak 
właśnie jest, trzeba osobiście to 
spra wdzić. 

- Tych, którzy jeszcze u nas nie 
byli, zachęcę do odwiedzenia „Ła-
downi” słowami piosenki: „przeżyj 
to sam” – mówi na zakończenie 
spotkania Piotr Boni kowski.

red.

Jeszcze kilka lat temu Żyrardów był istną gastronomiczną pustynią. Na dobry obiad gości można było zaprosić jedynie do… 
swego domu. Jednak od pewnego czasu ta sytuacja sukcesywnie się zmienia. Z roku na rok na restauracyjnej mapie miasta 
pojawiają się nowe lokale, w których nie tylko smacznie zjemy, ale także miło spędzimy czas. Jednym z takich miejsc jest, 
działająca od marca tego roku, przy ul. Izy Zielińskiej 17, restauracja „Marrakesh”.

Marrakesh – smak egzotyzmu

MAROKAŃSKIE specjalności  Marrakeszu

Właścicielką lokalu jest 
młoda, rozpoczynająca 
dopiero działalność na 

restauratorskim rynku, żyrar do-
wianka – Anna Wilgosz. W stwo - 
 rzenie restauracji pani Ania wło-
żyła wiele pracy i serca. Widać to 
w każdym zakątku tego niezwy-
kłego miejsca. Gustownie dobra-
ne, ciepłe kolory, oryginalne 

bi bel  oty, wszystko dopracowa-
ne w najmniejszym szczególe.  
Re stau  racja powstała w nowo 
wybu dowanym budynku przy 
ul. Izy Zielińskiej. Jest dwupozio-
mowa, latem goście mogą usiąść 
również na zewnątrz. Panujący 
tu klimat zachęca do spędzenia  
czasu w towarzystwie rodziny lub 
znajomych. 

Klientów przyciągać może 
również egzotyczna nazwa restau-
racji – „Marrakesh” – to symbol fascy-
nacji właścicielki kulturą i tradycją 
Maroka. Oczywiście taka nazwa 
zobowiązuje - więc w menu bez 
trudu odnajdziemy dania rodem  
z kuchni marokańskiej.

O swoje podniebienia nie 
muszą się też martwić miłośnicy 
bardziej tra dycyjnych dań.  
W karcie są zarówno potrawy 
międzynarodowe, jak i typowo 
polskie. Bogato zaopatrzony bar 
zapewne zainteresuje smakoszy 
mocniejszych trunków. Dużym 
powodzeniem gości cieszy się nie-
pasteryzowane piwo żytnie o spe-
cyficznym smaku i aromacie.

Anna Wilgosz nie ukrywa, 
że otwarcie restauracji było jej 
marzeniem. – Właściwie do real-
izacji tego pomysłu namówił mnie 
mąż, dziś wiem, że to była słuszna 
decyzja – podkreśla właścicielka.

Choć „Marrakesz” funkcjonuje 
w Żyrardowie od niedawna, już 

Jagnięcina marynowana w kiszonej cytrynie, 
kuminie, chili, imbirze, rozmarynie, czosnku, 
cynamonie i kolorowym pieprzu z doda tkiem 
oleju arganiowego, podana z kuskusem 
warzywnym i duszonymi warzywami julne.

Kuskus warzywny z miętą i mixem 35 
łagodnych przypraw, podany z kiszoną rzepą, 
7 rodzajów sałat z dodatkiem balsamiczno-
ziołowego vinegrtte oraz blanszowanej 
marchewki. 

Na jesieni w karcie dań pojawi się jeszcze Tadżin z owoców morza  
z morskimi rybami homarcami, langustynkami, krewetkami.

TADŻIN Z JAGNIęCINY

 SAŁATKA ESSAOUIRA

zdążył sobie zaskarbić sympatię 
mieszkańców. Na żyrardowskich 
forach internetowych nie brakuje 
pochlebnych opinii na temat kuch-
ni, wystroju pomieszczeń i miłej, 
profesjonalnej obsługi.

„Marrakesh”, to elegancka 

restau racja. Klienci odwiedzający 
ten lokal spotkają tu niecodzienną, 
wyśmienitą kuchnię oraz przytulne, 
znakomicie zaaranżowane wnętrza – 
te dwie rzeczy wystarczą, by stworzyć 
miejsce, do którego chce się wracać.

red.

CIEkAwE MIEjSCA
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KUlTURA I HISTORIA

KONKURS I  Poznaj historię swojego miasta

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconemu zabytkom i hi-
storii naszego Miasta. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, które 
znajdą Państwo na końcu artykułu, a następnie poprawną odpowiedź 
przesłać do Wydziału Promocji i Kultury UMŻ (Plac Jana Pawła II nr 2, 
e-mail: promocja@zyrardow.pl). Dla trzech osób, które jako pierwsze 
prześlą prawidłową odpowiedź czekają nagrody. 

Willa Karola Dittricha jr. wraz  
z ota  czającym ją parkiem stanowi 
część wyraźnie wyodrębnionej  
w krajobrazie Żyrardowa dzielnicy 
mieszkaniowej o charakterze re-
prezentacyjnym.

Willa zbudowana została w 
latach 1885 – 1890. Spełniała 
istotną funkcję reprezentacyjną, tu 
podejmowano najznamienitszych 
go ści, tu zapadały najważniejsze 
decyzje dotyczące fabryki. Obiekt 
jest przykładem neorenesansowej 
miejskiej zabudowy reprezenta-
cyjnej.

Pierwszy burmistrz Żyrardowa 
– Józef Procner w jednym z fra-
gmentów swych pamiętników 
opisuje nieszczęśliwą historię 
miło ści Karola Dittricha jr., której 
tło stanowi żyrardowska rezyden-
cja w parku. 

W jednej z sal willi, do której 
wstęp miał jedynie K. Dittrich, 
jego zaufany kamerdyner - Ste-
fani oraz starsza wiekiem gospo-
dyni panna Trombers, znajdował 
się portret włoskiej artystki, którą 
Dittrich pokochał, ale nie wolno 
mu było jej poślubić. Karol August 
Dittrich przeznaczył pół miliona 
marek czy lirów by zmieniła swoje 
nazwisko i raz na zawsze zerwała 
przyjaźń i miłość jaką darzyła 
Karola Dittricha jr. Śpiewaczka 
uległa woli ojca, a oszukany Karol 
przez lata poszukiwał swojej utra-
conej miłości po całej Europie.  
Ta tragi czna historia odbiła się na 
jego zdrowiu. Około 1905 r. pod-
czas podróży Dittricha za granicę,  
w jego żyrardowskiej willi wskutek 
wadliwego urządzenia kaloryfe-
rów doszło do pożaru, w którym 
spłonął obraz jego ukochanej. Nie 
udało się zapobiec temu tragi-
cznemu wydarzeniu, ponieważ 
płomień nie rozprzestrzeniał się 
od razu, lecz tlił się powoli i nikt 

go nie zauważył. Pomimo zasy-
gnalizowania gwizdkiem alarmu, 
pobliski oddział straży pożarnej 
nie zareagował, ponieważ myl-
nie przypuszczano, że to pora 
poobie dniego gwizdka na po-
wrót robotników do dalszej pra-
cy. Ten przykry wypadek wywołał 
w Dittrichu wielkie oburzenie, 
którego efektem była decyzja  
o opuszczeniu Żyrardowa i stałego 
osiedlenia się pod Dreznem.

W czasie II wojny Niemcy 
znisz czyli pałacyk dobudowując 
do niego bunkier przeciwlotniczy. 
Po wojnie podittrichowska willa 
została siedzibą Komitetu Miej-
skiego PPR, a następnie biblioteki 
fabrycznej. Dopiero w roku 1961, 
po zmianie kilkunastu lokatorów, 
pałacyk stał się siedzibą Muzeum 
Historii Ruchu Robotniczego  
m. Żyrardowa. 

Unikatowym eksponatem 
pre ze  ntowanym w muzealnym 
hol lu jest Panorama Żyrardowa  
z 1899 r. ukazująca osadę 
podzieloną na kwartały, zgo d-
nie z ówczesnymi tendencjami 
architektonicznymi. Pano rama, 
o długości 367 cm i wysokości 
140 cm, wykonana została na 
zamówienie właścicieli zakładów 
w celu uświetnienia stoiska 
żyrardowskiego na światowej 
wystawie w Paryżu, która odbyła 
się w roku 1900. Panorama po-
zwala wszystkim zwiedzającym 
poznać kształt urbanistyczny mia-
sta z końca XIX w. i porównać go  
z dzisiejszą zabudową Żyrardowa.

Jacek Grzonkowski

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek 
teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

WILLA DITTRICHA

Pytanie I Proszę podać aktualną nazwę placówki kulturalnej,
                                      która ma swą siedzibę w willi Dittricha.

MAROKAŃSKIE specjalności  Marrakeszu

Ważniejsze od celu jest to, z kim chcesz go osiągnąć
Jacek Czubak – żyrardowianin, założyciel i prezes Stowarzyszenia Fabryka Feniksa – stowarzysze-
nia młodych ludzi, którzy od kilku lat podczas Europejskich Dni Dziedzictwa w Żyrardowie 
inscenizują słynny już nie tylko w naszym mieście, ale i w regionie Strajk Szpularek z 1883 roku. 
Oryginalnymi pomysłami uświetniają wiele kulturalnych i okolicznościowych wydarzeń orga-
nizowanych w Żyrardowie. Stowarzyszenie Fabryka Feniksa to marka rozpoznawalna wśród 
żyrardowian, bo jego działalność jest mocno osadzona w przestrzeni miasta, a wynika z pasji  
i autentycznej potrzeby serca Jacka Czubaka i młodych ludzi, których potrafi jednoczyć wokół  
innowacyjnych pomysłów, ciekawych inicjatyw i cennych idei. 

Panie Jacku, zacznijmy naszą 
rozmowę tradycyjnie, czyli 
od początku. O tym, że feniks 
powstał z popiołów wiedzą 
chyba wszyscy, a jak powstała 
Fabryka Feniksa?
Jacek Czubak - Fabryka Feniksa 
powstała w Publicznym Gim-
nazjum nr 2 w Żyrardowie, gdzie 
pracowałem jako nauczyciel re-
ligii. Takim, powiedziałbym, do-
datkowym moim hobby była 
praca z młodzieżą również poza 
lekcjami. Wyjeżdżaliśmy na wycie-
czki, przygotowywaliśmy prze  d- 
 stawienia, wzbogacaliśmy na-
szymi pomysłami szkolne aka-
demie. Zupełnie spontanicznie 
zawiązała się i zżyła ze sobą grupa 
młodych ludzi, którzy chcieli robić 
coś więcej, niż tylko chodzić do 
szkoły. Pomyślałem sobie, że fajnie 
byłoby kontynuować współpracę 
z tymi ludźmi, nawet wówczas, 
gdy skończą już gimnazjum. 
Wymarzyliśmy sobie, by w jed-
nym z pofabrycznych budynków 
zorganizować miejsce do wspina-
czki. I wówczas zdecydowałem, 
że założę stowarzyszenie, które 
umożliwi i ułatwi załatwienie wyma-
ganych zezwoleń i przebrnięcie 
przez tą całą procedurę. Po zare-
jestrowaniu stowarzyszenia w 2004 
roku okazało się, że budynek, który 
sobie wypatrzyliśmy jako idealne 
miejsce do wspinaczki, nie spełnia 
wymogów. Skoro Stowarzyszenie 
już istniało, w sposób naturalny 
zaczęliśmy działać na innym polu. 
Doświadczenie to nauczyło mnie 
pewnej  dewizy – nie tak ważny jest 
cel sam w sobie, jak to, z kim chce 
się go osiągnąć. 

Proszę powiedzieć, skąd wziął 
się pomysł na Strajk Szpularek? 
Inscenizacja ta w zasadzie od 
samego początku stała się 
główną atrakcją Europejskich 
Dni Dziedzictwa w Żyrardowie  
i na stałe wpisała się w obchody 
tego święta. 
J.Cz. - To był pomysł pani Wioli 
Pilorz, ówczesnego nauczyciela 
plastyki w PG nr 2. My, jako grupa 
jeszcze wówczas nieformalna 
podjęliśmy się zrealizowania tego 
znakomitego pomysłu. I okazało 
się, że to był strzał w dziesiątkę. 

Ta inscenizacja ma w sobie jakąś 
siłę, której do końca nie potrafię 
nazwać…
J.Cz. - Przy różnego rodzaju 
niedoskonałościach, jakie za 
każdym razem towarzyszą tej 
inscenizacji, jej siłą są emocje, 
jakie udaje nam się oddać,  
a które z pewnością towarzyszyły 
strajkującym, a także dynamika  
i spontaniczność, która za każdym 
razem pozwala na odrobinę impro-
wizacji. No i wreszcie autentyczność 
wynikająca z tego, że w insceniza-

cji biorą udział wprawdzie ama-
torzy, ale ludzie stąd, z tego miasta, 
którzy opowiadają o losach swoich 
przodków. To się czuje, oglądając 
tę inscenizację. 

Za każdym razem, kiedy 
oglądam inscenizację Strajku 
Szpularek zastanawiam się, 
jak udaje się Panu zgromadzić 
wokół tego przedsięwzięcia tak 
dużą liczbę młodych ludzi?
J.Cz - To właśnie siła tej insceniza-
cji. Ci młodzi ludzie ją czują i ona 
sprawia, że chcą być częścią tego 
przedsięwzięcia. Niestety nie 
wszyscy uczestnicy inscenizacji 
należą do stowarzyszenia, jednak 
to członkowie Fabryki Feniksa, 
których jest około 25 potrafią 
skrzyknąć swoich kolegów, zna-
jomych, przyjaciół i w efekcie  
w inscenizacji każdego roku bierze 
udział ok. 130 – 140 osób. 

Niewiele pan mówi o sobie, 
tymczasem wydaje mi się, że to 
w dużej mierze również  
i pana zasługa. Zainteresować 
młodzież bezinteresowną pracą, 
to wielka sztuka. Proszę pokusić 
się o analizę, w czym tkwi sekret 
tej pomyślnej współpracy z 
młodzieżą?            
J.Cz. - Po prostu nadajemy na tych 
samych falach, moje pomysły są ich 
pomysłami i na odwrót. 

Ma Pan chyba w sobie coś z 
Piotrusia Pana...
J.Cz. - Rzeczywiście coś w tym 
jest. Ale tak mówiąc poważnie, 
to myślę, że młodzież wyczuwa, 
że ja niczego nie udaję. Wszystko 
co robię, wypływa z wewnętrznej 
potrzeby. Jest w tym prawda, która 
budzi zaufanie. Ci młodzi ludzie 
chcą ze mną rozmawiać... Być 
może dlatego, że traktuję każdego  
z nich indywidualnie, potrafię 
słuchać, próbuję im pomagać 
rozwiązywać problemy. Pamiętam, 
jak wielkim zaszczytem było dla 
mnie, kiedy w szkole wybrali mnie 
na swojego rzecznika. 

Sporo mówiliśmy  
o strajku, ale jest szereg innych 
wydarzeń, za którymi stoi  
Stowarzyszenie Fabryka  
Feniksa... Które z nich uważa 
Pan za największe osiągnięcia?
J.Cz. - Do takich z pewnością należy 
szopka bożonarodzeniowa, którą 
organizujemy od 2006 r. Bardzo 
polubili ją żyrardowianie, stała 
się stałym elementem świąt, ale 
dla mnie najcenniejsze jest samo 
jej przygotowywanie. Pamiętam, 
jak pierwszą szopkę zbijaliśmy 
własnymi rękami, jaka to była fraj-
da... A do tego jeszcze ta atmos-
fera Świąt Bożego Narodzenia...  
Jest w tym jakaś magia. 

O inscenizacji Męki Pańskiej 
pewnie też mógłby  
Pan mówić długo?
J.Cz. - Rzeczywiście, to również 
niezwykle ważne dla nas prze-
dsięwzięcie. Początkowo do tra-
dy   cyjnej Drogi Krzyżowej bar dzo 
skromnie i nieśmiało zaczęliśmy 
dodawać elementy inscenizacji. 
Kiedy widzieliśmy, że ludziom się 
to podoba, stopniowo, z roku na 
rok inscenizacja Męki Pańskiej była 
bardziej rozbudowana. To co działo 
się w tym roku, z udziałem Kuby 
Sokołowskiego i jego znakomitą 
oprawą muzyczną, przeszło moje 
oczekiwania. Kiedy grał na forte-
pianie, nie wierzyłem, że to się 
dzieje naprawdę. Ku mojej ogrom-
nej radości, Kuba zapowiedział, że  
w przyszłym roku też będzie z nami.

Pamiętam też z jakimi wypieka-
mi na twarzy młodzież z Fabryki 
przygotowywała w ubiegłym 
roku iluminację świetlną do 
koncertu Sinfonii Varsovii...
J.Cz. -  Tak, pierwszy raz coś takiego 
robiliśmy... 150 punktów świet- 
lnych, kilometry przewodów,  
a podczas koncertu trema i nie-
zwykłe emocje. Tak wspominam 
to doświadczenie. Ale udało się. 
Nieskromnie mówiąc, stworzyliśmy 
niepowtarzalny nastrój koncertu. 

Z czego wynika ten silny związek 
stowarzyszenia z parafią pw. 
Matki Bożej Pocieszenia. 
J.Cz. - Ja jestem związany z tą 
parafią od dawna. To właśnie tutaj, 
w przyparafialnej świetlicy zwanej 
,,Piekiełkiem”, zaczynałem pracę  
z młodzieżą, na dodatek z tzw. 
trudną młodzieżą. Tutaj złapałem 
bakcyla, a ówczesny proboszcz  
po d rzucił mi pomysł nauczania religii 
w szkole. I tak się wszystko zaczęło. 

Podsumowując dotychczasową 
działalność Stowarzyszenia, 
co dla Pana jest największym 
sukcesem?
J.Cz. - To, że Fabryka Feniksa jest 
rozpoznawalna, kojarzona przez 
mieszkańców Żyrardowa.      To ozna - 
 cza, że nasze działania zapadają 
ludziom w pamięci. 

Z tego co wiem, Fabryka Feniksa 
pracuje teraz nad zupełnie 
nowym projektem...
J.Cz. - Tak, to ,,Fabryka Pomo-
cy”. To projekt o charakterze 
społeczno – socjalnym, ale dopóki 
nie ruszy, wolałbym nie zdradzać 
szczegółów. 

Działalność Stowarzyszenia 
Fabryka Feniksa jest mocno 
osa dzona w przestrzeni 
miasta i skie rowana do jego 
mieszkańców. Czym dla  
Pana jest Żyrardów?
J.Cz. - To moje miasto. Im dłużej 
dla niego pracuję, poznaję jego 

historię, specyfikę, tym ta więź 
emocjonalna jest większa. Ko-
cham Żyrardów i nie wyobrażam 
sobie życia gdzie indziej. Czasem 
tylko lubię gdzieś wyjechać i kiedy 
wracam, za każdym razem kocham 
to miasto jeszcze bardziej, bo tylko 

tutaj czuję, że oddycham swoim 
powietrzem. 

To chyba dobra puenta naszej 
rozmowy. Bardzo dziękuję.
J.Cz. - Ja również dziękuję.   

red. 
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Koncert w Parku Dittricha
MANUFAKTURA
Amfiteatr
16.00

Koncerty wakacyjne
ROCK’N’ROLL BOYS
Plac Jana Pawła II, Przed Tygielkiem
19.00

Koncert w Parku Dittricha
Duet Jazzowy 
Amfiteatr 
16.00

Koncert w Parku Dittricha
FUERTE
Amfiteatr
16.00

Łagodne Klimaty
Koncert poezji śpiewanej
Przedszkole Nr 9, Plac Jana Pawła II 
21.00

Koncerty wakacyjne
FAYRANT
Plac Jana Pawła II, Przed Tygielkiem
16.00

Koncert w Parku Dittricha
Kwartet KONTRA                                                                                 
Amfiteatr
16.00

Europejskie Forum Muzyczne
Kościół pw. św. K. Boromeusza
20.00
wolny

Koncert Małanka Orchestra z Białorusi
“Performer”, ul. Dittricha 18
20.00
wolny

KONCERTY

maj - sierpień 

miejsce

sierpień
miejsce

godz.

19 sierpnia
miejsce

godz.

11, 18 sierpnia
miejsce

godz.

21 sierpnia

miejsce
godz.

6-12 sierpnia

“Myśliwi - wystawa jubileuszowa 
Koła Łowieckiego “Dzik” 
w Żyrardowie” 
Muzeum Mazowsza Zachodniego 
ul. Karola Dittricha 1

Turnieje Piłki Siatko wej Plażowej
Zalew Żyrardowski
11.00 (w każdą niedzielę)

Festyn wodny dla dzieci i młodzieży   
AQUA
11.00-12.30

Plażowa piłka nożna
Zalew Żyrardowski
10.00

II EDYCJA ŻYRARDOWSKIEJ 
LIGI PŁYWACKIEJ
Zalew Żyrardowski
12.00

„LISTY  DO JULII”

Repertuar na stronie:  ck.zyrardow.pl
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“Amaretto” Restauracja 
ul. Jodłowskiego 25/27
tel. 504 484 494

 “Bachus” Restauracja
ul. Jaktorowska 58
tel.: 46 854 22 93 (94)
www.restauracjabachus.pl

Cafe Filiżanka 
ul. Mireckiego 83
tel.: 692 714 761
www.cafefilizanka.pl

CLUB 3 ART
Plac Piłsudskiego 1
tel.: 502 054 661

“Coloseum” Restauracja 
ul. Izy Zielińskiej 9a
tel.: 504 256 337
www.pizzeria-coloseum.pl

“Da Grasso” Pizzeria 
ul. Partyzantów 7
tel.: 46 855 62 74

Chillout 
ul. Legionów Polskich 52
tel.: 791 522 707

Golden Branch
ul. Sikorskiego 28
tel./fax: 46 856 11 03

HALO PIZZA
ul. Wysockiego 2
tel. 721 767 171

Havana Cafe
ul. Środkowa 42

“iPizza” Pizzeria
ul. Szarych Szeregów 1
tel.: 46 855 10 05/ 515 272 878

“Karo” Restauracja 
ul. Limanowskiego 42
tel.: 46 855 27 17

 “Ładownia” Pub muzyczny
ul. 1 Maja 23b
tel.: 793 903 658
www.ladownia.com

“Marrakesh” Restauracja & Pub
ul. Izy Zielińskiej 17
tel.: 603 907 977

McDonald’s
ul. Reymonta 2
tel.: 46 854 80 30

“Monika” Restauracja
ul. Okrzei 2

“Payda” Bar kanapkowy i pizzeria
ul. Jedności Robotniczej 12c
tel.: 502 006 999

“Performer” - centrum sztuki, 
kawiarnia-galeria
ul. Dittricha 18
tel.: 606192971
        784429716 

“RED DRAGON”
ul. Środkowa 38
tel. 794 957 554

 “Romantika” Pizzeria
ul. Kościuszki 13
tel.: 46 855 30 58
www.e-romantika.pl

“Szpularnia” Restauracja 
ul. Nowy Świat 8/1
tel.: 46 855 29 31
www.szpularnia.net
Telepizza Pizzeria
ul. 1 Maja 51
tel. 46 855 43 11
www.telepizza.pl

“Tropicana” Pizzeria 
ul. Skrowaczewskiego 6
tel./fax: 46 855 50 59
www.tropka.pl

 “Tygielek” Kawiarnia, herbaciarnia
Plac Jana Pawła II nr 3
tel.: 46 855 66 22
www.tygielek.pl

Zajazd u Jędrusia
ul. Jaktorowska 72
tel.: 46 855 06 21

INFORMATOR

Aqua Żyrardów ***
hotel, restauracja, sale konferencyjne
ul. Stefana Jodłowskiego 25/27
tel.: 46 854 16 46
www.aqua.zyrardow.pl
34 miejsca 
(apartament, pokoje 1,2,3-osobowe)

Noclegi M4 
noclegi
ul. 1-go Maja 37 A
tel.: 601 154 846
www.hotel.zyrardow.net
50 miejsc 
(pokoje 2,3,4,5 i 6-osobowe)

“Orchidea” Sala 
noclegi, gastronomia, konferencje, szkolenia
ul. Jaktorowska 58 
tel.: 46 854 22 93 (94)
www.salaorchidea.pl
26 miejsc 
(pokoje 1,2 i 3-osobowe)
Ośrodek Sportu i Rekreacji
noclegi
ul. Żeromskiego 13
tel.: 46 856 19 57
tel.: 46 855 33 53
www.osir.zyrardow.pl
42 miejsca 
(pokoje 1,2,3 i 6-osobowe)

Turysta
noclegi
ul. 1-go Maja 63
tel.: 46 855 45 12
87 miejsc 
(pokoje 1,2,3 i 4-osobowe)

RESTAURACJE, PUBY, KAWIARNIE HOTELE, NOCLEGI

Europejskie Dni Dziedzictwa, 
to największy w Europie pro-
jekt społeczny i edukacyjny, 

najważniejsze święto zabytków kultu-
ry, którego głównym celem jest pro-
mowanie regionalnego dziedzi ctwa 
kulturowego oraz przypominanie  
o wspó lnych korzeniach kultury 
europejskiej. Zgodnie z tegoro-
cznym hasłem przewodnim święta, 
będzie to okazja do zaintereso-
wania społeczeństwa zabytkami 
techniki, które wciąż jeszcze nie 
są wystarczająco docenia ne, ale 
również do zaprezentowania pol-
skiej myśli technicznej i dzieł wyna-
lazców. Żyrardów jest kolebką inno-
wacyjnej myśli inżynieryjnej. To 
właśnie w żyrardowskiej fabryce 
lnu, po raz pierwszy zastosowano 
wynala zek konstruktora Filipa de 
Gira rda - mechaniczną przędzarkę lnu 
- która zrewolucjonizowała produkcję 
włókienniczą w Europie.  Nasze mias-
to ma również do zaprezentowania 
jedyną w Europie, zachowaną niemal 
w całości i ,,żyjącą” do dziś XIX-wieczną 
osadę fabryczną, zbudowaną zgodnie 
z ówczesną myślą przemysłowego 

miasta idealnego, miasta – ogrodu, 
zachwycającą unikalnym na skalę 
europejską układem urbanistyczno – 
architektonicznym. 
Tradycyjnie, kluczowym punktem 
Europejskich Dni Dziedzictwa w Ży-
rardowie będzie piknik kulturalny na 
Placu Jana Pawła II. Rozpocznie się 
o godzinie 16.00, częścią oficjalną, 
inaugurującą ogólnopolskie obchody 
EDD. Listę przygotowanych na ten 
dzień atrakcji otwiera insceniza-
cja historyczna przedstawiająca 
pierwszy w Polsce strajk masowy 
– strajk  żyrardowskich szpularek  
z 1883 r. Wzorem lat ubiegłych będzie 
też możliwość obejrzenia miasta  
z okien londyńskiego autobusu oraz 
poznania ciekawych szczegółów 
z historii Żyrardowa. W programie 
zaplanowaliśmy także prezentację 
ginących zawodów oraz rękodzieła 
artystycznego i oczywiście kiermasz 
wyrobów przywiezionych przez 
zapro szonych rękodzielników. 
Zupełnie nowym elementem progra-
mu będzie wystawa podsumowująca 
zorganizowany pod auspicjami 
SPAK-u Ogólnopolski Konkurs Saty-

ry czny „Manufaktura Satyry”, na 
który swoje prace zgłosili znani  
i utytu łowani rysownicy z całej Polski.  
Z kolei Muzeum Mazowsza Zacho-
dniego przygotowało wystawę  
“Z dziejów mias teczka w kolorze nie-
bieskim. O społeczności żydowskiej 
Żyrardowa i okolic.”
Dzień drugi Europejskich Dni Dzie-
dzictwa, niedziela, to spotkanie z łó dz - 
kim studiem filmowym Se-Ma-For,  
a więc m.in. gra uliczna, warsztaty 
plastyczne, projekcje filmów dla dzie-
ci i dorosłych, spotkania autorskie, 
wysta wy lalek i scenografii fi lmowej. 
Z tej okazji gościć będziemy w Ży-
rardowie m.in. słynnego Misia Usza-
tka. Projekt realizowany jest wspól-
nie z prywatnymi sponsorami – firmą 
Green Development oraz Restauracją 
Szpularnia i Kawiarnią Tygielek. 
Ciekawym punktem niedzielnego 
programu będzie pokaz mody młodej, 
żyrardowskiej projektantki, Mileny 
Ziętek. 
Obchody EDD zakończy wieczorny 
koncert Orkiestry Sinfonia varsovia  
w Kościele Farnym. 

red.

Żyrardów został wybrany na miejsce inauguracji tegorocznych ogólnopolskich 
obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które przebiegać będą pod hasłem 
,,Od pomysłu do przemysłu”. Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz dyrektora Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków jest wielkim 
wyróżnieniem dla naszego miasta. Impreza inauguracyjna odbędzie się 11 września, 
na Placu Jana Pawła II.
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