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NAJWAŻNIEJSZE

Mam nadzieję, że z upływem czasu 
zanikać będą podziały  

powstałe w czasie kampanii

Jakie są pierwsze tygodnie  
VI kadencji Samorządu  
Miasta Żyrardowa? 
Andrzej Wilk - Spokojne, ale 
pracowite. Rzeczywistość samo-
rządowa wymaga ciągłości pracy, 
bo każdy kolejny dzień przynosi 
nowe sprawy, nowe problemy  
i konieczność podejmowania no-
wych decyzji. Nie może więc być 
mowy o zwolnieniu tempa pracy, 
tym bardziej, że początek roku,  
to zawsze nowe wyzwania. 

A jak układa się współpraca  
z nową Radą Miasta Żyrardowa? 
Czy cieniem na tej współpracy 
nie kładzie się fakt, że Platforma 
Obywatelska, której był Pan 
kandydatem na prezydenta, 
znalazła się poza koalicją 
większościową?
A.W. - Każde z ugrupowań, które 
zbudowały w Radzie Miasta Ży-
rardowa koalicję większościową, 
w wyborach prezydenckich miało 
swojego kandydata na prezyden-
ta. Trudno jest więc oczekiwać,  
że teraz, od pierwszego dnia no  wej 
kadencji, wszyscy radni obdarzą 
mnie pełnym poparciem. Mam  
jednak nadzieję, że z upływem  
czasu, zanikać będą podziały 
powstałe w okresie trwania kam-
panii wyborczej i uda nam się 
wypracować satysfakcjonujący 
wszys tkich i skuteczny model 
współpracy. Nie wyobrażam 
so bie, by mogło być inaczej.  
W końcu przecież wszyscy 
stawiamy sobie ten sam cel:  
rozwój miasta i poprawa standar - 
du życia mieszkańców.

Najpilniejsze zadania  
czekające nowy Samorząd  
Miasta Żyrardowa?
A.W. - Bez wątpienia najważniej-
szym aktualnie zadaniem będzie 

    UChWAleNIe bUdŻetU
 MIAStA 

na rok 2011. Projekt planu finan-
sowego, zgodnie z zapisami usta  - 
wy o finansach publicznych, jest 
już od listopada ubiegłego roku  
w Biurze Rady. Teraz, po ukon-
stytuowaniu się komisji, jest on 
analizowany przez Radę Miasta 
Żyrardowa. Mam nadzieję, że na 

Rzeczywistość samorządowa wymaga ciągłości pracy, bo każdy kolejny 
dzień przynosi nowe sprawy, nowe problemy i konieczność podejmowania 
nowych decyzji.

najbliższej, styczniowej sesji zosta-
nie przyjęty ostateczny kształt 
tegorocznego budżetu. Jest to 
niezbędne do prawidłowego 
wykonywania bieżących zadań. 
Czekają nas przetargi na drogi 
związane z krajowym programem 
budowy dróg, które należy wyko-
nać do końca roku, czeka akcja  
zimowego wypoczynku w lutym   
dla dzieci i młodzieży. Bez przy-
jętego budżetu istnieje zagrożenie 
wykonania tych zadania. 

POCIągI
Z bieżących spraw, aktual-
nie podejmujemy starania, by 
poprawić warunki komunikacji 
kolejowej ze stolicą. Każdego 
dnia z dworca Żyrardów odjeżdża 
w kierunku Warszawy ponad 9 
tysięcy pasażerów, udając się 
do pracy, szkoły i na stołeczne 
uczelnie, dlatego też kwestia 
częstotliwości połączeń ze sto-
lica ma dla społeczności naszego 
mias ta ogromne znaczenie. Ogro-
mny tłok panujący w pociągach  
w godzinach porannych między 
5.00 a 9.00 na trasie Żyrardów  
– Warszawa oraz popołudniowych 
między 14.00 a 19.00 na trasie 
Warszawa – Żyrardów sprawia,  
że podróżowanie na tym od-
cinku stało się obecnie wyjątkowo 
uciążliwe. Sytuacja taka jest po-
wodem nieustannych skarg rozgo-
ryczonych pasażerów, którzy coraz 
częściej mają poważny problem, 
by rano wsiąść do wypełnionego 
po brzegi pociągu. Niemalże 
codziennie na peronie pozostaje 
kilkadziesiąt osób, którym nie 
udało się odjechać o wybranej 
godzinie i w konsekwencji spóźniły 
się one do pracy, szkoły, czy na 
wykłady. Z informacji od naszych 
mieszkańców wiemy, że identy-
czna sytuacja ma miejsce w go-
dzinach popołudniowych na 
dwor cach warszawskich – tam też 
nierzadko liczba pasażerów zna-
cznie przewyższa pojemność pod-
stawianych składów. 

W naszej ocenie aktualna 
sytuacja, w której pasażerowie 
posiadający bilet nie są w stanie 
wsiąść do pociągu, jest niedopusz-
czalna. Przekazaliśmy już nasze 
uwagi w tej sprawie zarządowi 
PKP Intercity podczas spotkania 
w pierwszych dniach stycznia. 
Mieliśmy także okazję zwrócić 
uwagę na problem systematy cznie 
pogarszających się warunków 
komunikacji z Warszawą w cza-
sie spotkania z wicepremierem 
Waldemarem Pawlakiem. Mam 
wielką nadzieję, że obydwie te roz-
mowy przyniosą efekty. Na pewno 
będziemy nadal monitorować 
sytuację i wykorzystywać wszyst kie 
możliwości i kontakty, by ułatwić 
naszym mieszkańcom komunikację 
kolejową ze stolicą.

Sytuacja na kolei,  
to rzeczywiście bardzo gorący 
temat. A inne sprawy zajmujące 
obecnie uwagę Prezydenta  
Miasta Żyrardowa?
A.W. - Nieustannie staramy się 
pozyskiwać przychylność dla zło-
żonego przez nas jeszcze w roku 
2009 tzw. projektu kluczowego 
pn. “Wzmocnienie potencjału spo
łecznogospodarczego Mazowsza 
po przez rewitalizacje europejskie
go dziedzictwa  osady fabrycznej 
w Żyrardowie”. Przypomnę, że 
w za kresie rzeczowym obejmuje 
on  zagospodarowanie terenu za-
bytkowej osady fabrycznej o po-
wierzchni prawie 40 ha. Będzie to 
w szczególności utworzenie XIX-
wiecznego skansenu robotnicze-
go, budowa ścieżki rowerowej pn.  
,,Industrialne Mazowsza”, rewalory-
zacja dwóch zabytkowych kwarta-
łów mieszkaniowych, rewaloryza-
cja terenu wokół zabytkowego 
Przedszkola nr 9 oraz przebudowa 
ulic na terenie zabytkowym, wraz 
z budową małej architektury, styli-
zowanej na XIX-wieczną. Projekt 
złożony został do Indykatywnego 
Wykazu Indywidualnych Projek - 
tów Kluczowych dla Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2007-
2013. Projekt opiewa na kwotę 
blisko 40 mln zł, z czego dofinan-
sowanie ze środków unijnych 
sięgnie poziomu 85%. Naprawdę, 
jest więc o co walczyć. 

Nasz projekt został bardzo 
wysoko oceniony i mamy wielką 
nadzieję, że już niebawem zostanie 
skierowany do kolejnego etapu, 
czyli tzw. konsultacji społecznych. 
Niezależnie od tego, że projekt 
zebrał bardzo wysokie noty, cały 
czas staramy się go promować  
i szukać dla niego poparcia na 
pozio mie Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego i w kręgach 
admi nistracji rządowej. 

Czy zgodnie z tradycją, jako 
Prezydent Miasta Żyrardowa 
powziął Pan jakieś noworoczne 
postanowienia?
A.W. - Każdy z nas  z pewnością 
w nowym roku rozlicza siebie  
z tego, co sobie obiecał i zaplano-
wał w roku poprzednim. Dla mnie 
zawodowo był to bardzo trudny 
egzamin. Kampania naprawdę 
kosztowała mnie i moją rodzinę 
dużo zdrowia i w nowym roku  
postanowiłem im to wynagrodzić 
i poświęcać znacznie więcej czasu 
– to jedno z moich postanowień. 
Postanowień co do pracy w mieś cie 
mam wiele, ale o tym w następnym 
numerze miesięcznika.

dziękuję za rozmowę.

red.

Z MIASTA

cIEkAWE MIEJScA

kulTurA

Co miesiąc prezentujemy ciekawe 
miejsca, do których z pewnością 
warto zajrzeć, a nawet zatrzymać 
się na dłuższą chwilę. Tym razem 
zapraszamy do Tropicany, jednej  
z z najdłużej funkcjonujących w Ży-
rar dowie pizzerii, która nadal jest  
na topie, a dziś jej specjalnością jest 
Gyros à la Tropicana. Miłośnikom 

słodkich łakoci z kolei polecamy nowo otwartą kawiarnię ,,Cafanca”, 
oferującą pyszne kawy i wyśmienite wypieki. >> str. 10

W dniach 10 – 13 lutego w naszym 
mieście po raz drugi odbywać się 
będzie Zimowa Akcja Kabaretowa, 
czyli Festiwal Twórczości Kabare-
towej. W ramach festiwalu odbywa 
się Ogólnopolski Przegląd Kabaretów 
oraz występy gwiazd. W tym roku 
w przeglądzie weźmie udział pięć 
kabaterów. Zimową Akcję Kabaretową 

uświetnią występy gwiazd takich, jak: Czesuaf, Ad-hoc, Limo i Jurki. 
>> str. 7

Miesięcznik samorządowy ,,Żyrardów - Murowane Klimaty” 
dostępny jest w następujących punktach: 

1. Biuro Obsługi Mieszkańców, Plac Jana Pawła II nr 1
2. Wydział Promocji i Kultury, Plac Jana Pawła II nr 2
3. Centrum Kultury w Żyrardowie, Plac Jana Pawła Nr 3
4. Kompleks sportowo-rekreacyjny ,,AQUA”, ul. Jodłowskiego 25/27 

W imieniu tysięcy żyrardowian co-
dziennie podróżujących koleją do pra-
cy, szkoły czy na uczelnię, prezydent 
Andrzej Wilk spotkał się z Zarządem 
Województwa Mazowieckiego, będą-
cym właścicielem spółki Koleje Mazo-
wieckie. Prezydent alarmował o prob-
lemach, z jakimi borykają się podróżni, 
a jednym z najdotkliwszych jest zbyt 

mała, nieadekwatna do potrzeb, liczba pociągów kursujących na 
trasie Żyrardów – Warszawa. Podczas spotkania padły wstępne dek-
laracje. >> str. 6

Ponad 250 osób kwestowało na ulicach 
naszego miasta, podczas 19. Finału  
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W zbieranie pieniędzy zaangażowały  
się placówki kulturalne, puby muzyczne, 
uczniowie z żyrardowskich szkół i wiele  
innych osób, dla których wolontariat  
i pomaganie innym jest stylem życia. 
>> str. 4

JEST SZANSA NA dodATkoWE pocIągI  
kolEI MAZoWIEckIch 

WIElkA orkIESTrA ŚWIąTEcZNEJ 
poMocy

ZIMoWA AkcJA kAbArEToWA 

Od 14 grudnia nasze miasto ma dwóch 
reprezentantów w gmachu przy Wiej-
skiej. Beata Rusinowska, piastująca na 
co dzień funkcję Dyrektora Centrum 
Kultury w Żyrardowie, zdecydowała 
się przyjąć mandat poselski po An-
drzeju Nowakowskim, który w II turze 
wyborów prezydenckich wybrany 
został prezydentem Płocka. Nową 

posłankę pytamy o pierwsze wrażenia z pobytu w Sejmie i plany 
dotyczące pracy na Wiejskiej. >> str. 5

bycIE poSłEM NA SEJM rp To WIElkI 
ZASZcZyT I odpoWIEdZIAlNoŚćrozmowa z Andrzejem Wilkiem, prezydentem Miasta Żyrardowa
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SONdA I  pytamy żyrardowian

W samym sercu Żyrardowa znajduje się siedziba firmy POMONA COMPANy. Czy wiecie, że ta 
właśnie firma jest producentem chusteczek nasączanych, produkowanych na potrzeby lOt-u,  
Koncernu bP oraz Mcdonald’s? Pomona, to jednak przede wszystkim jedyny w Polsce producent 
podkładów absorpcyjnych, które znajdują się w każdej tacy z mięsem, a także jeden z większych 
zakładów produkcyjnych w Żyrar dowie. 

Jeden z najwięszych zakładów produkcyjnych w Żyrardowie

Pomona Company znajduje 
się przy ul. Limanowskie-
go 49a. Ceglany, pofabry-

czny budynek widoczny z uli-
cy kryje w sobie tajemniczą 
produkcję. Tajemniczą, bo mało 
kto w Żyrardowie wie, że w na-
szym mieście znajduje się fabryka,  
która produkuje chusteczki dla 
Polskich Linii Lotniczych. Nie wie-
le osób wie też, że to właśnie tu-

LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY

Mirosława Mirecka - Chciałabym w tym roku w końcu zadbać o swo-
je zdrowie i pojechać do sanatorium. Mam nadzieję, że się uda.   

Agnieszka  - W tym roku kończę liceum, zależy mi na dobrym wy-
niku matury i dostaniu się na Uniwersytet Warszawski i chyba to można 
nazwać moim postanowieniem. Zwykle nic sobie nie postanawiam  
z początkiem roku, bo wychodzę z założenia, że z większości postanowień 
noworocznych i tak nic nie wychodzi.

Paweł Kubicki - Moim postanowieniem jest zrobienie certyfikatu 
językowego. Odkładam to już jakiś czas, a pracodawcy jednak są wyczu-
leni na znajomość obcych języków. To jest moje główne postanowienie 
noworoczne. Poza tym chciałbym się zapisać na siłownię i basen.

Marek Kulig - Postanowiłem więcej czasu poświęcić na odpo-
czynek i przebywanie z rodziną, a mniej pracować.

Sylwia Pastusiak - Od pewnego czasu jestem bezrobotna, więc 
moim postanowieniem na ten rok jest przede wszystkim znalezienie 
ciekawej i dobrze płatnej pracy. 

Karolina - Marzy mi się zagraniczny wyjazd w gronie znajomych, 
już nawet znalazłam parę fajnych ofert, więc może w końcu uda się 
gdzieś wspólnie wyjechać. Chciałabym też zmienić pracę. Czy uda mi się 
to zrealizować? Nie wiem. Moi rodzice mówią, że mam słomiany zapał.

Magdalena - Wstyd się trochę przyznać, ale koleżanka od wielu 
miesięcy namawia mnie do zapisania się na aerobik. Postanowiłam, że 
w końcu zacznę chodzić na te zajęcia.

... o noworoczne postanowienia

JEST SZANSA NA dodATkoWE pocIągI  
kolEI MAZoWIEckIch 

WIElkA orkIESTrA ŚWIąTEcZNEJ 
poMocy

ZIMoWA AkcJA kAbArEToWA 
Firma Pomona zatrudnia ok. 100 pracowników, z czego 80 osób, to żyrardowianie. 

Prezes Aleksander Mackiewicz.

taj konfek cjonowane są naczynia 
jedno razowe dla wielkich kon-
cernów takich, jak Linpac Plastics 
czy Huhtamaki.

W tym roku mija 10 lat odkąd 
Pomona przeprowadziła się z Gro-
dziska do Żyrardowa. 

– Dzięki temu, że mamy własne 
pomieszczenia, bo w Grodzisku 
dzierżawiliśmy, możemy cały czas 
rozwijać  się – mówi Aleksan-
der Mackiewicz, prezes Pomona 
Company. – Obecnie zatrudniamy 
około 100 osób, z czego 80 osób,  
to żyrardowianie. 

JedyNy W POlSCe  
PROdUCeNt  

AbSORbeRÓW
Firma oferuje trzy rodzaje 

produktów. 
Po pierwsze  produkty 

koope racyjne. To wyroby, które są 
zużywane w łańcuchu koopera
cyjnym przy produkcji mięsa, my 
produkujemy podkład pod mięso 
tzw. absorber. Jesteśmy jedynym  
w Polsce producentem tego 
podkładu. Jest to produkt opaten
towany. 6070% polskiego rynku  
zaopatruje się w ten podkład  
właśnie u nas. 

Absorber jest sztandarowym 
produktem Pomony, ale cieka-
wostką jest też, że maszyny, na 
których jest produkowany absor-
ber, zostały skonstruowane przez 

inżynierów Pomony.
– Od początku do końca to 

nasz autorski produkt  – podkreśla 
prezes. – To nie tylko nasze maszy
ny, ale także nasze technologie.  
Jest to unikalna produkcja, która 
zapewnia stabilność naszemu 
zakładowi, ponieważ jest to pro   
du kt zużywany codziennie i potrze
bny codziennie. 

Miesięcznie produ kujemy kilka

naście milionów sztuk podkładów 
absorpcyjnych! 

ChUSteCzKI NASąCzANe 
dlA lOt-u

Drugim segmentem jest 
produkcja chusteczek nasącza-
nych. Pomona jest jednym  
z większych producentów na  
polskim rynku. Głównym odbiorcą 
od wielu lat jest LOT. 

Nasączane chusteczki Pomo  - 
na produkuje również dla in-
nych firm i są to nie tylko chu-
steczki odświeżające, ale także 
motoryzacyjne np. do czysz cze  - 
  nia tapicerki czy deski roz - 
dzielczej. Do tego segmentu  
zalicza się również produkcję 
gazików do dezynfekcji i oczy sz-
czenia skóry przed zabiegiem.

Firma oferuje także napełnia-
nie saszetek reklamowych, które  
są później wklejane np. do gazet. 
To saszetki z kremami, balsamami 
czy szamponami. Jest tu odpo-
wiednie zaplecze do tego rodzaju 
działalności – dwa automaty, które 
z powodzeniem mogą wykonać 
zamówienie. 

KONFeKCJA  
PROdUKtÓW  

JedNORAzOWyCh 
Trzecim bardzo ważnym se-

gmentem produkcyjnym jest kon-
fekcja produktów jednorazowych. 

– Wykonujemy to dla dużego, 
międzynarodowego operatora  
– mówi Aleksander Mackiewicz. 
– Jednorazowe talerzyki, sztućce, 
kubeczki i tacki są u nas odpo
wiednio pakowane i wysyłane do 
zamawiającego. Najczęściej są 
to duże supermarkety jak Tesco,  
Kaufland, itd. Krótko mówiąc 
wykonujemy konfekcjonowanie i ca
łą logistykę tych produktów. 

Prezes Mackiewicz mówi, że 
każda firma powinna stać – jak 
stół – na czterech nogach, tylko 
wówczas będzie stabilna. Szuka 
więc czwartego segmentu produk-
cyjnego dla Pomony. 

 Pomysł już mam, ale na razie 
wszystko jest w początkowej fazie, 
być może już za rok pochwalimy 
się nowym rodzajem działalności – 
mówi. – Konkurencja jest drapieżna, 
ale mimo wszystko myślę, że sobie 
poradzimy.

Pracownicy Pomony mają do 
swojej dyspozycji przychodnię 
zdrowia. W biurowcu firmy 
funkcjo nuje również ośrodek SPA, 
w którym jest część kosmetycz na  
i cześć rehabilitacyjna, która 
również jest dostępna dla praco-
wników. 

Kiedy wchodzi się na teren 
Pomony widać dbałość nie tylko 
o pracowników, ale również o sie - 
dzibę. – Wciąż coś ulepszamy, 
zmieniamy, odnawiamy – potwier-
dza Aleksander Mackiewicz. – Na 
ten rok zaplanowaliśmy odnowie
nie biurowca, z wymianą okien  
i remontem elewacji włącznie. Na
tomiast w budynku produkcyjnym 
wymieniliśmy już wszystkie okna, 
wszystkie instalacje, odnowiliśmy 
wnętrza.

Pomona, to jeden z większych 
zakładów produkcyjnych w Żyrar-
dowie. Zatrudnia około stu osób  

i co ważne są to wieloletni praco-
wnicy firmy, co oznacza, że nie ma 
tu rotacji. Pracownicy mają stabilną 
pracę i z tego z pewnością są za-
dowoleni, a o jakości pracy niech 
świadczy fakt, że odchodzą stąd 
tylko ci, którzy idą na emeryturę.  
– A na ich miejsce czeka już kolejka 
osób – dodaje z uśmiechem prezes 
Mac kiewicz. 

red.
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Z MIASTA

Żyrardowski sztab WOŚP, 
mieszczący się w Centrum 
Kultury, zorganizował w 

tym roku  trzydniową imprezę 
orkiestrową wypełnioną m.in. 
koncertami polskich zespołów 
grających rock, folk czy reggae. 
W piątek w ramach WOŚP w ki-
nie ,,Len” odbywały się projekcje 
filmów. W sobotę zagrał zespół 
Kontra, następnie Enej – grający 
energetycznego rocka z mieszanką 
folku i reggae i na koniec legenda 
muzyki reggae w Polsce – zespół 
Izrael. W niedzielę pierwszą atrakcją 
w Centrum Kultury był występ 
Grupy Perkusyjnej Comparsa. 
Następnie zagrał rockowy zespół 
Bruno Schulz, a także Strefa 50 i 
Lessdress. Finał tegorocznej WOŚP 
należał do zespołu Kochankowie 

Wielka orkiestra Świątecznej pomocy
Ponad 250 osób kwestowało na ulicach naszego miasta, podczas 19. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W zbieranie pieniędzy na sprzęt medyczny, niezbędny do diagnozowania i leczenia u dzieci 
chorób nefrologicznych i urologicznych, zaangażowały się placówki kulturalne, puby muzyczne, ucznio-
wie z żyrardowskich szkół, a także społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i wiele  
innych osób, dla których wolontariat i pomaganie innym jest stylem życia. W tym roku do głównego  
sztabu WOŚP Żyrardów przekazał rekordową dotychczas kwotę 65 278,18 zł.

Żyrardów zebrał ponad 65 tys. zł!

Gwiezdnych Przestrzeni, zespołu 
łączącego prawie wszystkie gatun-
ki muzyczne – reggae, rock, salsę, 
jazz i inne. Grupa na scenie pojawiła 
się tuż po światełku do nieba, które 
żyrardowski sztab ,,odpalił” na 
Palcu Jana Pawła II, tak jak w całej 
Polsce, o godz. 20.00. Pomiędzy 
koncertami odbywały się licytacje 
gadżetów WOŚP z podpisami Jurka 
Owsiaka, przedmiotów wykona-
nych przez zespoły występujące na 
scenie CK, a także gadżetów pro-
mocyjnych Żyrardowa. W sumie 
podczas licytacji zebrano kwotę 
1325 zł. Najdrożej zlicytowanym 
przedmiotem była koszulka WOŚP 
za 220 zł. Niewiele niższą kwotę 
uzyskał kuferek z czekoladkami, 
pochodzący z programu ,,Jaka to 
melodia”, wystawiony na licytację 

przez żyrardowiankę Danutę 
Rosińską, wielokrotną uczestniczkę 
programu. 
 W tym roku do organizacji 
WOŚP w Żyrardowie włączyły się 
również inne placówki kulturalne 
i  puby muzyczne – Osiedlowy 
Dom Kultury, Ładownia, Club 3 
Art i Chillout. W miejscach tych 
również odbywały się koncerty 
i imprezy muzyczne, z których 
dochód przekazany został do 
żyrardowskiego sztabu. 
 Dzięki zaangażowaniu tak 
wielu osób i placówek, a przede 
wszystkim hojności żyrardowian 
i lokalnych firm, 19. Finał WOŚP 
w Żyrardowie był wyjątkowy. 
Zebrana kwota w wysokości 65 
278,18 zł okazała się rekordową  
w historii naszego miasta.       red.
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bycie posłem na Sejm rp to wielki zaszczyt 
i odpowiedzialność

Od 14 grudnia nasze miasto ma dwóch reprezentantów w gmachu przy Wiejskiej. beata Rusinowska, piastująca na co dzień 
funkcję dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie, zdecydowała się przyjąć mandat poselski po Andrzeju Nowakowskim, który 
w II turze wyborów prezydenckich wybrany został prezydentem Płocka.

Wynik wyborów samorządowych 
nieoczekiwanie zapewnił Pani 
miejsce w gronie parlamen-
tarzystów RP. Jakie są Pani 
pierwsze wrażenia z pobytu  
w gmachu przy Wiejskiej?
beata Rusinowska - Bardzo 
pozy tywne. Spotkałam się z dużą 
przychylnością i serdecznością ze 
strony koleżanek oraz kolegów  
z ław poselskich, dzięki czemu 
łatwiej było mi odnaleźć się  
w zupełnie nowym dla mnie miej scu. 

Kiedy 3 lata temu kandy-
dowałam w wyborach parla-
mentarnych, miło zaskoczył mnie 
uzyskany wynik. Poparcie na pozio-
mie 6915 głosów było dla mnie 
powodem do dużej satysfa kcji, 
niemniej nie wystarczyło, abym 
mogła pracować w parlamencie    
od początku VI kadencji. 

Udany start w wyborach 
samorządowych posła Andrze-
ja Nowakowskiego sprawił, że 
otrzymałam propozycję objęcia po 
nim wakującego mandatu.

Rozpoczęła Pani pracę 
parlamentarną od mocnego 
akcentu... 
b.R. - To prawda. Miałam zaszczyt 
złożyć ślubowanie i objąć mandat 
poselski na 80. posiedzeniu Sejmu. 
Podczas tego samego posiedze-
nia odbyło się głosowanie nad 
budżetem państwa na rok 2011.

Objęcie mandatu poselskiego 
oznaczało złożenie uzyskanego 
w wyborach samorządowych 
mandatu w Radzie Powiatu 
Żyrardowskiego. Ma Pani 
za sobą kilkunastoletni staż 
samorządowy. domyślam 
się więc, że nie było łatwo 
zrezygnować z pracy  
w samorządzie...
b.R. - Decyzja nie była łatwa, ale 
została podjęta przy wsparciu 
liczne go grona życzliwych mi osób. 
Przyznam, że miałam dylemat, czy 
objąć mandat, bo jest to przecież 
ostatni rok VI kadencji Sejmu.  

Z MIASTA

Z prac Zespołu Nazewnictwa Miejskiego 
Od marca 2008 roku przy Prezydencie Miasta Żyrardowa pracuje zespół Nazewnictwa Miejskiego. Pomysł na utworzenie 
ta kiego zespołu zrodził się na jednej z sesji Rady Miasta Żyrardowa, kiedy to radni dyskutowali nad projektem uchwały  
nadającej nazwy czterem ulicom w obszarze pofabrycznym miasta. Wówczas wiceprzewodniczący Rady, Jerzy Naziębło 
zaproponował radnym utworzenie zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Rada przyjęła wniosek, a Prezydent powołał zespół, wyda  -
jąc w dniu 25 marca 2008 r. stosowne zarządzenie. Wraz z końcem V kadencji przyszedł czas na podsumowanie pracy zespołu. 

do pracy w zespole powołani 
zostali: Tomasz Aleksan-
drowicz, Danuta Jaworska, 

Bartosz Głowacki, Andrzej Góralski, 
Alina Karlińska i Eligiusz Wojciech 
Łukasiewicz. Przewodniczącym 
Ze społu wybrany został Jerzy 
Nazię bło, zaś sekretarzem - 
Elżbieta Wój cicka. W pracach 
Zespołu uczes tniczył też zastępca 
prezydenta, Grzegorz Obłękowski.

Do najważniejszych zadań Ze  - 
społu należą: opiniowanie pro-
ponowanego nazewnictwa 
ulic, placów i wszelkich miej sc 
stanowiących przestrzeń pu-
bliczną miasta, opiniowanie 
pro jek tów uchwał Rady Mias ta 
Żyrardowa dotyczących naze  - 
w nictwa oraz prowadzenie działań 
porządkujących tę sferę. Ponad-
to Zespół prowadzi Bank Nazw, 

gromadząc propozycje nazw, w celu 
wykorzystania ich w przyszłości.

Członkowie Zespołu wydają 
opinie, kierując się wiedzą histo ry-
czną, znajomością zwyczajo w  ych 
nazw oraz zasadą ujedno licania 
nazw w kwartałach i porzą dko-
wania nazewnictwa dotychczas 
zastosowanego. 

Pierwszą sprawą, jaką zajął się 
Zespół, było pozytywne zaopinio-
wanie wniosku Rady Nadzorczej  
i Za rządu Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Żyrardowie o zmianę nazwy 
ulicy Krętej na ulicę Kazimierza 
Werbickiego, pierwszego i wielolet-
niego prezesa Spółdzielni. Uchwała 
w tej sprawie podjęta została na 
XXIV Sesji RMŻ w dniu 26 czerwca 
2008 roku. 

Następnie Zespół rozpatrywał 
szereg nowych propozycji nazw ulic 

oraz pracował nad ujednoliceniem 
pisowni nazw ulic Żyrardowa. Na 
podstawie wydanych wów czas opi-
nii Rada Miasta Żyrardowa podjęła 
na XLII Sesji w dniu 28 stycz nia 
2010 roku uchwałę w sprawie 
przyjęcia istniejących nazw ulic 
(55 ulic), uchwałę w sprawie nada-
nia  ulicy nazwy Cypriana Kamila 
Norwida oraz uchwałę w sprawie 
nadania ulicom nazw: Parkowa, 
Witolda Romana Lutosławskiego, 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
Zbigniewa Herberta, Karola Kazi-
mierza Kurpińskiego, Karola Macie-
ja Szymanowskiego.

W ostatnim czasie Zespół 
Nazewnictwa Miejskiego opinio - 
wał wniosek Dyrekcji i Rady 
Pedagogicznej Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Żerom-
skiego w sprawie nadania skwe-

rowi w Al. Partyzantów imienia 
Joanny Froehlich, wieloletniej 
nauczycielki gimnazjum i liceum 
żyrardowskiego, aktywnej organi-
zatorki tajnej i jawnej oświaty  
w Żyrardowie w latach okupacji hit-
lerowskiej. Zespół uznał, że najlep-
szym miejscem dla upamiętnienia 
zasług Joanny Froehlich jest teren 
związany z obecnym budyn-
kiem liceum (cel wychowawczy 
i edukacyjny) zwłaszcza, że już 
istnieje tam ulica Janiny Kacper-
skiej, innej wybitnej nauczycielki 
żyrardowskiego liceum. Prace 
Zespołu zaowocowały podjęciem 
przez Radę Miasta Żyrardowa 
na sesji w dniu 28 sierpnia 2010 
roku uchwały nadającej ulicy pro-
wadzącej do budynku liceum na -
zwę Joanny Froehlich. Aktem tym 
samorząd miejski podkreślił rangę 

jubileuszu 90-lecia żyrardowskiego 
Liceum Ogólnokształcącego.

Ponad dwuletnia działalność 
Zespołu zaowocowała również 
kilkudziesięcioma propozycjami 
nazw do Banku Nazw. 

– Podsumowując działalność 
Zespołu, mogę śmiało powiedzieć, 
że efekty naszej pracy widoczne są 
już w publicznej przestrzeni nasze
go miasta. Jednak trzeba mieć 
świadomość, że sfera nazewnictwa 
ulic wciąż wymaga nadzoru i trafnych 
pomysłów – mówi przewodniczący 
Zespołu, Jerzy Naziębło.  

Społeczna działalność Zespo-
łu Nazewnictwa Miejskiego jest 
niewątpliwie właściwym przeja-
wem troski samorządu miasta o to, 
by i w tej dziedzinie panował ład  
i przewidywalność.

red.

Nie ukrywam, że długo zastana-
wiałam się czy więcej dobrego dla 
mojego miasta mogę zrobić, będąc 
przez rok parlamentarzystą, czy 
przez cztery lata radną rady powiatu. 
Ostatecznie, zdecydowałam się 
przyjąć mandat poselski. 

Wieloletnia praca w samo-
rządzie lokalnym, poza wielką 
satysfakcją dała mi też duże 
doświadczenie, które chciałabym 
wykorzystać w pracy parlamen-
tarnej. Mam nadzieję, że osoby 
które oddały na mnie głos w ostat-
nich wyborach samorządowych  
nie będą miały mi za złe, że 

zamieniłam mandat radnej, na 
mandat poselski. 

Czy będzie Pani zawo-
dowym posłem, czy też 
zdecydowała się  Pani łączyć 
pracę w Cen t rum Kultury 
z mandatem parlamenta-
rzysty? 
b.R. - Nie zostałam posłem 
zawodowym. Myślę, że uda 
mi się pogodzić obowiązki 
spoczywające na pośle z pracą 
zawodową. 

Kierowanie Cent rum Kul   - 
tu  ry sprawia mi ogro   - 
mną satysfakcję i nie chciała-
bym z tego rezygno wać. 
Wła ściwie całe moje życie  
zawodowe związane jest  
z kulturą, z Żyrardowem  
i z Centrum Kultury, dlate-

go nie wyobrażam sobie, bym 
mogła poświęcić się wyłącznie  
pracy parlamentarnej. 

Oczywiście bycie posłem na 
Sejm RP to wielki zaszczyt i wielka 
odpowiedzialność, myślę jednak, 
że dużo lepiej spełniać się będę  
zawodowo tutaj, w Centrum Kultu-
ry w Żyrardowie, niż jako zawo-
dowy poseł. 

Jakie są Pani plany, jeśli chodzi 
o pracę na Wiejskiej?
b.R. - W pracy parlamentarnej 
będę koncentrowała się na 

działalności kulturalnej. Jestem 
człon kiem Komisji Kultury i Śro-
dków Przekazu, co jest zgodne  
z moimi zainteresowaniami,  
a także podstawowym wykształ-
ceniem - ukończyłam studia o pro-
filu kulturalno-oświatowym. Będę 
również pracowała w Komisji do 
Spraw Kontroli Państwowej – tu-
taj z kolei zamierzam wykorzystać 
wiedzę zdobytą podczas studiów 
podyplomowych. 

Czy postawiła już Pani przed 
sobą konkretne zadania, 
konkre tne sprawy, którymi 
chciałaby się Pani zająć  
w pracy parlamentarnej?
b.R. - Na pewno będę chcia-
ła wspierać swoją pracą parla-
mentarną nasze władze samo-
rządowe. Mam świadomość, że 
zo stałam wybrana w całym okręgu 
wyborczym, ale nie będę ukrywać, 
że właśnie Żyrardów i Ziemia 
Żyrardowska są najbliższe memu 
sercu.

gdzie mogą Panią znaleźć 
wyborcy?
b.R. - Zapraszam do mojego Biura 
Poselskiego w Żyrardowie, przy  
ul. Okrzei 19.  Chciałabym otworzyć 
kolejne biura w Sochaczewie,  
w Płocku. Jestem też do dyspozy-
cji w moim miejscu pracy, czyli  
w Centrum Kultury w Żyrardowie. 

red.
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Jest szansa na dodatkowe pociągi 
kolei Mazowieckich 

przebudowa systemu 
monitoringu wizyjnego 

na system cyfrowy

Żyrardów stara się 
o kolejne środki europejskie

Wspomnienia lnem tkane

W imieniu tysięcy żyrardowian codziennie podróżujących koleją do pracy, 
szkoły czy na uczelnię, prezydent Andrzej Wilk spotkał się 5 stycznia br.  
z zarządem Województwa Mazowieckiego, będącym właścicielem spółki 
Koleje Mazowieckie. Prezydent alarmował o problemach, z jakimi borykają 
się podróżni, a jednym z najdotkliwszych jest zbyt mała, nieadekwatna  
do potrzeb, liczba pociągów kursujących na trasie Żyrardów – Warszawa.  

W ramach pierwszego etapu przebudowy analo-
gowego sytemu monitoringu wizyjnego na 
no woczesny system cyfrowy, do 21 lutego br.  
w czterech punkach miasta nowoczesne kamery 
zastąpią, te wysłużone, analogowe.  

Centrum Kultury w Żyrardowie, dzięki środkom pozyskanym w ramach  
programu „Patriotyzm Jutra”, zrealizowało projekt pn. Żyrardów w historii 
opowiadanej przez tych, którzy pamiętają życie w fabryce. Przedsięwzięcie 
miało na celu ocalenie od zapomnienia doświadczeń i wspomnień 
mieszkańców naszego miasta, związanych z codziennością  żyrardowskich 
robotników, dla których całym światem była fabryka, praca, dom i rodzina.

Andrzej Wilk apelował do 
władz samorządowych wo-
jewództwa mazowieckiego 

o konieczność zwiększenia licz-
by pociągów Kolei Mazowieckich  
i wy  dłużenia składów pociągów 
kursujących. Prezydent podkreślił, 
że postuluje w imieniu żyrardowian, 
którzy codziennie korzystają  
z usług kolei i godni są poważnego 
traktowania, a zapewnienie komfor-
tu przejazdu pociągami Kolei Mazo-
wieckich jest powinnością nie tylko 
przewoźnika, ale przede wszyst-

Poprawa poziomu bezpie-
czeństwa terenów miej-
skich jest przedsięwzięciem 

niezwykle skomplikowanym, wy-
ma  gającym zastosowania specjali-
stycznych i skutecznych metod. 
Jedną z nich, należącą jednocześnie 
do najskuteczniejszych, jest system 
monitoringu wizyjnego miasta. Na 
terenie Żyrardowa od wielu lat 
funkcjonuje analogowy system 
monitoringu wizyjnego składający 
się z 28 punktów kamerowych.    
W drugiej połowie 2010 roku zosta-
ła opracowana koncepcja i powstał 
projekt techniczny dotyczący prze-
budowy istniejącego analo gowego 
sytemu na nowoczesny cyfrowy 
system monitoringu wizyj nego.  
- System cyfrowy zapewnia mo
żliwość współpracy z najnowszymi 
technologiami, oferuje znacznie 
lepszą jakość obrazu z miejskich 
kamer monitoringu, a dalsza rozbu
dowa systemu może się odbywać 
w sposób niezwykle elastyczny  
– wyjaśnia prezydent Andrzej Wilk.

Ze względów ekonomicznych 

głównym celem projektu 
jest wzmacnianie lokalnej 
tożsamości i więzi między 

mieszkańcami Żyrardowa, poprzez 
kształtowanie przywiązania do 
„małej ojczyzny”. Realizacja pro-
jektu przyczyni się z pewnością do 
wzbogacenia i upowszechnienia 
wiedzy z zakresu historii naszego 
miasta.

Efektem realizacji projektu 
jest m.in. film pt. „Wspomnie
nia lnem tkane”, który służyć ma 
przede wszystkim w działalności 
edukacyjnej żyrardowskich szkół. 
Film stanowić będzie  unikatowy 
dokument, obrazujący historię 
Żyrardowa oraz fabryki. Swoimi 
wspo mnieniami podzielili się: Ali cja 
Górska, Janina Budkiewicz, Joanna 
Jaworska, Regina Werlichowicz, 
Teresa Puszek, Mieczysław Nowa-
kowski i Czesław Michałowski. Ze 
względu na upływający czas, był 
to ostatni moment na utrwale-
nie wiedzy osób, które pracowały  

Uruchomienie portalu gos-
podarczego Miasta Żyrardowa 
Powstanie spójny regionalny sys-
tem promocji regionu, jako miej-
sca inwestycji poprzez systemy 
informacji gospodarczej o regionie 
oraz zintegrowane bazy danych 
przestrzennych, gromadzonych 
przez administrację publiczną  
w re  gionie.

Publikacje promocyjne
Wydane zostaną dwie publikacje 
promujące potencjał Miasta Ży-
rardowa. Będą to publikacje w na-
kładzie 2000 egzemplarzy każda, 
w pięciu językach (polskim, angiel-
skim, rosyjskim, niemieckim, fran-
cuskim). 

Misje gospodarcze 
promujące przedsiębiorców
Zorganizowane zostaną wyjazdy 
na misje gospodarcze na między-

kim jego zwierzchnika, czyli 
Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego. 

Apel prezydenta spotkał 
się ze zrozumieniem ze strony 
władz wojewódzkich, padły też 
wstępne deklaracje.  

 Uczestniczący w spot
kaniu wicemarszałek Marcin 
Kierwiński zapewnił mnie, że 
Zarząd Województwa rozważy 
możliwość zwiększenia liczby 
kursów na trasie Żyrardów – 
Warszawa – mówi prezydent 
Andrzej Wilk. – Zaznaczył, że ze 
względu na małą przepustowość 

tunelu średnicowego, dodatkowe 
pociągi kursować będą do Warszawy 
Zachodniej, choć niewykluczone, że 
uda się zwiększyć liczbę połączeń 
również do Warszawy Wschodniej. 

Kiedy możemy spodziewać się 
dodatkowych pociągów Kolei Mazo-
wieckich? 

 Na tę chwilę trudno jest 
marszałkowi określić termin zwięk
szenia liczby kursów, z uwagi na to, 
że aktualnie duża część taboru jest 
w naprawie. Dopiero po uzyska
niu wymaganych atestów, możliwe 
będzie wprowadzenie przez spółkę 

zmiana systemów będzie odbywała 
się stopniowo z wykorzystaniem 
elementów istniejącego systemu 
analogowego.

W ramach pierwszego etapu 
przebudowy nowoczesne kamery 
IP zastąpią wysłużone, analogowe 
kamery w następujących punk-
tach: ul. Narutowicza/Pl. Jana Pa-  
wła II, ul. Okrzei/ul. Łukasińskiego,  
Pl. Piłsudskiego /P.O.W./ Al. Partyzan-
tów, ul. 1 Maja/ul. Limanow skiego. 

Wymianie punktów kamero-
wych towarzyszyć będzie wymia-
na osprzętu transmisyjnego oraz 
urządzeń odbiorczych i rejestru-
jących.

Wykonawcą inwestycji, wyło-
nio nym w rezultacie postę powania 
przetargowego, została warszaw-
ska firma Telskol Sp. z o.o. 

Termin wykonania zadania 
został wyzna czony na dzień 21 lu- 
tego bieżącego roku, a plano- 
wany koszt realizacji powyż-
szego zakresu prac wyniesie   
170 190 zł.

red.

narodowe targi organizowane 
na obszarze Polski. Wybranych 
zostanie dziewięć firm, które będą 
uczestniczyły w misjach gospo-
darczych, adekwatnych do prowa-
dzonej działalności gospodarczej.

Organizację targów oraz im-
prezy targowo-wystawienniczej 
promującej przedsiębiorców
Targi planuje się zorga nizować 
w Żyrardowie. Przewidywana lic-
zba wystawców, to około 60 – 70 
firm. Wystawcy zostaną podzie-
leni na następujące kategorie: 
przedsiębiorców; instytucje oto-
czenia biznesu oraz główne 
stoisko Miasta Żyrardowa z ofertą 
inwestycyjną.

Realizacja projektu wpłynie na 
wzrost atrakcyjności Żyrardowa dla 
inwestorów.

red.

Koleje Mazowieckie dodatkowych 
pociągów  na linię Warszawa  
– Żyrardów – informuje prezydent.

Wcześniej, na spotkaniu 
prezydenta z przedstawicielem 
władz spółki Koleje Mazowieckie,  
Pio trem Zatorskim, rozważano 
również możliwość wprowa-
dzenia dodatkowych połączeń 
wahadłowych na trasie Warszawa 
– Żyrardów. Prezydent usłyszał 
wówczas deklarację poważnego 
rozważenia takiego rozwiązania.  

  Równolegle z działaniami 
prezydenta Żyrardowa na rzecz  
poprawy warunków podróżowania 
koleją, Rada Miasta w trosce  
o bezpieczeństwo i wygodę po-
dróżnych - mieszkańców Żyrardowa 
- wystosowała apel do władz  
Spółek PKP INTERCITY, PKP 
Przewozy Regionalne, Kole-
je Mazowieckie i PKP PLK,  
w którym zaapelowała o zwiększenie  
liczby pociągów na trasie Żyrardów 
– Warszawa, zwiększenie liczby 
składów pociągów w godzinach 
szczytu oraz o zatrzymywanie się 
wszystkich pociągów TLK na stacji 
Żyrardów.                                  

                                                red. 

W ramach projektu planuje się:
w Zakładach Lniarskich za cza-
sów ich największej świetności, 
kiedy fabryka była sercem miasta  
i nadawała rytm jego życiu. 

- Pragnę serdecznie podzięko
wać wszystkim osobom, które wzięły 
udział w projekcie za sentymentalne 
i  pełne wzruszeń opowieści – mówi 
Beata Rusinowska, dyrektor Cen-
trum Kultury w Żyrardowie.

Wspomnienia żyrardowian,  
w tym pracowników Zakładów 
Lniarskich, wykorzystane we fra-
gmen tach do filmu, zostały również 
w całości utrwalone w wersji ele-
ktronicznej. To niezwykle ciekawy 
materiał, stanowiący bezcenną 
wartość dla dziedzictwa kulturowe-
go Żyrardowa.     

Miasto Żyrardów kilka lat 
temu rozpoczęło długoletni pro-
ces rewitalizacji. Poza odnową 
zabytkowych obszarów mias-
ta, ważne jest podejmowanie 
jednocześnie działań mających 
na celu ,,rewitalizację społeczną”, 

poprzez między innymi aktywny 
udział mieszkańców w kulturze i ży - 
ciu społecznym miasta. Powstały  
w ramach projektu film wskazuje na 
ogromną wartość wspólnie podej-
mowanych działań na rzecz popu-
laryzowania historii Żyrardowa. 
Pokazuje lokalnej społeczności, że 
warto dbać o swoją przeszłość, by 
móc budować przyszłość opartą 
na dziedzictwie swych przodków. 
Przekonają się o tym wszyscy zain-
teresowani, kiedy tylko film zosta-
nie zaprezentowany na specjalnym 
pokazie.

Współrealizatorem Projektu
jest Muzeum historii Polski  

w Warszawie

Wydział Funduszy europejskich Urzędu Miasta Żyrardowa 
przygotował wniosek pn. Żyrardów fabryka możliwości - promocja 
gospodarcza Mazowsza, który ubiega się o dofinanso wanie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma zowieckiego 
2007-2013, w ramach konkursu dotyczącego działania 1.7. Pro-
mocja gospodarcza. Projekt zakłada realizację komplementarnych 
 i spójnych zadań z zakresu promocji gospodarczej Miasta Żyrardo- 
wa oraz regionu Mazowsza. 
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historia zimowej Akcji Kabaretowej

PROgRAM * gWIAzdy - Wieczór Komedii Improwizowanej

Mam na imię zAK. Mam 7 lat. Przez pięć lat mieszkałem w Skierniewicach. Od ubiegłego roku 
moim domem jest Żyrardów. Jestem jeszcze mały, ale ciągle się rozwijam. ludzie mówią, że  
jestem śmieszny. Mówią też, że mam przed sobą przyszłość. 

ZAK czyli Zimowa Akcja 
Kabaretowa to Festiwal 
Twórczości Kabaretowej. Od-

bywa się na początku roku. Korzeni 
imprezy należy doszukiwać się  
w działaniach kabaretowych, 
które od 2000 roku z różną 
częstotliwością, poprzez liczne 
występy, dawały o sobie znać  

w Skierniewicach. Pierwsza impre-
za odbyła się jako obchody 5-lecia 
działalności kabaretowej. Miało 
to być jednorazowe wydarzenie.  
W konsekwencji festiwal wpisał się 
na stałe w kalendarz imprez kabare-
towych w Polsce. Pomysłodawcami 
ZAK-a oraz jego organizatorami 
od samego początku są: Tomasz 

KULTURA

Zimowa Akcja kabaretowa
Żyrardów, 10-13 lutego 2011 r.  

VII Festiwal twórczości Kabaretowej
„zimowa Akcja Kabaretowa – zAK“ 

Żyrardów, dn. 10-13 lutego 2011

dzień I - czwartek
Ładownia, godz. 20.00
Wolna Scena

Bilety do nabycia na miejscu w dniu występu  
Cena biletu: 15 zł

dzień II – piątek 
Centrum Kultury w Żyrardowie, godz. 18.00
Wprowadzenie do ZAK-a.
1. Otwarcie klubu festiwalowego z galerią wspomnień.
2. Eliminacyjny Wieczór Kabaretowy o miejsce w finale (4 kabarety)
3. Nowe gry i zabawy improwizacyjne w wykonaniu grupy 
 Ad-hoc (Kraków).

Prowadzenie: Marek i Rafał (kabaret Noł Nejm).
Cena biletu: 10 zł
 
dzień III – sobota 
Centrum Kultury w Żyrardowie, godz. 17.00
Ogólnopolski Przegląd Kabaretów
1. Ogólnopolski Przegląd Kabaretów ZAK 2011 o nagrodę  

 pieniężną 3000 zł oraz nagrodę publiczności.
Wystąpią kabarety:
- Szarpanina - Szczecin,
- Weźrzesz – Skarżysko-Kamienna,
- Dabz – Opole,
- Liquidmime – USA,
- Zwycięzca Wieczoru Eliminacyjnego

Jury: Rafał Kmita, Agnieszka litwin-Sobańska, Krzysztof Jaślar.

2. Prowadzenie i gwiazda wieczoru – kabaret Czesuaf (Poznań).
3. Spotkanie autorskie i konferencja prasowa z członkami jury.
Cena biletu: 10 zł

W tym roku podczas festiwalu dziennikarze będą mieli swoją nagrodę 
do przyznania. Będzie to nagroda za Wydarzenie Festiwalowe wręczana 
ostatniego dnia imprezy. Nagrodzić można wszystko od samego festiwalu, 
poprzez konkretne występy lub jakąś niespotykaną sytuację, która będzie 
miała miejsce. Dlatego obecność każdego dnia festiwalu jest taka istotna.

dzień IV – niedziela 
Centrum Kultury w Żyrardowie, godz. 17.00
Wieczór Finałowy. 
Laureaci ZAK-a 2011 oraz
- kabaret Limo,
- kabaret Jurki.
Prowadzenie: Jarek Marek Sobański (kabaret Słuchajcie).
Cena biletu: 35 zł

Bilety do nabycia w Centrum Kultury w Żyrardowie
Plac Jana Pawła II nr 3, tel. (46) 855 30 54
*Zaprezentowany program może ulec zmianie. 

Łukaszewski i Mateusz Frąc.  
Wspiera ich grono przyjaciół  
festiwalu zaangażowanych w pracę  
na rzecz Biura Organizacyjne-
go. Bez ich pomocy impreza nie 
mogłaby się nigdy odbyć. 

ZAK jest ogólnopolskim  
forum mającym na celu promocję 
sztuki kabaretowej; to szansa dla 
młodych kabaretów. Umożliwia 
wymianę doświadczeń oraz 

promocję własnej twórczości.  
ZAK otwiera festiwalowy sezon 
kabaretowy w Polsce.  

Zimowa Akcja Kabaretowa 
gościła wielu uznanych artystów. 
Gwiazdami festiwalu byli m.in.:  
kabaret Hrabi, Łowcy.B, kabaret Dno, 
kabaret Limo, kabaret Słuchajcie, 
Tomasz Jachimek, Artur Andrus,  
Ireneusz Krosny czy Grzegorz  
Halama Oklasky. 

W ramach festiwalu odbywa się 
przegląd kabaretów, który jest  
otwarty na każdą formę satyrycznej 
interpretacji otaczającego świata. 
Dotychczas wygrały go kabarety: 
PRALKA, SNOBÓW, STADO UMTA-
TA, PUK oraz NOŁ NEJM. 
 Większość z nich z powo-
dzeniem występuje na kabare-
towych scenach w całej Polsce. 

grupa Ad-hoc 
Grupa „Ad-hoc” powstała w 2008 roku. W skład zespołu 

weszli członkowie Grupy Rafała Kmity, kabaretów: PUK, 
Który, Ucho, Chwilowo Kaloryfer oraz kabaretu Róbmy swoje  
i zapoczątkowali serię Wieczorów Komedii Improwizowanej.

  Grupa przedstawia ponad godzinny program zbudo-
wany w oparciu o sugestie widowni. Inspiracją dla występów 
jest amerykańskie show „Whose line is it anyway”. Właśnie  
z tego programu zaczerpnięta została koncepcja improwizo-
wanych gier i scenek, które kabareciarze przedstawią na scenie. 
Publiczność ma wpływ na każdy z tworzonych na żywo skeczy 
– może wybrać miejsce akcji, postacie, które mają w nim wziąć 
udział czy też nawet wtrącić niektóre kwestie.

Kabaret CzeSUAF (Poznań)
Kabaret Czesuaf pochodzi z Poznania. Tworzy go trzech mężczyzn 

łączących młodzieńczą, wręcz ułańską fantazję z niemałym doświadczeniem 
scenicznym zdobywanym od kilku lat podczas występów w całej Polsce.

Czesuaf umiejętnie łączy humor społeczno-obyczajowy ze sporą 
dawką absurdu. Ta mieszanka jest znakomicie przyjmowana przez 
widownię zarówno w małych, kameralnych salach, jak i podczas im prez  
firmowych oraz widowisk plenerowych. Potwierdzeniem wysokiego pozio-
mu reprezentowanego przez Kabaret Czesuaf są liczne nagrody zdo-
bywane na najważniejszych polskich przeglądach kabaretowych, m.in.  
II Nagrody na przeglądach PAKA 2007 i 2009.

Najnowszy program Czesuafa nosi tytuł “Stereo-Typy”. Jest to po-
nad 60 minut znakomitej zabawy przy skeczach i piosenkach opartych na  
nietuzinkowym, inteligentnym dowcipie.                                     www.czesuaf.art.pl

Kabaret JURKI (zielona góra)
Kabaret Jurki jest przedstawicielem tradycyjnego w for-

mie kabaretu. Na jego program składają się skecze, monologi  
i piosenki o różnorodnej tematyce obyczajowo-społecznej: 
„Wieczorne rozmowy” Mirka i Lucyny, żona podjadająca 
kiełbasę w nocy, w skeczu „Odchudzanie”, parodia programu 
„Pytanie na śniadanie”, czy też monologi Wojtka, Saszy, czy 
Marylki, które mogą być Państwu znane z TVP2, Radiowej 
Trójki lub TV Polsat, HBO Na stojaka. Jurki pozwalają sobie na 
improwizowanie w trakcie skeczy, dzięki czemu występ jest 
żywy, dynamiczny i za każdym razem nieco inny. Jurki tworzą 
również piosenkę kabaretową. 

 www.jurki.com.pl

ORgANIzAtOR: BOZAK ZAK, MIASTO ŻYRARDÓW
PARtNeRzy: ART PRESS, Urząd Miasta Żyrardów, Centrum Kultury Żyrardów
SPONSORzy: BIS MEBLE, CATERING Gazdówka, Qrczak – Hurtownia Dobrych Pomysłów
Na wszystkie pytania związane z festiwalem odpowie tomek Łukaszewski – 607 591 306.
Informacje także pod adresem internetowym www.zakfestiwal.pl

Kabaret lIMO (trójmiasto)
Jeden z najbardziej utytułowanych kabaretów. Laureat wielu 

ważnych festiwali. W tym, trzykrotny zwycięzca Krakowskiego Przeglądu 
Kabaretowego PAKA.

Do autorów LIMO należy bez wątpienia umiejętna obserwacja 
rzeczywistości oraz wyłapywanie jej absurdów, bardzo dobre aktorstwo, 
mistrzowska gra słowem oraz mądry tekst i trafna puenta, która w sprytny 
sposób definiuje otaczającą nas rzeczywistość.

Kabaret LIMO to obecnie jeden z najlepszych kabaretów młodego 
pokolenia, a ich koncerty to niezapomniane i stale zaskakujące w swo-
jej treści wydarzenia polskiej sceny kabaretowej. Kabaret LIMO to 
również słynne parodie trailerów filmowych, które stale biją rekordy 
oglądalności.                                                                              www.limo.art.pl
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Alojzy groh – zapomniane rękopisy

W 65. rocznicę wyzwolenia Żyrardowa

odkrycie w Żyrardowie

Cała historia miała swój początek w 2005 roku, kiedy to ówczesny Prezes towarzystwa Śpiewaczego „lira” w Żyrardowie, 
śp. Stanisław Kuran pozwolił mi zajrzeć do starych, od lat niewykorzystywanych nut… Wtedy to natrafiłam na liczące  
sobie ponad 100 lat rękopisy nutowe, podpisane Alois groh. Szybko zorientowałam się, że zarówno twórczość kompozytora,  
jak i jego życiorys, zasługują na uwagę. Podjęłam się więc  trudnej i mozolnej pracy, mającej na celu zebranie informacji  
o tym zapomnianym kompozytorze, który większość życia spędził w Żyrardowie, a jego dorobek twórczy stanowi cenne  
dziedzictwo kulturowe naszego miasta.     

Alojzy Groh (senior) urodził 
się 16 stycznia 1859 roku  
w Rumburku. Ukończył 

Szkołę Organistów w Pradze i objął 
posadę organisty w Kościele Klasz-
tornym w Rumburku. Przez jakiś 
czas prowadził również chór „Cä-
cilia”. W latach 1889 – 1914 Alojzy  
Groh, wraz z rodziną – żoną 
Marią i synem Alojzym juniorem, 
przebywa w Żyrardowie, gdzie 
pracuje jako kapelmistrz Orkie-
s    try Fabrycznej, dyrygent Zyrar-
dower Gesangverein, nau czy   - 
ciel emisji głosu i gry na instru-
men tach. Zakłada kolejne Towa-
rzystwo Śpiewacze pod nazwą 
„Chór Sumowy”, które, przy akom-
paniamencie Orkiestry Fabrycznej, 
uświetnia uroczystości kościelne 
w Wiskitkach – ówczesnej parafii 
Żyrardowa.

Po wybudowaniu pierwszego 
w mieście kościoła katolickiego, 
parafii św. Karola Boromeusza, 
„Chór Sumowy” kontynuuje swoją 
działalność w tejże świątyni. Po   - 
świę  cenie kościoła ma miejsce  
w uro  czystość Niepokalanego Po   - 
czę         cia Najświętszej Maryi Pan - 
ny 8 grudnia 1891. Z tej okazji  
zosta  je wykonany pierwszy znany  
mi utwór Alojzego Groha, uro czy-
ste Te Deum na chór i orkiestrę 
symfoniczną. W 1894 roku w Ży-
rardowie przychodzi na świat 
drugi syn Alojzego i Marii – Emil 
Paweł. Rodzina Groh coraz 
bardziej angażuje się w życie 
arty  styczne miasta. Żona Maria 
śpiewa altem w chórach prowa-
dzonych przez męża, syn Alojzy 
od piątego roku życia pobiera  
u ojca lekcje gry na fortepianie. 
Z okazji poświęcenia drugiego  
w Żyrardowie kościoła katolickie-
go pod wezwaniem Matki Bożej 
Pocieszenia, w roku 1903 powsta-
je drugi ze znanych mi utworów  
– Missa Solemnis G-dur. Grun-
towna wiedza muzyczna kapelmi-
strza Groh’a, dobre kierowanie 
zespołem i dar zjednywania sobie 
chórzystów i muzyków sprawiły, 
że ,,Chór Sumowy” osiągnął bardzo 
wysoki poziom artystyczny, równy 
stołecznym chórom kościelnym. 

Na konkursie chórów kościel-
nych w Filharmonii Warszawskiej  
w 1908 roku „Chór Sumowy”, przy 
współudziale Orkiestry Fabrycz-
nej Zakładów Żyrardowskich pod 
batutą Alojzego Groh’a, zdobył 
pierwsze miejsce. W 1900 roku zo-
stały wydane dwa świeckie utwo-

 HISTORIA NASZEGO MIASTA

Żyrardów w styczniu 1945 roku

Okres poprzedzający wy-
zwolenie naszego kraju 
spod okupacji hitlerow-

skiej był stosunkowo spokojny. 
Po okrutnym terrorze jesienią 
1943 roku oraz po klęsce pod  
Kurskiem tegoż roku, hitlerowskie 
wojska nie były zdolne odzyskać  
ini cjatywy strategi cznej. Tymcza-
sem front wscho    dni przygotowywał 
się do nastę pnego uderzenia, 
gromadząc si ły i środki do ofen-
sywy. 

W tym czasie wojska alian-
ckie przecho dziły kryzys, z tru-
dem odpierając ataki hitlerowskie  
w Ardenach. Zginęło tam około 
50 tysięcy żołnierzy alian ckich 
w stosunkowo krótkim czasie. 
Zaniepokojony tym premier 
Chur   chill prosi swego wscho-
dniego sojusznika o roz po   czę  - 
cie ofensywy, aby w ten spo -
sób odciążyć front zachodni.  
Już w końcu grudnia napisał do 
Stalina: „… byłbym wdzięczny, 
gdyby zechciał pan poinformo   wać 
mnie, czy możemy liczyć na ude-
rzenie ofensywne na froncie Wisły 

lub jakimkolwiek innym”. Stalin 
oczywiście podjął decyzję uderze-
nia. Już w dniu 12 stycznia ruszyły 
w głąb Polski wszystkie fronty 
sowie ckie.

W rejonie nas interesującym 
atak nastąpił z przyczółka wa   - 
re c ko-magnuszewskiego. Dopie-
ro ol    brzy     mia kawalkada czołgów  
i sa   mochodów pancernych zapo-
wie   działa nerwowy  ruch hitlerow-
skich oddziałów. Niemcy, głównie 
z oddziałów Volkszturmu, siedzą 
przyczajeni w okopach, usytuo  - 
wa nych na terenie Żyrardowa, 
szcze gólnie na ulicy 1-go Maja. 
Nieliczne oddziały patrolują ulice  
z pancerfaustami na ramionach. 

W lOt POJęlIŚMy, 
Że NAdeSzŁA ChWIlA 

WyzWOleNIA. 
Sąsiedzi gromadzą się i rozpowia -
dają wiadomości z nasłuchu ra   - 
dio wego o zbliżających się dywi-
zjach polskich pod dowódz    - 
t  wem marszałka Roli-Żymierskiego,  
a za nimi powołany w Lublinie 
rząd tymczasowy pod przewodem 
Edwarda Osóbki- Morawskiego  

z ramie nia Polskiej Partii Socjalisty-
cznej. 

 ŻyRARdOWIANIe gOtUJą SIę 
dO POWItANIA WOJSK. 
Są wśród nich żołnierze 

Września’39 roku pod komendą 
wielu oficerów tej kampanii  
ta kich, jak Berling i wielu innych.  
Są w tym wojsku również party za-
nci Armii Ludowej i Armii Krajowej.  
Aktyw, działający jeszcze chwilo-
wo w warunkach konspiracyjnych, 
przy  gotowuje się do objęcia wła-
dzy w mieście i zabezpieczenia po  -
rządku. 

Typuje się działaczy do przej-
mowania funkcji politycznych  
i samorządowych. Nauczyciel szko  - 
ły im. Traugutta, Bolesław Luba-
siński, obejmie wkrótce stanowi  -
sko prezydenta miasta Żyrardowa. 

JUŻ W gOdzINACh 
PRzedPOŁUdNIOWyCh NA 
UlICę 1-MAJA WJeŻdŻAJą 

CzOŁgI SOWIeCKIe. 
Mają rozkaz, aby w razie 

trafienia ich czołgu nie tarasować 
ulicy, lecz zjeżdżać najdalej od 
szosy, by nie utrudniać przejazdu 

następnym czołgom. Niektóre 
trafione płonące czołgi ostatnim 
tchnieniem skręcają na pobocze 
ulicy. Jeden z nich uderzył swym 
stalowym cielskiem w mur fabry - 
cz ny, na wysokości gmachu zarządu 
miejskiego, wyznaczając na wybi-
tym murze kontur czołgu. 

W KRÓtKIM AtAKU PAdŁO 
W ŻyRARdOWIe SIedeM 

CzOŁgÓW, W KtÓRyCh zAŁOgI 
SPŁONęŁy. 

Na ratunek dających znaki 
życia w jednym z czołgów, podąża 
Władzio Rubik i jego kolega Zdzi-
sław Rdzeniewski. Władzio obrywa 
ranę w szyję, a Zdzisław ginie od 
kuli hitlerowca przyczajonego  
w okienku budynku fabrycznego. 
Władzio za swój czyn wynagro-
dzony jest szkołą podchorążych 
lotnictwa, po ukończeniu której 
w niedługim czasie awansuje na 
stopień majora. 

tyMCzASeM W ŻyRARdOWIe 
WIelKI RUCh. 

Wychodzący z konspiracji 
członkowie Armii Krajowej i Armii 
Ludowej zakładają biało czerwone 

opaski i zaprowadzają w mieście 
porządek, gromadząc m.in. porzu-
coną i zmagazynowaną broń po-
nie     miecką. Część maturzystów  
z kur  sów tajnego nauczania wstę pu   - 
 je do podchorążówki - Budzyń ski, 
Górski, Szaleniec i Ołóbek. Kie-
rownik szkoły im. Staszica, Adam 
Podgórski, uruchamia kursy matu-
ralne. 

Naukę rozpoczyna ,,handlów-
ka”, angażując nauczycieli gim-
na   zjalnych – siostry  Joannę  
i Ma  rię Froehelich, Olejkównę, 
Głą   bińskiego, Przybyszewskiego. 
Uru     chomiona zostaje zawodowa 
szkoła elektryczna. W zakładach 
lniarskich szuka się kandyda tów 
do przyszłego technikum włókien-
niczego w Łodzi. 

Już w kwietniu przygotowuje 
się zakłady lniarskie do uruchomie-
nia. Tkalnia żakardowa, po spale -
niu jej przez cofających się żołnie - 
rzy niemieckich, zostaje odbudo-
wana. Życie w Żyrardowie powoli 
wraca do normalności. 
                               Mieczysław Nowakowski 
                                                       wspomnienia

Sekcja dęta Orkiestry Fabrycznej pod batutą A. groha (przełom XIX  
i XX wieku). 

ry Alojzego Groh’a: Zyrardower 
Feuerwehr-Polka i Deutscher Tur-
nermarsch (f. Orch. 8o. Prag, Hoff-
mann’s Wwe Mk 3 n.).

Od  1906 r. Alojzy Groh ściśle 
współpracował zarówno z „Chórem 

Sumowym”, Zyrardower Gesangve-
rein, jak i z nowym Towarzystwem 
Śpiewaczym ,,Lira”. Komponował 
dla wszystkich zespołów muzykę 
wokalną, instrumentalną i wokal-
no – instrumentalną, między in-
nymi msze, utwory solowe, duety, 
tercety i tym podobne. Wszyst-

kie kompozycje z tego okresu 
ofiarował „Lirze”. Są to kompozycje 
nawiązujące stylem do Klasyków 
Wiedeńskich, o przejrzystej faktu-
rze, nieskomplikowanej formie, 
ciekawej harmonii i niezwykle sub-

telnej melodyce.
W 1914 roku, po wybuchu 

I Wojny Światowej, Alojzy Groh 
musi opuścić Żyrardów. Wraca do 
Rumburka, gdzie zakłada orkiestrę, 
która odnosi spore sukcesy. Nadal 
komponuje: do najbardziej zna-
nych utworów z tego okresu na-
leżą: oratorium „Das Lied von der 
Glocke”, pieśń „Waldschnepfe” oraz 
Pastoralmesse G – dur. Umie ra  
31 października 1940 roku w Rum-
burku. 

Alojzy Groh, pomimo znacz-
nej odległości, dzielącej Żyrardów 
i Rumburk,  pozostawał w stałym 
kontakcie listowym z Towarzy - 
s twem Śpiewaczym „Lira”. Nieje-
dnokrotnie zaznaczał w listach, że 
Polskę i Żyrardów wspomina jako 
najlepszy okres w swoim życiu. 
Z kolei członkowie Towarzystwa 
Śpiewaczego „Lira” wspominają 
go jako człowieka szlachetnego, 
o wielkim sercu i talencie, który 
pozostawił po sobie jak najle-
psze wspomnienia wśród wszyst-
kich, którzy go znali. Alojzy Groh 
otrzymał odznakę honorową  
II sto pnia – Srebrną, nadaną wów-
czas przez Zjednoczenie Polskich  
Zespołów Śpiewaczych i Instru-
mentalnych w dniu 23 października 
1932 roku.               Krytyna Majksner

Fot. zbiory Muzeum Mazowsza zachodniego.
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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.

Warszawski architekt, reprezentant historyzmu. twórczość Jana 
Jakuba gaya jest odbiciem nowoczesnych prądów w architekturze 
europejskiej XIX w. zasłynął z nowatorskiego stosowania ozdób 
architektonicznych z lanego żelaza, a także blachy cynkowanej do 
krycia dachów. zaprojektował wiele budynków, m.in. fabrycznych, 
w Żyrardowie.  

    Jan Jakub gay (1803 – 1849)

HISTORIA NASZEGO MIASTA

bENE MErENTES. pATroNI NASZych ulIc

W dobie panowania 
Stanisła wa Augusta Po-
niatowskiego wśród 

elit społecznych upadającej Rze-
czypospolitej zaczął rodzić się ruch 
reform, które miały przekształcić 
nasz kraj w nowoczesne, sprawnie 
funkcjonujące państwo. Okazją do 
ich realizacji stały się rozpoczęte 
w 1788 roku obrady Sejmu Wiel-
kiego. Obok spraw politycznych 
(sojusz z Prusami), czy finansowych 
(wprowadzenie podatków od 
szla    chty i duchowieństwa) na sej-
mie poruszono też problematykę 
społeczną. Rzeczypospolita Oboj-
ga Narodów była państwem 
stanowym, w którym pełnię praw, 
politycznych, ekonomicznych i spo   - 
    łecznych miały tylko dwa sta ny: 
szlachta i duchowieństwo. Aby 
zatrzeć podziały stanowe i za-
szcze   pić wśród warstw niższych 
świadomość obywatelską należało 
rozszerzyć krąg osób stanowiących 
o losach Rzeczypospolitej.

Gorącym zwolennikiem przy    -
znania praw obywatelskich mie  -
sz  czaństwu był Jan Dekert. Urodził 

Urodził się 1 grudnia 1803 
roku w Warszawie (źr.: Enc. 
Orgelbranda).  Był  absol-

wen tem Korpusu Kadetów w Kali  - 

się w 1738 roku w Bledzewie koło 
Międzychodu w Wielkopolsce. 
Pochodził z ubogiej rodziny. Nie 
wiemy, jakie miał wykształcenie, 
ani jak trafił do Warszawy. W stoli-
cy zajął się handlem. Początkowo 
prowadził sklep sukienniczy,  
a na  stępnie w kwietniu 1766 wraz 
z kilkoma magnatami zawiązał 
Kom  panię Manufaktur Wełnianych. 
Dziesięć lat później wraz z Piotrem 
Blankiem i Jędrzejem Rafałowiczem 
wziął w dzierżawę od Komisji 
Skarbu Koronnego monopol taba-
czny. Majątku dorobił się dopiero 
na dostawach dla armii rosyjskiej 
na pograniczu Rzeczypospolitej.  
Część swoich funduszy ulokował 
Dekert w nieruchomościach zaku-
pu jąc dobra ziemskie, do czego 
prawo  dała mu konstytucja sejmo  - 
wa z 1775 roku. Ale jego zaintere-
so wania nie koncentrowały się 
tylko na działalności ekonomicznej. 
Już w 1769 roku został ławnikiem  
w sądzie miejskim, a w roku 1786 
za 80.000 złp wydzierżawił na 6 lat 
teatr warszawski. 

W latach Sejmu Czteroletnie-

go Dekert nawiązując do haseł 
francuskiego Oświecenia rozpoczął 
walkę o rozszerzenie praw publicz-
nych dla mieszczaństwa i stał się 
obrońcą spraw miejskich. Dlatego 
też występował przeciwko Żydom, 
uważając ich za przeszkodę na 
drodze do rozwoju silnego pol-
skiego mieszczaństwa. W tej 
sprawie wystąpił w grudniu 1788  
z memoriałem do Sejmu Wielkie - 
go, postulując niedopuszczenie  
ich do handlu w Warszawie.

Wkrótce jego aktywność 
przyniosła mu urząd prezydenta 
miasta starej Warszawy, którą to 
funkcję sprawował od lutego 1789 
roku. Z inspiracji Hugona Kołłątaja 
w dniu 27 listopada 1789 roku 
Dekert zorganizował zjazd przed-
stawicieli 141 miast królewskich 
Rzeczypospolitej, którzy podpisali 
memoriał do króla, domagający 
się przyznania praw publicznych 
mieszczaństwu. Żądano w nim do-
puszczenia mieszczan do udziału  
w posiedzeniach sejmu, rozcią-
gnięcia na stan mieszczański przy-
wileju nietykalności osobistej bez 

wyroku sądowego („Neminem 
capti vabimus nisi iure victum”)  
oraz prawa nabywania dóbr ziemskich. 

Dla wywarcia presji na 
monarchę, 2 grudnia 1789 roku 
ubrani na czarno przedstawiciele 
miast (stąd nazwa „czarna proces-
ja”) udali się z memoriałem na 
audiencję do króla. Stanisław Au-
gust Poniatowski zganił co praw  da 
„rewolucyjne działania” Dekerta,  
ale memoriał przyjął. Co wię-
cej podjął dzieło realizacji mie-
sz czańskich postulatów. Już 28 
grud  nia Sejm wyznaczył specjalną 
deputację do miast królew-
skich, a Dekert został wybrany 
na przewodniczącego 7 pleni-
potentów generalnych do pilno-
wania interesów miast na Sej-
mie. Nie mogąc doczekać się 
uchwalenia ustawy o prawach dla 
mieszczaństwa zrzekł się urzędu 20 
lutego 1790 roku, jednak już 3 dni 
później wybrano go ponownie na 
prezydenta stolicy. Zaangażowa       nie 
polityczne Dekerta nie wpłynęło  
korzystnie na jego interesy, wskutek 
licznych zaniedbań jego majątek 
osobisty popadł w ruinę. Liczne 
troski spotęgowały też kłopoty ze 
zdrowiem. Jan Dekert nie docze-
kał sukcesu politycznego. Zmarł  
4 października 1790 roku.

Jednak uporczywa walka 
przyniosła owoce niespełna pół 
roku później, 18 kwietnia 1791 
roku Sejm Wielki przyjął ustawę 
autorstwa Jana Suchorzewskiego 
„Miasta nasze wolne w państwach 
Rzeczy pospolitej”. Pełni praw 
mieszczanom nie przyznano, ale 
droga do uzyskania obywatelstwa 
została otwarta. Zezwolono na 
swobodny wybór władz miejskich  
i rozciągnięto na mieszczan 
przywilej nietykalności osobis-
tej. Przyznano im też przywilej 
wysyłania na sejm 24 plenipoten-
tów, z głosem aktywnym w spra - 
wach miejskich. Podobnie jak 
szlachcie zezwolono miesz czanom 
na nabywanie i dziedzicze nie dóbr 
ziemskich, a nade wszystko na 
każdym sejmie miano od tej pory 
przyjmować do stanu szlacheckie-
go kilkadziesiąt rodzin spośród 
najbar dziej wyróżniających się spo-
łecznie, intelektualnie i majątko wo 
właścicieli posesji miejskich. 

Dopiero w konstytucji Księ - 
s twa Warszawskiego, w 1807 roku 
mieszczanie polscy znaleźli długo 
oczekiwane słowa: „Znosi się nie-
wola, wszyscy obywatele są równi 
w obliczu prawa …”

Sławomir Maszewski

bENE MErENTES. pATroNI NASZych ulIc

Jan dekert (1738 – 1790) 
TrybuN polSkIEgo MIESZcZAŃSTWA

dzisiaj na naszych oczach zmienia się Żyrardów. Pięknieją ulice, wyrastają nowe domy. Spełnia się wielkie marzenie piew-
cy naszego miasta, Pawła hulki-laskowskiego, który marzył o pięknym i zasobnym mieście. W wirze codziennych zajęć, 
zwróceni ku przyszłości przemierzamy ulice naszego miasta, często nie zwracając uwagi na to, komu są one poświęcone.  
Patronami ulic są ludzie prawi i uczciwi, którzy dobrze zasłużyli się dla miasta, regionu i kraju. Nazwa ulicy im się po prostu 
należy, jako – panis bene mere ntium (chleb dobrze zasłużonych). Warto czasem przystanąć i poświęcić chwilę refleksji postaci, 
której nazwisko widzimy na niebieskiej tabliczce. Chcielibyśmy opowiedzieć o jednym z nich …

szu. W latach 1822-1825 służył  
w woj skach Królestwa Polskiego.  
Z polecenia ministra skarbu,  
w 1830 r. wyjechał na studia do  

Anglii, Holandii, Francji i Niemiec. 
Po powrocie do Polski zasłynął 
z wielu pionierskich projektów, 
charakteryzujących się wykorzy-
staniem elementów żelaznych. 
Przykładem może być jego własny 
dom przy ul. Grzybowskiej 19, 
znany jako kamienica i pałac Gaya. 
Sztandarowym jego projektem jest 
budynek Banku Polskiego przy 
Pla  cu Bankowym w Warszawie. 
Wspólnie z Alfonsem Kropiwnickim 
zaprojektował Gościnny Dwór na 
Wielopolu. Jest autorem projektu 
części gmachów War szawskiego 
Towarzystwa Dobroczynności przy 
ul. Bednarskiej w Warszawie, spich-
lerza w Modlinie,  Starej Papierni  
w Konstancinie i wielu innych.

Ten znany warszawski archi-
tekt zaprojektował również wiele 
budynków w Ży rardowie. Według 
jego projektów w latach 30-tych 
XIX wieku powstały nowocze  - 
s ne budynki i hale produkcyjne 
zakładów żyrardowskich, m.in. 
budynek starej przędzalni i tkalni  
z prze szklonym dachem na terenie 

Centrali oraz budynki dla tkaczy  
i robotników. W 1845 
zreali  zował projekt stacji 
kolei żelaznej warszaw-
sko - wiedeńskiej w Ru  -
dzie Guzowskiej (obecny  
bu dynek dworca pochodzi  
z lat 20-tych XX wieku). 

Jan Jakub Gay był 
członkiem Instytutu Kró-
lew   skiego Architektury 
w Lo ndy nie oraz Cesar  - 
s kiej Akademii Sztuk 
Pięknych w Peters-
burgu. W latach 
1827-1832  pracował 
w Komisji Rządo wej 
Przychodów i Skarbu 
Królestwa Polskiego  
w Radzie Budowni czej. 
W 1840 roku pełnił 
funkcję asesora Rady 
Głównej Opiekuńczej 
Instytucji Dobro-
czynnych.

Zmarł we własnym domu,  
2 października 1849 w Warszawie. 
Jako luteranin pochowany został 

na cmentarzu ewangelicko-augs-
burskim w Warszawie.

teresa Żuchlewska

budynek starej przędzalni wg. projektu J. J. gaya. 
Fot. Przewodnik historyczno-turystyczny Miasta Żyrardowa, wyd. 1967 r.
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CIEKAWE MIEjSCA

Niedawno powstała kawiarnia Cafanca, przy ulicy hiellego 2 w centrum handlowym Stara Przędzalnia bardzo szybko zaskarbiła 
sobie zaufanie naszych mieszkańców. Wszystkie serwowane specjały i desery są wyrabiane wg własnej, sprawdzonej receptury. 

raj dla podniebienia w cafanca! 

Wszystko zaczęło się przed 
laty, kiedy to właściciel 
Dariusz Makowski otwo-

rzył w Sochaczewie rodzinny in-
teres – Cukiernię Lukrecję. Wielo-
letnie zamiłowanie do słodkości 
jasno określiło właścicielowi misje 
firmy: zadowolić nawet najbardziej 
wybrednych smakoszy. Udało się. 
Wyroby Lukrecji bez wątpliwości 
wiodą w tym prym…

Po sukcesie cukierni przyszedł 
pomysł na kawiarnie. Pierwsza 
powstała pięć lat temu również 
w Sochaczewie i spotkała się  
z wielkim uznaniem gości. – Suk 
c es jaki odniosła kawiarnia dał bo
dziec do tego, by otworzyć kolejną. 
Wybór padł na Żyrardów, który jest 
miastem o wielkim potencjale, prę
żnie się rozwija i jest otwarty na 
wszelkiego typu inwestycje - mówi 
menadżer Cafanca Angelika Kowal- 
czyk. - Kawiarnia serwuje rzecz 
oczywista pyszne kawy, aromaty
czne herbaty, owocowe koktajle, 
a także wyśmienite ciasta, torty  
i lody własnego wyrobu. Oferujemy 
naszym gościom około 30 rodza jów 
różnych deserów lodowych, których 
smak doceniono nawet na Ogólno

polskich Mistrzostwach Lodziar 
skich, gdzie zajęliśmy drugie mie
jsce. Jednym z wypieków, które 
stanowi specjalność zakładu jest 
Mazurek Chopina. - Chcieliśmy 
stworzyć coś, co promowałoby 
nasz region i kulturę - podkreśla 
Angelika Kowalczyk. -  Wadowice 
mają kremówki, my Mazurka Cho
pina. Ciasto dostępne jest tylko 
na Mazowszu i zyskało uznanie 
samego Marszałka Województwa  

Mazo wieckiego, który nagrodził 
wyrób specjalnym godłem za 
wyjątkowe walory smakowe, 
oryginalną rece pturę i skład  - 
co ważne -  bez uży cia środków 
chemicznych. 

W karcie oprócz słodkości 
można także znaleźć gorące, grillo- 
wane kanapki, sałatki, a już nie-
długo menu ma się poszerzyć  
o śniadania i obiady. - Myślę, że 
będzie to świetna propozycja dla pra

cowników okolicznych biur, którzy 
mogliby u nas chwilę odpocząć 
przy smacznym, ciepłym posiłku  
w czasie pracy – dodaje menadżer. 
– Ogromnie cieszy nas duże zainte
resowanie naszą ka wiarnią. Do
piero co zaistnieliśmy w Żyrardo 
wie, a już mamy stałych 
klientów, którzy są bardzo za
dowoleni z naszych produk
tów. Wychodzą z uśmiechem na 
twarzy i zapowiadają, że będą  

do nas wracać. Jest to ogrom
na przyjemność i potwierdzenie 
tego, że nasza praca nie idzie na 
marne. Nadal będziemy starać się, 
aby w Cafance każdy odnalazł miej 
sce dla siebie.

Lokal w okresie zimowym 
czynny jest siedem dni w tygodniu 
w godzinach 9.30 - 21.00, nato- 
miast w lato czas otwarcia na pew- 
no nieco się wydłuży.  

Aleksandra Rzeczkowska

Czternaście lat temu, kiedy „tropicana” rozpoczynała działalność, niewiele w Żyrardowie było podobnych lokali.  
dziś pizzerie wyrastają jedna po drugiej, mimo to „tropicana” nadal jest na topie.

gyros à la Tropicana 

Kiedy rozpoczynaliśmy działal
ność, niemal równo z nami 
ruszyła „Romantica”, która 

także postawiła na pizzę. Rynek jed
nak był tak chłonny, że absolutnie 
nie przeszkadzaliśmy sobie – śmieje 
się Jacek Adach, współwłaściciel 
pizzerii „Tropicana”. – Wówczas był 
bardzo dobry okres na taki „interes. 

Czternaście lat temu pizza 
była rarytasem, dziś stała się 
codziennością, klienci są bardziej 
wymagający, właściciele lokali 
gastronomicznych muszą więc po-
dążać z duchem czasu i co chwila 
zaskakiwać swoich gości nowymi, 
smacznymi specjałami.

- Najbardziej dumni jesteśmy 
z naszego gyrosa, który cieszy się 
bardzo dużym wzięciem i wciąż 

słyszymy pochwały na ten temat 
– mówi Jacek Adach. – Nasz gyros 
od początku do końca jest przy
gotowywany przez nas, według 
naszego tajnego przepisu – uśmiecha 
się pan Jacek.  I bardzo jesteśmy z 
niego dumni, a klienci najczęściej go 
zamawiają.

Gyros à la Tropicana, to 
można powiedzieć, „gwóźdź me-
nu” lokalu, ale trudno się dziwić, 
skoro właściciele stawiają na 
jakość produktów i mięso od lat 
zamawiają u tego samego, spraw-
dzonego dostawcy, nie patrząc 
na zmieniające się ceny. Sekretny 
przepis na gyrosa jest autorstwa 
pracownika pizzerii, który wcześniej 
praktykował sztukę kulinarną  
w Turcji. Jak widać pizzeria nie musi 

oferować tylko pizzy. Mało tego, 
nie musi się zamykać w czterech 
ścianach, a wychodzić do klientów, 
żeby wciąż ich przybywało, dlate-
go właściciele „Tropicany” oferują 
także usługi cateringowe.     

- Oferujemy usługi caterin
gowe wielu dużym i małym firmom, 
ale także obsługujemy przyjęcia 
rodzinne – informuje J. Adach. 
– Nasze menu jest dość bogate, 
ale jeśli klient będzie sobie życzył 
czegoś innego, to jesteśmy w stanie 
przygotować wszystko, co sobie klient 
życzy. Do tej pory mogliśmy u nas 
zorganizować kameralne imprezy, 
do 30 osób maksymalnie, ponieważ 
nie dysponowaliśmy odpowie 
dnim zapleczem lokalowym. Dziś 
mogę powiedzieć, że już na wiosnę 

będziemy mogli organizować wese
la na około 6070 osób, bo kończy my 
budowę dużej sali. 

Nie można powiedzieć, że 
„Tropicana” to tylko pizzeria.  
Menu jest tak bogate, że każdy 
może  znaleźć coś dla siebie.  
W ofercie jest nie tylko wiele ro- 
dzajów pizzy i innych dań włoskich,  
czy wspomniany już gyros, ale 
również kebab, dania z grilla, 
sałatki, a także coraz bardziej 
popularne dania domowej ku- 
chni obiadowej, gdzie największą 
popularnością cieszą się zupy. 
Jak mówi Jacek Adach, dziennie 
zamawianych jest 40-50 porcji. 
Jednak popularna „Tropka” nie 
zaniedbuje swoich klientów  
i wciąż wzbogaca swoją ofertę.   

- Zawsze na początku roku 
zmieniamy menu, staramy się czymś 
zaskoczyć, przyciągnąć i zachęcić 
klientów – mówi Jacek Adach. 
– W tym roku wprowadzimy kilka 
nowych dań z kuchni włoskiej,  
bo bardzo dobrze się sprzedają.  
Chcemy wzbogacić menu o kilka 
rodzajów spaghetti. Mamy już da
nia kuchni włoskiej w jadłospisie, 
ale widzimy, że gościom to smaku
je, spróbujemy więc wzbogacić 
„włoską stronę Tropicany”. Marzę też  
o pysznej rybie, ale musimy najpierw 
znaleźć dobrego dostawcę. Nie chcę, 
żeby to był ,,niewypał”. Musimy się 
zorientować na tym „rybnym rynku”, 
bo chcemy zrobić to dobrze. Jeśli  
więc znajdzie się odpowiedni do 
staw ca, który dowiezie nam na czas, 
dobrą, świeżą rybę, to z pewnością 
wprowadzimy ją do naszego me
nu. Gość, który zamawia rybę jest 
gościem wymagającym, jemu nie 
zależy, żeby danie kosztowało 5 zło
tych, ale żeby było smaczne. Nam 
zależy na tym równie mocno, dlatego 
szukamy odpowiedniego dostawcy, 
a tymczasem zapraszam na wszys 
tkie inne dania z naszego menu.

My także zapraszamy, pole-
camy szczególnie gyrosa z 
małymi pysznymi, świeżutkimi 
bułeczkami podawanymi z 
masełkiem czosnko wym „swo-
jej roboty”. Pycha!

„Tropicanę” znajdziecie przy 
ul. Skrowaczewskiego 6. Czynna 
jest codziennie: w poniedziałki  
w godz. 13.00-22.00, a od wtorku 
do niedzieli w godz. 11.00-22.00.

red.
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CIEKAWI LUDZIE

W rysowaniu jestem typem ,,homeryckim”
zbigniew Kołaczek urodził się w 1964 roku w Żyrardowie. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie na Wydziale grafiki. zajmuje się malarstwem, rysunkiem, ilustracją książkową i rysunkiem  
satyrycznym. Jego prace prezentowane były dotychczas na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce  
i wielu krajach świata, m.in.: brazylii, Urugwaju, Azerbejdżanie, Stanach zjednoczonych, turcji, Francji. twórczość 
zbigniewa Kołaczka jest wysoko ceniona w środowisku artystycznym. Ma na swoim koncie wiele nagród  
zdobytych w Polsce, Słowacji, tajwanie, Chinach, Korei i Macedonii.

Panie zbigniewie, kiedy odkrył 
Pan w sobie duszę artysty  
i dlaczego akurat grafika satyry-
czna zajmuje w Pana twórczości 
szczególne miejsce?
zbigniew Kołaczek - Nie mam 
pojęcia, kiedy odkryłem w so-
bie duszę artysty, ale doskonale 
pamiętam, kiedy we mnie od-
kryto artystę. To przełomowe 
wydarzenie nastąpiło w przed- 
szkolu – osławionej żyrardowskiej 
ochronce. Namalowałem wtedy 
czołg Rudy 102, który wjeżdżał 
na górę porośniętą lasem. Z lasu 
uciekali faszyści. Pani przed- 
szkolanka powiesiła moją pracę na 
honorowym miejscu, mówiąc przy 
tym, że wspaniale narysowałem 
perspektywę. Wtedy myślałem, że 
perspektywa, to imię jakiejś dziew-
czyny, tak jak np. Marysia. Potem 
nie spałem całą noc, rozmyślając, 
gdzie ,,moja” pani zobaczyła tę 
dziewczynę. 

Rysunkiem satyrycznym za-
jąłem się trochę przez przypadek. 
Studiując w warszawskiej ASP 
zdecydowałem, że będę ilustrował 
książki, kontynuując chwalebne 
tradycje polskiej szkoły ilustracji.  
W 1988 r. rozpocząłem realizację 
cyklu ilustracji do ,,Roku 1984”  
G. Orwella. Problem polegał jed-
nak na tym, że była to książka 
antykomunistyczna, a w naszym 
kraju komunizm jednak trwał. 
Dowiedziałem się wtedy, że byłoby 
lepiej dla mojej pracy dyplomowej, 
aby komunizm upadł i na szczęście 
tak się stało. Jednak wraz ze 
zmianą ustroju, upadło większość 
wydawnictw książkowych, które 
mogły zamawiać ilustracje. Po w-
stało zaś wiele dzienników i cza  so    - 
pism, które potrzebowały rysowni-
ków prasowych, i w ten sposób 
tra fiłem do prasy. Zacząłem spe    - 
cjalizować się w rysunkach ko-
mentujących tekst, w sposób ironi-
czny i przewrotny. Uważam, że  
moje prace nie są czystym rysun-
kiem satyrycznym, lecz raczej ilu-
stracją o humorystycznym zabar-
wieniu. Ich zaletą jest fakt, że po 
oderwaniu od tekstu, zaczynają  
żyć własnym życiem, krążąc po 
wystawach na całym świecie.         

Mając w swoim dorobku tyle 
sukce sów, zastanawiam się, 
która z dotychczasowych  
nagród jest dla Pana szczególnie 
cenna i dlaczego? 
z.K. - Nie ma nagród ważnych 
i mniej ważnych, za każdym sukce-
sem kryje się ciężka i mozolna 
praca. I za każdym razem radość 
z tego, że jestem zauważony jest 
taka sama. Szczególnie cieszą 
nagrody przyznane w odległych 
krajach, w innych kręgach kul-
turowych (Chiny, Korea, Tajwan). 
Są one dowodem na to, że język 

sztuki, którym się posługuję, jest 
uniwersalny i ponadgraniczny. Ale 
z nagrodami jest chyba trochę tak, 
jak z miłością. Pamięta się szcze-
gólnie tę pierwszą i tę ostatnią. 
Honorowe miejsce w mojej pra-
cowni zajmuje ,,Złota Piramida”  
– Grand Prix w Międzynarodowym 
Konkursie Satyrycznym – Piesta-
ny na Słowacji. Ostatnią zaś jest  
Medal Galerii Krzywe Zwiercia dło, 
który otrzymałem na Międzyna-
ro dowym Konkursie Satyrycznym  
w Zielonej Górze. 

Każdy artysta ma w swojej 
twórczości ulubione prace.  
Czy i w Pana przypadku tak jest? 
z.K. - Jest wiele takich prac. Lubię 
pracować ,,cyklami”. W rysowaniu 
jestem typem ,,homeryckim”, czyli 
lubię sobie dużo porysować na 
określony temat. Ważne są dla 
mnie ,,Modlitwy” Janusza Korczaka,  
które zrealizowałem w ramach sty-
pendium twórczego Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Ważny jest też dla mnie ,,Panteon 
Żyrardowski”, będący zbiorem naj-
wa  żniejszych postaci z historii na -
szego miasta, przygotowany spe     - 
cjal nie na Europejskie Dni Dziedzi- 
c twa w Żyrardowie w 2009 r. Cykl 

ten zaczął żyć własnym życiem.  
W ubiegłym roku portret Karola  
Dittricha prezentowany był w ra- 
mach dorocznej Międzynarodowej 
Wystawy Rysunku Prasowego 
(World Press Cartoon) – Sintra 
2010, m.in. w Lizbonie i Barcelonie. 
Wystawy WPC były eksponowane 
również w Paryżu i Rio de Janeiro. 
Była to jedyna praca z Polski zakwa-
lifikowana w dziale karykatury pra    -
sowej. Można patetycznie powie-
dzieć, że nasz Karol Dittrich bronił 
honoru Polski. W tym roku inne  
portrety z Panteonu zostały zgło-
szone do dwóch wystaw, w tym jed-
nej międzynarodowej. Szczególny 
sentyment mam również do ilu- 
stracji do ,,Mazurka Dąbrowskiego” 
z Antologii Pieśni Patriotyczniej 
,,Pieśń ujdzie cało”. Książka jest 
bogato ilustrowana pracami 
czołowych polskich ilustratorów. 

W trakcie przydzielania tekstów 
do zilustrowania okazało się, że 
nikt nie chciał zilustrować naszego 
hymnu. Ja zresztą też odmówiłem. 
Dałem się namówić po kolejnym 
telefonie.     

gdyby miał Pan pochwalić się 
swym największym życiowym 
sukcesem, to byłoby to 
osiągnięcie artystyczne  
czy inne? 
z.K. - Sukcesy zawodowe są 
niewątpliwie ważne, ale tak napra-
w dę najważniejsza jest rodzina  
– dzieci Ada i Olek, moja żona Iwo-
na, mama i smutek po śmierci taty. 

Równolegle z działalnością 
artystyczną zajmuje się Pan 
edukacją artystyczną dzieci  
i młodzieży w Młodzieżowym 
domu Kultury w Żyrardowie. 
Czym dla wybitnego artysty  
jest tzw. ,,praca u podstaw”? 
z.K. - Młodzieżowy Dom Kultury 
w Żyrardowie jest dla mnie pew-
nym fenomenem. Dzięki ogromne-
mu zaangażowaniu grona peda-
gogicznego udało się stworzyć 
niepowtarzalną, wręcz ,,domową” 
atmosferę w placówce. Dziecięca 
Akademia Plastyczna jest prowa-

dzona przez trójkę nauczycieli: 
Bożenę Liszewską, Agnieszkę 
Kaźmierczak i mnie. Każde z nas 
ma swój niepowtarzalny sposób 
na prowadzenie zajęć. Łączy 
nas wspólna pasja, aby rozwijać 
zdolności plastyczne naszych wy-
chowanków. Ich prace są ekspo-
nowane na wystawach w kraju  
i zagranicą, gdzie zdobywają liczne 
nagrody i wyróżnienia, m.in. Fin-
landia, Japonia czy Szwecja. Sta-
ram się przekazać doświadczenia 
wynikające ze swej twórczości, 
ukierunkowując i zachęcając ma-
łych artystów do samodzielnych 
poszukiwań i eksperymentów. Cza  - 
sem sam jestem zaskakiwany efe-
ktami takiej pracy. Urzeka mnie  
u dzieci szczerość i swoboda plas-
tyczna wypowiedzi, a przede wszy- 
stkim ogromna radość tworzenia  
i brak rutyny. Cieszę się, że zaczyna-

jąc przed laty pracę w MłDK 
mogłem skorzystać ze wsparcia  
i ogromnego doświadczenia pe-
dagogicznego dyrektora placówki, 
Bożeny Liszewskiej, za co chciałbym 
jej teraz podziękować.    

Od kilku lat współpracuje Pan 
z Wydziałem Promocji i Kultury 
Urzędu Miasta. Jest Pan autorem 
m.in. innowacyjnego ,,herbu” 
miasta do hasła Żyrardów  
– Murowane Klimaty, plakatów 
promujących edd w Żyrardowie, 
no i wreszcie pomysłodawcą i 
współorganizatorem ogólno-
polskiego konkursu ,,Manufa- 
ktura Satyry” w Żyrardowie.  
domyślam się, że to zaangażo-
wanie w życie kulturalne  
i promocję miasta wynika z po-
czu cia lokalnego patriotyzmu…
z.K. – Z Żyrardowem jestem zwią-
zany od urodzenia, choć fascynacja 
tym miastem przyszła dość późno. 
Miałem nawet plany, aby stąd się 
wyprowadzić, lecz – jak przytrafiło 
się to już niejednemu mężczyźnie  
– o moim losie zadecydowała ko-
bieta. Iwona, moja żona, postano-
wiła, że zostajemy w Żyrar dowie. 
W międzyczasie w mieście zaczęły 
zachodzić pozytywne zmiany. 
Opuszczone fabryki zmieniły się  
w lofty, stając się atrakcją turysty-
czną, a park miejski awansował 
do ulubionego miejsca spacerów 
zarówno żyrardowian, jak i tury- 
stów. W mieście w porę zrozumiano, 
że zachodzącym przemianom musi 
towarzyszyć promocja i kreowanie 
wizerunku Żyrardowa zarówno na 
zewnątrz, jak i wśród społeczności 
lokalnej. Jest mi ogromnie miło, 
że swoją twórczością włączyłem 
się w te działania. Miasta używają 
swojego loga z hasłem zamiennie  
z oficjalnymi herbami. W Żyrardo-
wie takim hasłem promującym 
miasto, jest w tej chwili ,,Żyrardów 
– Murowane Klimaty”, a mnie 
powierzono realizację graficzną 
tej koncepcji. Herb Żyrardowa sam  
w sobie jest unikalny w skali kraju, 
to (chyba) jedyna fabryka w her-
bie, a w dodatku zaprojektowana 
przez wybitnego polskiego grafika, 
Konstantego Sopoćkę. Słyszałem, 
że ten artysta w czasie okupacji 
ukrywał się w naszym mieście. 
Moja innowacyjność polegała 
na formie wyrazu artystycznego.  
To prawdopodobnie jedyne logo 
miejskie zaprojektowane ręcznie 
bez użycia komputera. 

Nowym doświadczeniem było 
dla mnie współorganizowanie  
ogólnopolskiego konkursu ,,Manu  - 
fa   ktura Satyry”. Razem z Urzę dem 
Miasta i pozostałymi Współo rga - 
nizatorami udało nam się zorga-
nizować niepowtarzalną imprezę. 
Pokazanie ekspozycji pokonkur-
sowej w nadal czynnej fabryce lnu, 
to był strzał w dziesiątkę. Cieszę 
się, że oprócz miłych wspomnień 
pozostał trwały ślad po tym 

wydarzeniu w postaci katalogu. 

Proszę powiedzieć, czy ,,Manu-
faktura Satyry” będzie kontynu-
owana?
z.K. - Tak, choć na razie nie chcę 
mówić o szczegółach. Mogę 
tylko zdradzić, że temat będzie 
nawiązywał do historii naszego 
miasta. Tak jak w poprzednim roku 
pragniemy zachęcić artystów, 
aby inspiracji do swej twórczości 
poszu kali w fascynujących dziejach 
i współczesności Żyrardowa. Nasze 
miasto jest równie inspirujące, jak 
Warszawa, Paryż, czy Nowy Jork. 
Szczególnie ważne jest to, że po-
zostaje trwały ślad w postaci prac 
o Żyrardowie, wykonanych przez 
wybitnych artystów z całej Pol-
ski, które być może nigdy by nie 
powstały, gdyby nie ,,Manufaktura 
Satyry”. Nie ukrywam, że marzy mi 
się, aby te prace znalazły kiedyś 
stałe miejsce swojej ekspozycji.     

Jak w Żyrardowie żyje się 
artyście działającemu na polu 
międzynarodowym? 
z.K. - Tak naprawdę życie moje 
i mojej  rodziny nie różni się  
niczym szczególnym od życia in-
nych mieszkańców miasta. Mamy 
takie same radości i zmartwienia, 
jak inni. Nie bez znaczenia jest 
jednak miejsce i czas, w którym 
żyjemy. Miasto pięknieje, pojawia 
się coraz więcej miejsc przyja znych, 
ułatwiających życie i wypoczynek 
– supermarkety, kawiarnie, basen, 
lodowisko, Empik, zrewaloryzo-
wany park. Dla mnie ważne jest, 
że Żyrardów jest gospodarzem 
wielu ważnych imprez kultural-
nych, że wielu wybitnych arty- 
stów przyjeżdża właśnie do nas. 
Mam tu na myśli choćby koncerty 
Sinfonii Varsovii (Krzysztof Pende-
recki, Janusz Olejniczak, Adam 
Makowicz, Andrzej Chorosiński), 
Europejskie Integracje Muzyczne, 
czy spektakle plenerowe w ra mach 
Międzynarodowego Festiwalu  
,,Sztu ka Ulicy”. Warto wspomnieć 
też o Zimowej Akcji Kabareto-
wej. Można by tak jeszcze długo 
wymieniać. 

Na zakończenie rozmowy, 
proszę zdradzić nad jakim 
dziełem aktualnie Pan pracuje? 
z.K. - Przed świętami Bożego 
Naro dzenia skończyłem ilustracje 
do ,,Bajek” Aleksandra Fredry. 
Ostatnio zostałem zaproszo ny 
do międzynarodowego pro je - 
  ktu dotyczącego kina,  współorga-
nizowanego przez Ministerstwo 
Kultury Turcji. Ale tak naprawdę 
moja ,,artystyczna” praca jest 
zupełnie nieprzewidywalna. Cza-
sem jeden list, telefon czy rozmowa 
potrafią zmienić moje plany.  

bardzo dziękuję za rozmowę. 
z.K. - Ja również bardzo dziękuję.

red. 

Karol dittrich w katalogu World Press Cartoon - Sintra 2010.



24 stycznia
miejsce

godz.
wstęp

lIS WItAlIS

Centrum Kultury w Żyrardowie
10.00, 12.00
wolny

28 stycznia
miejsce

godz.
wstęp

KONCeRt RObeRtA SINIARSKIegO

Pub Muzyczny ŁADOWNIA 
19.00
10 PLN

29 stycznia
miejsce

godz.
wstęp

KICz dISCO PARty

Club 3 Art
21.00
10 PLN

1 lutego
miejsce

godz.
wstęp

lIS WItAlIS

Centrum Kultury w Żyrardowie
10.00, 12.00
wolny

4 lutego

miejsce
godz.

wstęp

ROCKOWy PIąteK
Koncert zespołu Kurcząt i zespół October Leaves

Pub Muzyczny ŁADOWNIA 
19.00
10 PLN

8 lutego
miejsce

godz.
wstęp

zAbAWA KlUbU zŁOtegO WIeKU

Centrum Kultury w Żyrardowie
16.00
10 PLN

10 lutego
miejsce

godz.
wstęp

FeStIWAl hUMORU ANglOJęzyCzNegO 
Centrum Kultury w Żyrardowie
10.00
wolny

10 lutego
miejsce

godz.
wstęp

WStęP dO zAK-A. WOlNA SCeNA

Pub Muzyczny ŁADOWNIA 
20.00
15 PLN

11 lutego

miejsce
godz.

wstęp

MetAlOWy PIąteK 
koncert zespołów Hypnosis, Empatic, Lostbone
Pub Muzyczny ŁADOWNIA 
19.00
12 PLN

12 lutego
miejsce

godz.
wstęp

KONCeRt zeSPOŁU dRAKe (folk irlandzki)

Pub Muzyczny ŁADOWNIA 
20.00
20 PLN

12 lutego
miejsce

godz.
wstęp

dJ KObOJeK

Club 3 Art
21.00
10 PLN

29 stycznia

miejsce
godz.

hAlOWy tURNIeJ PIŁKI NOŻNeJ 
(juniorzy, rocznik 1994) o Puchar  Dyrektora OSiR

Hala sportowa przy ul. Jodłowskiego 
9.00-15.00

30 stycznia

miejsce
godz.

FINAŁ hAlOWegO tURNIeJU PIŁKI NOŻNeJ  
O PUChAR  PRezydeNtA MIAStA ŻyRARdOWA

Hala sportowa przy ul. Jodłowskiego 
9.00-15.00

6 lutego

miejsce
godz.

III lIgA PIŁKI SIAtKOWeJ
ŻyRARdOWIANKA – zAWKRze MŁAWA

Hala sportowa przy ul. Jodłowskiego 
18.30

11, 12, 13
 lutego

miejsce

zIMOWA AKCJA KAbARetOWA 
(więcej na str. 7)

Centrum Kultury w Żyrardowie,

KULTUrA

Repertuar na stronie:  www.ck.zyrardow.pl

SPOrT

KINO “LEN”
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www.zyrardow.pl

CO
? GdZIE

???
KIE
dY

Miejska Wigilia 
na placu Jana pawła II

razem powitaliśmy Nowy rok

zgodnie z naszą lokalną tradycją, prezydent Żyrardowa Andrzej Wilk zaprosił 
mieszkańców miasta na spotkanie wigilijne, które odbyło się 19 grudnia 2010 r., 
na Placu Jana Pawła II. był to czas wypełniony świątecznymi życzeniami, wspól-
nym kolędowaniem i degustacją wigilijnych potraw. 

Jak co roku w Sylwestra, tuż przed północą, wielu mieszkańców Żyrardowa 
przybyło na Plac Jana Pawła II, by razem powitać Nowy Rok. była to okazja do 
złożenia sobie noworocznych życzeń i wzniesienia toastu symboliczną lampką 
szampana za pomyślność w 2011 roku. Punktualnie o północy odbył się efekto-
wny pokaz sztucznych ogni.

,,By czas nie zaćmił i niepamięć” 
Słowa Jana długosza najlepiej oddają intencję, która przyświeca akcji zbierania pamiątek 
związanych z żyrardowską Resursą i Kręgielnią, prowadzonej przez Urząd Miasta Żyrardowa. 

drodzy Mieszkańcy! Każdy przedmiot 
ma niezwykłą wartość, gdyż przybliża 
historię ludzi, obiektów i miasta. 

Poszperajmy w piwnicach, na strychach, być 
może są tam fotografie, pocztówki, dokumen-
ty, stare zaproszenia, gazety lub plakaty, które 
dokumentują historię żyrardowskiej Resursy i 
Kręgielni. Udostępnijmy je szerszej publiczności 
,,by czas nie zaćmił i niepamięć”. 

KONtAKt: Wydział Funduszy europejskich, 

Plac Jana Pawła II nr 2
tel. 46 858 15 70, fax: 46 858 15 11, 
e-mail: wydzial.ue@zyrardow.pl


