
14 lutego
miejsce

godz.
wstęp

KONCERT WALENTYNKOWY

Centrum Kultury w Żyrardowie
18.00
wolny

16 lutego
miejsce

godz.
wstęp

MAM TALENT / eliminacje

Centrum Kultury w Żyrardowie
11.00
wolny

19 lutego

miejsce
godz.

wstęp

MUZYKA DROGI & ROCK SZANTY
SĄSIEDZI GUSTAWA; PEARL HARBOUR

Pub Muzyczny ŁADOWNIA 
19.00
10 PLN

25 lutego

miejsce
godz.

wstęp

DJ CZASZKA - AGENT 007 
bal przebierańców

Pub Muzyczny ŁADOWNIA 
20.00
10 PLN dla osób w przebraniu; 15 PLN bez przebrania

26 lutego

miejsce
godz.

wstęp

ROCKOWISKO: ZŁY PIES DINGO
NUTSHELL - koncert promujący płytę EMOCJE 

Pub Muzyczny ŁADOWNIA 
20.00
10 PLN

27 lutego

miejsce
godz.

wstęp

PARADA PRZEBOJÓW (operetka)
od “Strasznego dworu” do “Skrzypka na dachu”

Centrum Kultury w Żyrardowie
17.00
25 PLN (przedsprzedaż), 30 PLN (w dniu koncertu)

6 marca

miejsce
godz.

wstęp

ŻYRARDOWSKI SALON MUZYCZNY
Koncert rodzinny

Kaplica Ewangelicko-Augsburska w Żyrardowie
12.00
 wolny

6 marca
miejsce

godz.
wstęp

KLIMAKTERIUM

Centrum Kultury w Żyrardowie
16.00, 19.30
70 i 60 PLN

KULTURA

Repertuar na stronie:  www.ck.zyrardow.pl

SPORT
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Żyrardowski Salon Muzyczny 

Ten zespół to dla mnie odkrycie

Ten zespół to dla mnie odkry-
cie – napisał Leszek Możdżer, 
rekomendując krążek. – Oto 

młodzi muzycy wkraczają na scenę 
pewnym krokiem, z wypiętą piersią, 
z otwartym sercem. Grają mocno, 
donośnie, cholernie inteligentnie. 
Swo bodnie i mądrze czerpią z trady-
cji. Dawno nie słyszałem tak świeżej 
muzyki, wysłuchałem tej płyty 
z wielką przyjemnością.         

Z kolei Jarosław Polit z Rubikon 
Art&Music Agency, krytyk muzy czny 
cieszący się w środowisku muzycz-
nym dużym autorytetem, tak opisał 
muzykę Magnolii Acoustic Quartet:
– Młodzi i zdolni muzycy operują 
subtelnymi barwami, co nie znaczy, 
że grają bezpiecznie i unikają ryzyka. 
Ich muzyka wymaga od słuchacza 
sporej cierpliwości, wgryzienia się 
w strukturę poszczególnych utwo-
rów i otwartości na zaskakujące dźwięki, 
ale warto w tę podróż wspólnie wyruszyć. 
Śmiem twierdzić, że jeszcze niejednokro-
tnie o nich usłyszymy.        

Zespół Magnolia Acoustic Quar-
tet obok pianisty i kompozytora Kuby 
Sokołowskiego, tworzą: Szymon Nidzwor-
ski – saksofon, Mateusz Dobosz – kontra-
bas (studenci Uniwersytetu Muzycznego 
F. Chopina w Warszawie) i Patryk Dobosz 

6 marca 2011 r.
Koncert rodzinny

Krzysztof Putrzyński – skrzypce
Michał Putrzyński – klarnet

Tomasz Putrzyński – fortepian

*

3 kwietnia 2011 r. 
Recital Bachowski

Tomasz Lupa

*

8 maja 2011 r. 
Recital wokalny

Katarzyna Silverman – mezzosopran
Mariusz Kłubczuk – fortepian

*

6 czerwca 2011 r. 
Recital fortepianowy

Dawid Zarzycki

*

3 lipca 2011 r. 
Recital fortepianowy

Maciej Wota 

7 sierpnia 2011 r. 
Recital fortepianowy

Kana Miyamoto

*

4 września 2011 r. 
Recital fortepianowy 
prof. Lidia Kozubek 

*

2 października 2011 r. 
Koncert kameralny

Patrycja Szymańska – skrzypce
Agnieszka Kopacka – fortepian

*

6 listopada 2011 r. 
Recital podwójny

Mariusz Kłubczuk - fortepian 
Paweł Sobowiec - fortepian

*

4 grudnia 2011 r. 
Recital fortepianowy 
Zuzanna Pawlaszek 

Wszystkie koncerty odbywają się 
w Kaplicy Ewangelicko-Augsburskiej w Żyrardowie, o godzinie 12.00

HARMONOGRAM KONCERTÓW 
W ŻYRARDOWSKIM SALONIE MUZYCZNYM 2011
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JAK ZMIENIA SIĘ
NASZE MIASTO

16 lutego

miejsce
godz.

SIATKÓWKA KOBIET 
Żyrardowianka vs Nowy Dwór Mazowiecki
Hala sportowa przy ul. Chopina 1
20.30

18 lutego

miejsce
godz.

III LIGA PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN 
Żyrardowianka vs Mława

Hala sportowa przy ul. Jodłowskiego 25/27
20.00

19 lutego

miejsce
godz.

I LIGA KOSZYKÓWKI KOBIET
Żyrardowianka vs MKK Sokołów Podlaski

Hala sportowa przy ul. Jodłowskiego 25/27
19.00

23 lutego

miejsce
godz.

I LIGA KOSZYKÓWKI KOBIET
Żyrardowianka vs MKK Siedlce

Hala sportowa przy ul. Jodłowskiego 25/27
18.00

5 marca

miejsce
godz.

I LIGA KOSZYKÓWKI KOBIET
Żyrardowianka vs Politechnika Warszawska

Hala sportowa przy ul. Jodłowskiego 25/27
19.00

9 marca

miejsce
godz.

I LIGA KOSZYKÓWKI KOBIET
Żyrardowianka vs Stowarzyszenie 93 
Basket Family

Hala sportowa przy ul. Jodłowskiego 25/27
19.00

Z początkiem roku 2011, recitalem fortepianowym Gabrieli Bińkowskiej, zainaugurowano II sezon koncertowy 
Żyrardowskiego Salonu Muzycznego. Salon rozpoczął działalność 9 maja 2010 roku. Jest to wspólny projekt kulturalny 
Para� i Ewangelicko-Augsburskiej oraz Samorządu Miasta Żyrardowa. Opiekunem przedsięwzięcia jest Bohdan Ziemski. 
To dzięki jego miłości do muzyki i rozlicznym kontaktom w środowisku muzycznym, możemy gościć w Żyrardowie 
wybitnych artystów, koncertu  jących na prestiżowych scenach w kraju i za granicą.                                                                                                     

Zespół Magnolia Acoustic Quartet, laureat VI edycji Europejskich Integracji 
Muzycznych w Żyrardowie, wydał debiutancką płytę. To duży krok naprzód tej 
młodej jazzowej grupy, której muzyką zachwycił się Żyrardów, a teraz pozna cały 
kraj. Radość jest tym większa, że w zespole gra i tworzy kompozycje żyrardowianin 
Jakub Sokołowski, stypendysta Prezydenta Miasta Żyrardowa.

– perkusja (student Akademii Muzycznej 
w Krakowie). W nagraniu płyty gościnnie 
wziął udział Tomasz Dąbrowski – trąbka. 
Grupa powstała w październiku 2009 r. 
i zaledwie miesiąc później zdobyła II miejsce 
na Międzynarodowym Konkursie Zespołów 
Jazzowych ,,Jazz Juniors 2009”. Zaś w maju 
2010 zespół podbił serca żyrardowian oraz 
członków komisji konkursowej pod prze-
wodnictwem Włodka Pawlika, zdobywając 
I nagrodę na VI Europejskich Integracjach 

Muzycznych w Żyrardowie.    
Grupa proponuje słucha-

czom prawie godzinną podróż po 
wyra� nowanym świecie muzyki 
jazzowej. Na krążku umieszczono 
12 kompozycji, będących autor-
skimi utworami pianisty Jakuba 
Sokołowskiego. Płytę wydał Uni-
wersytet Muzyczny F. Chopina 
w Warszawie wraz Societe Ge-
nerale Corporate & Investment 
Banking. Krążek wydany został 
w ra mach stypendium przyzna-
ne go zespołowi przez bank So-
cie te Generalne w 2010 r. Muzy -
kę z tej płyty prezentował już 
między innymi Program II Pol -
skiego Radia oraz Jazzradio. 

– Nie ukrywam, że stypen-
dium przyznane naszej grupie 
przez bank Societe Generale to 
dla nas ogromne wyróżnienie 

i duże wsparcie - mówi Kuba Sokołowski. 
– Wiadomość  o zamiarach wydania przez 
bank naszej pierwszej płyty, wywołała w nas 
podekscy towanie i entuzjazm. Z radością 
zabraliśmy się do pracy nad krążkiem, 
większość naszych kompozycji w zasadzie 
od dawna czekała, by utrwalić je na płycie. 
Jesteśmy pełni niepokornej wiary w to, 
że krążek stworzy nam możliwości dalszego 
rozwoju.                                                         red.   
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Rada przyjęła budżet na 2011 rok

Prezydent przypomniał, że 
cztery lata temu Rada Miasta 
V kadencji, przejmując obo-

wiązki, postawiła na kontynuację 
zadań zaplanowanych przez swych 
poprzedników. I to była dobra 
decyzja, która przyniosła miastu 
same korzyści.  Prezydent wyraził 
zarazem nadzieję, że w podobny 
sposób postąpią również radni 
obecnej kadencji. Tak też się stało.

Budżet Miasta na rok 2011 
przewiduje dochody w łącznej 
kwocie 116 939 221 zł. Z kolei 
wydatki zaplanowane zostały na 
poziomie 125 956 654 zł. Różnica 
między dochodami a wydatkami 
stanowi de� cyt budżetu w kwocie 
9 017 432 zł, który zostanie pokry-
ty przychodami pochodzącymi 
ze sprzedaży papierów warto-
ściowych, wyemitowanych przez 
Miasto w kwocie 7 826 232 zł oraz 
z przychodów w wysokości 1 191 
200 zł z tytułu innych rozliczeń 

Na styczniowym posiedzeniu Rada Miasta Żyrardowa uchwaliła budżet 
Miasta na rok 2011. Prezydent Andrzej Wilk, przedstawiając projekt 
dokumentu, podkreślił, że tegoroczny budżet jest ostrożny, stawiający 
na kontynuację inwestycji rozpoczętych i realizację zadań zapowiadanych 
w latach poprzednich. 

krajowych (wolne środki).
Największą pozycję po stro-

nie wydatków stanowi oświata 
i wychowanie – 33 780 900 zł. 
Wydatki na drogi gminne i powia-
towe oraz lokalny transport zbio-
rowy zaplanowano na poziomie 
19 902 000 zł. Na pomoc społeczną 
Miasto planuje wydać 15 146 300 zł. 
Z kolei gospodarka mieszkanio-
wa pochłonie z budżetu miasta 
13 858 000 zł. To zadania, na które 
każdego roku Miasto przeznacza 
najwięcej pieniędzy.

Prezydent, omawiając pro-
jekt budżetu, zwrócił uwagę na 
nowe zadania nałożone na samo-
rządy, za którymi niestety nie 
idą � nanse. Odniósł się także do 
dość odważnych założeń, co do 
sprzedaży nieruchomości i wpły-
wów do budżetu z tego tytułu, 
uzasadniając, że w poprzedniej 
ka  dencji przygotowanych zostało 
do sprzedaży bardzo dużo działek, 

których łączna wartość stanowi 
kwotę w wysokości ok. 16 mln zł.

Andrzej Wilk zaznaczył, 
że Miasto czeka trudny rok. 
– Mu    si   my trzymać wydatki na wo-
dzy i zachowywać dużą dyscyplinę 
� nansową – powiedział, dodając 
jednocześnie, że budżet jest doku-
mentem dynamicznym. – Będziemy 
zajmować się nim pewnie na każdej 
sesji i nie ma w tym nic złego. 
Budżet musi być aktualny i dostoso-
wany do bieżących potrzeb.

Na rok 2011 zaplanowano 
m.in. � nalizację rewaloryzacji za-
byt   kowych budynków Resursy 
i Krę gielni, budowę budynku 
przed          szkolnego przy ul. Ks. Brzóski, 
a także rozbudowę systemu mo-
ni  toringu wizyjnego. W wyka-
zie zadań inwestycyjnych ujęto 
również zakończenie I etapu prze-
budowy ul. Okrzei, przebudowę 
ul. Limanowskiego na odcinku 
od ul. Kasztanowej do ul. 1 Maja, 
budowę ulicy Wasilewskiego od 
ul. Piotra Skargi do ul. Bema, 
a także przebudowę chodników 
i zja zdów w ul. Reymonta i Jakto-
row skiej wraz z budową nowych 
sygnalizacji świetlnych na dwóch 
skrzyżowaniach. W roku bieżącym 
planuje się również budowę 
oświetlenia ulicznego w ul. Pogod-
nej i Jagiełły. 

red.

Z MIASTA

Nowy sprzęt dla szpitala

Komenda Policji w Żyrardowie 
pod nowym kierownictwem

Choć prowadzenie szpitala nie jest zadaniem 
Mias ta, to jednak prezydent Żyrardowa szuka 
różnych możliwości wparcia żyrardowskiego 
Zakładu Opie  ki Zdrowotnej. Taką możliwość dają 
m.in. miejskie spółki posiadające własne budżety, 
z których mogą – w porozumieniu z prezydentem 
– przeznaczać środki na działania charytatywne. 

W środę, 2 lutego br., 
w Ko    mendzie Powiato-
wej Policji w Żyrardowie 

odbyło się uroczyste przekazanie 
przez inspektora Janusza Patury 
obowiązków komendanta nadko-
misarzowi Dariuszowi Sipako wi, 
który kierował Komendą Powia-
towej Policji w Sochaczewie. In-
spektor Janusz Patury decyzją 
Komendanta Wojewódzkiego Po-
li      cji z dniem 31 stycznia 2011 r. 
został mianowany Komendantem 
Powiatowym Policji w Sochaczewie. 

Obecny na uroczystości Ma-
zowiecki Komendant Wojewódzki 
Policji nadinsp. Ryszard Szkotnicki 

podkreślał, że obaj komendanci 
są znakomitymi dowódcami, 
a wyko rzystanie ich dotychczaso-
wych doświadczeń w nowych miej-
scach pracy korzystnie wpłynie 
na funkcjonowanie obu komend.

Podczas uroczystości nie uda-
ło się pracownikom żyrardowskiej 
komendy żegnającym swojego 
komendanta ukryć wzruszenia. 
Inspektor Janusz Patury pracował 
w Żyrardowie w sumie 9 lat 
i – jak mówił podczas uroczystości 
– zostawia tu część swojego 
życia. Wiele ciepłych słów ko-
mendant usłyszał od goszczących 
na uroczystości przedstawicieli 

samorządu miasta, powiatu i gmin 
powiatu żyrardowskiego, straży 
pożarnej, straży miejskiej, proku-
ratury i duchowieństwa. 

– Panie komendancie, 
współpraca z Panem była dla nas 
zaszczytem – powiedzia prezydent 
Andrzej Wilk. – Dzięki pana 
poświęceniu i wy siłkowi praco-
wników komendy, w na szym mieście 
jest bezpieczniej. Poprawę bezpie-
czeństwa odczu wają mieszkańcy 
i za to w imieniu żyrardowian serde-
cznie dziękuję.

Wszyscy goście, żegnający 
komendanta, mówili o dobrze 
układającej się współpracy, 
o zdo l  nościach koncyliacyjnych 
Janusza Patury, jego ogromnym 
zaangażowaniu w pracę na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa mias-
ta i powiatu, a także poprawy 
warunków pracy policjantów. Pod 
jego kierownictwem komenda 
doczekała się wreszcie komplek-
sowego remontu, zmniejszyła 
się liczba zdarzeń przestępczych, 
a zwiększyła ich wykrywalność. 

Takiej skuteczności, jaką wy-
ka zał się Janusz Patury, wszyscy 
goście życzyli nowemu komen-
dantowi, Dariuszowi Sipakowi.

red.

Pod koniec stycznia zastępca 
prezydenta Grzegorz Obłę-
ko  wski wraz z wicepreze-

sem Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Marianem Czyżewskim 
przekazali szpitalowi kolejny sprzęt, 
na który zapotrzebowanie zgłosiła 
dyrekcja placówki. 

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej zakupiło dla oddziału gine-
kologiczno – położniczego zgrze-
warkę o wartości 6 tys. zł.

– To urządzenie pozwoli na 
prze   trzymywanie wysterylizo   wa-
   n ych narzędzi w sterylnych warun-
kach nawet do 6 miesięcy – mówi 
Anna Włodarczyk, oddziałowa 
oddziału. – Narzędzia wkłada się do 
specjalnych rękawów, które zgrze wa 
się w tym urządzeniu. To znacznie 
ułatwia nam pracę, a najważniejsze 
jest to, że przechowywane w ten 
sposób narzędzia przez długi czas są 
sterylne i nadają się do użytku.

Z MIASTA

KULTURA

Rozwój młodego człowieka poprzez 
sztukę teatru, to główne założenie 
działającego w Centrum Kultury 
Teatru Przędzalnia. O teatrze, który 
umo  żliwia poznanie samego siebie, 
odkrycie drzemiącego w każdym czło  -
wieku potencjału twórczego, rozma-
wiamy z twórcą Przędzalni, Maciejem 
Szymańskim.  >> str. 7

TEATR ,,STARA PRZĘDZALNIA”

Z pomocą żyrardowskim samorządow-
com, w staraniach o uznanie Zespołu 
Zabytkowej Osady Fabrycznej w Żyrar-
dowie za Pomnik Hi storii, przyszła 
pani poseł Beata Rusinowska, która na 
początku lutego spotkała się z Minis-
trem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Bogdanem Zdrojewskim.  >> str. 4

Ferie zimowe w Żyrardowie wcale nie 
muszą być nudne. Jak spędzicie czas 
wolny od szkoły, zależy przede wszyst-
kim od Was. Placówki sportowe, rek-
reacyjne i kulturalne przygotowały 
mnóstwo atrakcji. Oferta jest naprawdę 
urozmaicona! Każdy z pewnością znaj-
dzie coś dla siebie.  >> str. 5

RADA OCHRONY ZABYTKÓW ZAJMIE SIĘ 
WNIOSKIEM ŻYRARDOWA

ZIMA W MIEŚCIE

Personel oddziału ginekolo-
giczno – położniczego nieustan-
nie angażuje się w pozyskiwanie 
środków od sponsorów na popra-
wę warunków w oddziale. W ten 
sposób udało się już odnowić 
i dosto sować do potrzeb młodych 
matek kilka sal, tworząc w nich 
warunki zbliżone do domowych.

– Nasze pacjentki zaraz po uro-
dzeniu dziecka szczególnie potrze-
bu ją poczucia bezpieczeństwa, kom -
fortu, intymności i indywidualne go 
podejścia – mówi Anna Włodarczyk. 
– My robimy wszystko, by im to 
zapewnić.

Zaangażowanie personelu 
i dy  re  kcji szpitala w poprawę 
warun ków na oddziale sprawia, że 
kobiety nie tylko z terenu miasta, 
ale i z całego regionu coraz częściej 
decydują się na poród właśnie w ży-
rardowskim szpitalu. W ubiegłym 
roku urodziło się tu 860 dzieci.

red.

NAJWAŻNIEJSZE
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„Stabar” rozpoczął swoją działalność 18 lat temu. Dwa lata po utworzeniu � rmy powstała jej � lia w Niemczech. W Żyrardowie 
„Stabar” funkcjonuje od 1997 roku. Wielkie hale przy ul. Jaktorowskiej i tajemnicza nazwa, niewiele mówią mieszkańcom. 
Postaramy się więc przybliżyć pro� l działalności „Stabaru”.

„Stabar” obsługuje cały świat

Stabar nie narzeka na brak 
zamówień, bowiem na świe-
cie zapanował boom na tzw. 

„czyste powietrze”, a żyrardowska 
� rma zajmuje się produkcją 
elementów instalacji oczyszczania 
spalin w elektrowniach, cemen-
towniach i spalarniach śmieci.

– Projektujemy, produkujemy 
i montujemy instalacje ochrony 
powietrza dla tradycyjnych węglo-
wych elektrowni – wyjaśnia Jarosław 
Stańczyk, prezes zarządu � rmy 
„Stabar”. – Takich elektrowni wciąż 
jest najwięcej zarówno w Polsce, 
jak i na całym świecie. Nasze wyro-
by to � ltry odpylające i instalacje 
odsiarczania i odazotowywania 
spalin. Dzięki naszym wyrobom ele-
ktrownie pozbywają się trujących 
wyziewów, zresztą zgodnie z wy -
mo gami przepisów o ochronie 
środowiska obowiązujących na te-
renie całej Unii Europejskiej. 

W Polsce wymogi unijne 
dopiero zaczynają mobilizować 
do podejmowania inwestycji słu-
żących ochronie środowiska, co 
z pewnością wkrótce przełoży się 
na coraz większą liczbę zamówień 
w „Stabarze”.

– Na razie problem ten jest, 
powiedziałbym, w fazie dyskusji, to 

LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY

nie w Jesionce. Z odjeżdżającego 
ze stacji pociągu wyskoczył trzy-
dziestokilkuletni mężczyzna. Uczy-
nił to tak niefortunnie, że wsunął 
się pod koła pociągu, który zmiaż-
dżył mu nogę. Choć na peronie było 
wiele osób, to właśnie Łukasz, bez 
wahania, przyszedł z pomocą ran-
nemu mężczyźnie. To on również 
zadzwonił po pogotowie. 

Do czasu przyjazdu karetki 
Łukasz, wraz z kolegami, którzy 
chwilę później przyjechali po niego 
na dworzec, zajął się poszkodowa-

To ogromna przyjemność, 
móc poznać takiego człowieka

Zaimponował nam Pan swoim 
zachowaniem, a te raz dodat-
kowo jeszcze skromnością 

– powiedział Grzegorz Obłęko-
wski, Zastępca Prezy denta Miasta 
Żyrardowa, podczas spotkania zor-
ganizowanego w Urzędzie Miasta, 
na którym Łukasz Kopeć otrzymał 
od władz miasta oraz posłanki 
Beaty Rusinowskiej list gratula-
cyjny i upominki, w dowód uzna-
nia za swoją godną naśladowania 
postawę.

Wypadek wydarzył się na pe ro -

Nie czuje się bohaterem, choć to dzięki udzielonej przez niego pomocy, 
młody mężczyzna okaleczony przez pociąg, nie wykrwawił się na śmierć 
w ocze kiwaniu  na przyjazd pogotowia ratunkowego.

nym, obserwując przy tym torowi-
sko, by kolejny nadjeżdżający 
pociąg nie poturbował mężczyzny 
jeszcze bardziej. Z pomocą poli-
cjantów, którzy pojawili się na 
miej scu zdarzenia przed służbami 
me dycznymi, udało się założyć ran-
nemu mężczyźnie prowizoryczną 
opaskę uciskową ze znalezione go 
w samochodzie chłopców T-shi rtu. 
Jak przyznał, lekarz kare  tki pogo-
towia, tylko dzięki przyto mności 
umysłu Łukasza i je go kolegów, 
ranny mężczyzna uni knął wykrwa-
wienia. Okaleczona przez pociąg 
noga, była bowiem mocno zmia ż-
dżona.

To ogromna przyjemność, móc 
poznać takiego człowieka, jak Łukasz 
Kopeć – mówi Zastępca Prezyden-
ta Miasta Żyrardowa, Grzegorz 
Obłękowski. – We współczesnym 
świe cie, gdzie co krok spotykamy się 
z przejawami obojętności na cierpie-
nie drugiego człowieka, ktoś taki, 
jak Łukasz, jest wspaniałym wzorem 
do naśladowania, a jego odważna 
i odpowiedzialna postawa jak naj-
bardziej zasługuje na to, by głośno 
o niej mówić. Mam nadzieję, że ta 
historia nam wszystkim na długo 
pozostanie w pamięci.

red.

znaczy dużo mówi się o ochronie 
środowiska, ale niewiele robi – mówi 
prezes Stańczyk. – Takie instalacje 
są kapitałochłonne, a w zasadzie dla 
zamawiającego nie przynoszą do-
chodów. Jeszcze nie wszyscy mają 
świadomość, że ochrona środowiska, 
to nie tylko obowiązek, ale także 
inwestowanie w przyszłość. W Polsce 
spodziewamy się boomu od paru lat, 
a tak naprawdę wciąż jeszcze go nie 
ma. Zainteresowanie jest większe, 
ale nie takie jak np. w Niemczech.

W związku z tym, że Polacy nie 
są do końca świadomi konieczności 

dbania o środowisko naturalne, 
póki co większość swojej produk-
cji „Stabar” wysyła za granicę. Kto 
najczęściej składa zamówienia?

– Obecnie produkujemy głów-
nie na rynek niemiecki, szwajcar-
ski oraz na rynki skandynawskie 
– mówi prezes. – Natomiast biorąc 
pod uwagę produkcję „Stabaru” 
przez cały okres istnienia � rmy, to 
właściwie nasze instalacje są na 
całym świecie. 

Jak się okazuje przy zamó-
wieniach instalacji ważne są 
� rmy wiodące w energetyce, 

a ta kie � rmy są zaledwie cztery 
– japońskie Hitachi, francuskie 
Alstom, amerykański General Elec-
tric i niemiecki Siemens. To są � rmy 
„rozdające karty” w branży ener-
getycznej na świecie i wszystkie 
cztery są klientami „Stabaru”. 

– Mając takich  klientów oraz 
udzielone nam przez nie referencje, 
będziemy naturalnym wykonawcą 
większości instalacji ochrony po-
wietrza, jeśli boom na tego rodzaju 
inwestycje nastąpi w Polsce. 
W naszym kraju te � rmy również 
są wiodącymi w tej branży – mówi 
Jarosław Stańczyk. 

Zakład żyrardowski i niemiecka 
� lia, to ,,naczynia połączone”, któ-
re uzupełniają się nawzajem. 
W Ży rardowie odbywa się projek-
to wanie i produkcja, a także 
nadzór nad całością procesu. Filia 
w Niem czech zajmuje się logistyką, 
organizacją pracy oraz obsługą 
rynku niemieckiego. W obu zakła-
dach są rekrutowani montażyści. 
Część z nich to stali pracownicy 

� rmy, a część zatrudnianych jest do 
każdego zlecenia, ponieważ jest to 
trudna praca i nie każdy może ją 
wykonywać, np. montaż instalacji 
przy temperaturze -30 stopni Cel-
sjusza. 

W sumie w „Stabarze” znalazło 
zatrudnienie około 500 osób. 
Połowa pracuje w Żyrardowie, 
a druga połowa, to montażyści 
i pracownicy � lii niemieckiej. 
Aktualnie wszyscy mają pełne ręce 
roboty, bo w trakcie realizacji jest 
wiele projektów, między innymi: 
cztery zlecenia w elektrow niach 
niemieckich, montaż instalacji 
odsiarczania dla spalarni śmieci 
w Szwajcarii, montaż instalacji 
odpy lania dla papierni w Wietna -
mie, montaż instalacji odpylania 
w Norwegii. A to oczywiście nie 
wszystkie rozpoczęte i planowane 
inwestycje na ten rok. „Stabar” to bez 
wątpienia � rma na światowym pozi-
omie, tym bardziej cieszy to, że swo-
je miejsce znalazła w Żyrardowie.     

red.

SONDA I  pytamy żyrardowian

Hanna: 
Od czasu do czasu zaglądam na stronę internetową Żyrardowa, 
ale tak naprawdę o większości imprez kulturalnych dowiaduję się 
z plakatów na słupach.

Kacper: 
Na bieżąco śledzę stronę miasta w internecie, czasami znajomi 
powiedzą mi o jakimś fajnym koncercie, a czasem znajdę informacje 
na forum żyrardowskim. 

Miłosz:
Nie korzystam z internetu, więc nie czytam tego, co jest napisane 
na stronie o Żyrardowie, regularnie kupuję gazety i stamtąd 
dowiaduje się o różnych wydarzeniach.

Krystyna:
Jeżeli dowiaduję się o jakimś wydarzeniu, to od dzieci albo znajomych, 
którzy się na nie wybierają. Nie mam internetu, nie czytam lokalnych 
gazet. Czasami wypatrzę coś na plakacie.

Ania:
Jak chcę się czegoś dowiedzieć, to zaglądam na stronę miasta 
albo MDK-u.

skąd czerpią informacje nt. wydarzeń kultural-
nych w mieście?

TEATR ,,STARA PRZĘDZALNIA”

luty_gazeta.indd   3 2011-02-11   16:07:45



ŻYRARDÓW  I  Murowane Klimaty  I luty 20114

www.zyrardow.pl

Z MIASTA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
Uprzejmie informujemy, że zapisy do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2011/2012 będą się 

odbywały w dniach od 1 do 25 marca 2011r. według następującego harmonogramu:

ZASADY I TRYB 
KORZYSTANIA 
Z SAMORZĄDOWYCH 
PRZEDSZKOLI OKREŚLA 
STATUT KAŻDEGO 
PRZEDSZKOLA

System rekrutacji oparty jest 
o jednolite kryteria wynikające 
z Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 
2004r. w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do szkół 
publicznych oraz przechodzenia 
z jednych typów szkół do innych 
( Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 
ze zmianami). 

Do przedszkoli  dzieci zapisy-
wane są jeden raz, na cały etap 
edukacji przedszkolnej w danej 
placówce, tj. na okres od 3 do 6 
roku życia. 

Dzieci kontynuujące edukację 
w dotychczasowym przedszkolu 
nie biorą udziału w rekrutacji 
– rodzice składają jedynie dekla-
ra cję dotyczącą dalszego uczę sz-

1.

I

II

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pobieranie kart zgłoszeniowych

Składanie kart zgłoszeniowych

Wery� kacja podań 
i posiedzenia komisji

Ogłoszenie list dzieci przyjętych 
do przedszkola

Składanie odwołań 
od decyzji komisji

Wery� kacja odwołań 
i posiedzenia komisji

Ogłoszenie list dzieci przyjętych 
do przedszkola w wyniku odwołań

21.02 – 25.03.2011 r.

1.03 – 25.03.2011 r.

26.03 – 14.04.2011 r.

15.04.2011r., godz. 9.00

16.04 – 29.04.2011 r.

30.04 – 15.05.2011 r.

16.05.2011r., godz. 9.00

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej  
ul. Mireckiego 56
oraz ze strony internetowej 
www.zyrardow.pl

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej  
ul. Mireckiego 56

Poszczególne Przedszkola

Poszczególne Przedszkola

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej 
ul. Mireckiego 56

Poszczególne Przedszkola

Poszczególne Przedszkola

LP. ETAPY REKRUTACJI TERMIN MIEJSCE

czania dziecka do danego przed-
szkola. Rodzice muszą natomiast 
pamiętać o podpisaniu w przed-
szkolu umowy na kolejny okres 
w terminie do 30 marca 2011r. 
Brak podpisanej umowy jest ró-
wno   znaczny z rezygnacją z przed-
  szkola.

Rodzice, którzy zamierzają 
zapisać dziecko do innego samo-
rządowego przedszkola, niż to do 
którego dotychczas uczęszcza, 
muszą pamiętać, że ich dziecko 
uczestniczy w rekrutacji na takich 
samych zasadach, jak dziecko za-
pisywane do przedszkola po raz 
pierwszy. W związku z tym, rodzic 
jest zobowiązany wypełnić nowy 
wniosek o przyjęcie do przed-
szkola. Należy jednak pamiętać, 
że w przypadku gdy dziecko nie 
zostanie przyjęte do nowego 
przedszkola, miejsce w dotychcza-
sowym przedszkolu nie jest dla 
niego zarezerwowane.

Rekrutacja na rok szkolny 

2011/2012 dotyczy tylko dzie-
ci urodzonych w roku 2008 
i wcze  śniej. Dzieci urodzone po 
31.12.2008r. nie będą uczestniczyły 
w I i II etapie rekrutacji. Rodzice 
tych dzieci (które mają ukończone 
2,5 roku) mogą starać się o zapisa  -
nie ich do przedszkoli po 
zakończonej rekrutacji, jeśli zosta-
ną wolne miejsca. 

O przyjęciu do przedszkola nie 
decyduje kolejność złożenia kart. 

Karty złożone po wskazanym 
terminie nie będą rozpatrywane. 

DYREKTORZY 
PRZEDSZKOLI 
ZAPRASZAJĄ 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH 
RODZICÓW 

NA DZIEŃ OTWARTY 
23 LUTEGO 

W GODZ. OD 16.00 
DO 18.00

REKRUTACJA 
DO ODDZIAŁÓW 
REALIZUJĄCYCH 
OBOWIĄZEK ROCZNEGO 
PRZYGOTOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO 
TZW. ZERÓWKI

W  roku szkolnym 2011/2012, 
według aktualnie obowiązu-
jącego stanu prawnego, obo-
wiązkiem rocznego przygoto-
wania przedszkolnego będą 
objęte wszystkie dzieci urodzo-
ne w latach 2005 i 2006. 

Obowiązek ten można 
realizować w przedszkolu lub 
oddziale przedszkolnym zorga-
nizowanym przy szkole podsta-
wowej. W roku 2011/2012 takie 
oddziały będą funkcjonowały 
w Zespołach Szkół Publicznych 
Nr 1, 2, 4, 6, 7.

Rekrutacja do oddziałów 
zorganizowanych przy szkołach 
trwa od 15.02.2011 do 
15.04.2011.

Rodzice zgłaszają się do 
danej szkoły w terminie wska-
zanym w pkt 3, celem zapisania 
do niej dziecka.

Wyniki rekrutacji dyrektorzy 
ogłaszają 20 maja 2011r.

REKRUTACJA DO KLAS  
I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W terminie do 15 lutego 
2011r. obowiązkiem dyrek-
torów jest wysłanie do rodziców 
dzieci urodzonych w 2004r. 
zamieszkałych w obwodzie 
danej szkoły, jeśli nie chodzą już 
do klasy pierwszej, zawiadomień 
o terminie składania wniosków 
o przyjęcie dziecka do klasy 
pierwszej.

Rodzice składają wnioski 
w terminie do 15 kwietnia 2011r.

Wnioski składane są w szko  -
 le w obwodzie, w którym dziec-
ko mieszka.

REKRUTACJA DO KLAS 
I GIMNAZJUM

Terminy rekrutacji do gim-
nazjum ustala Mazowiecki Kura-
tor Oświaty i ogłasza je w formie 
zarządzenia.

W chwili obecnej istnieje 
jego projekt z którego wyni-
ka, że na rok 2011/2012 będą 
obowiązywały następujące ter-
miny:
a) Składanie podań i innych 
dokumentów określonych 
w statucie szkoły o przyjęcie 
do gimnazjum od 1 kwietnia 
do 30 kwietnia 2011r
b) Składanie świadectw 
ukończenia szkoły i zaświad-
czeń o szczegółowych 
wyni kach sprawdzianu 
zewnętrznego do 28 czerwca 
2011r. do godz. 15.00
c)  Ogłoszenie listy uczniów 
klas szóstych zamieszkałych 
w obwodzie danego gimna-
zjum, którzy z urzędu zostaną 
przyjęci do klasy pierwszej 
– nie później niż na miesiąc 
przed zakończeniem rocznych 
zajęć dydaktycznych tj. 
do 22 maja 2011r.
d)  Ogłoszenie list wszystkich 
uczniów przyjętych do klas 
I gimnazjum 1 lipca godz. 16.00

REKRUTACJA DO 
LICEUM

Terminy rekrutacji do 
liceum ustala Mazowiecki Kura-
tor Oświaty i ogłasza je w formie 
zarządzenia. W chwili obecnej 
nie zostało jeszcze wydane.

red.

Rekrutacja do gminnych placówek oświatowych 
Wkrótce rusza rekrutacja do gminnych placówek oświatowych. Zapisy do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 
2011/2012 odbywać się będą w dniach od 1 do 25 marca 2011r. Od 15 lutego do 15 kwietnia trwać będzie rekrutacja do zerówek 
i pierwszych klas szkół podstawowych. Terminy rekrutacji do gimnazjów i liceów ustala Mazowiecki Kurator Oświaty. 
Prawdopodobnie w kwietniu będzie można składać podania o przyjęcie dziecka do gimnazjum.

Na początku ubiegłego roku Żyrardów złożył wniosek o uznanie Zespołu Zabytkowej Osady Fabrycznej w Żyrardowie za 
Po mnik Historii. Pomnik Historii, to najwyższa w Polsce prawna forma ochrony zabytków, którą obejmuje się zabytki 
wyjątkowe i unikatowe w skali kraju o szczególnym znaczeniu dla narodowego dziedzictwa kulturowego. 

Rada Ochrony Zabytków zajmie się wnioskiem Żyrardowa

Uznanie zabytku za Pom-
nik Historii jest szczególną 
formą nobilitacji. Do tego 

nie zwy  kłego uprzy wilejowa nia 
można zgłaszać zabytek o znac-
zeniu ponad   regio nalnym, o dużych 
warto   ściach history cznych, mający 
znaczenie dla polskiego dziedzict-
wa kulturalnego. 

Obecnie na tej liście znajduje 
się 41 obiektów z terenu całej Pol-
ski, a z naszego województwa takie 
wyróżnienie uzyskał jedynie his-

toryczny zespół miasta Warszawy 
z Traktem Królewskim i Wilanowem.

Przez ostatni rok, zgodnie 
z obo wiązującą procedurą, władze 
miasta uzyskały opinię Narodo-
wego Instytutu Dziedzictwa 
oraz zabiegały o wprowadzenie 
złożonego wniosku pod obrady 
Rady Ochrony Zabytków, która 
analizować będzie przedstawioną 
przez Żyrardów dokumentację. 
W ostatnim czasie z pomocą 

żyrardowskim samorządowcom, 
w staraniach o uznanie Zespołu 
Zabytkowej Osady Fabrycznej 
w Żyrardowie za Pomnik Hi-
storii, przyszła pani poseł Beata 
Rusinowska, która na początku 
lutego spotkała się z Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go Bogdanem Zdrojewskim, 
by w bezpośredniej rozmowie 
zainteresować go złożonym przez 
Prezydenta Miasta Żyrardowa 
wnioskiem. 

Spotkanie przyniosło konk-
retne efekty, ponieważ już na 
najbliższym posiedzeniu Rady 
Ochrony Zabytków jednym z oma-
wianych tematów będzie właśnie 
wniosek dotyczący żyrardowskiej 
Zabyt kowej Osady Fabrycznej. 
Pozostaje mieć nadzieję, że tak 
ważna dla naszego miasta sprawa 
wreszcie nabierze przyspieszenia. 

Uznanie Zespołu Zabytkowej 
Osady Fabrycznej w Żyrardowie 
za Pomnik Historii, to awans do 

bardzo elitarnego grona najcen-
niejszych dla naszego dziedzictwa 
obiektów zabytkowych. 

Władze samorządowe nie 
kryją nadziei, że uzyskanie tak 
prestiżowego tytułu, zwiększy 
również możliwości pozyskiwania 
środków z budżetu ministerial-
nego oraz funduszy unijnych 
z przeznaczeniem na rewitalizację 
żyrardowskiej starówki.

red.
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Adresy:
AQUA Żyrardów / Lodowisko / Kręgielnia 
ul. Stefana Jodłowskiego 25/27
tel. (46) 854 16 46
e-mail: aqua@zyrardow.pl
www.aqua.zyrardow.pl

Centrum Kultury w Żyrardowie (CK)
Plac Jana Pawła II nr 3
tel./fax (46) 855 30 54 / 855 35 46 
ck@zyrardow.pl
www.ck.zyrardow.pl

Klub Kultury Fizycznej Koliber (KKF)
ul. Kpt. Pałaca 46
tel. (46) 855 98 77 (od godz. 17.00)

Klub Osiedlowy Koliber
ul. Filipa de Girarda 8
tel. (46) 855 75 60

Młodzieżowy Dom Kultury (MłDK) 
ul. Moniuszki 15
tel. (46) 855 45 14

Osiedlowy Dom Kultury (ODK) 
ul. Wittenberga 5
tel. (46) 855 16 56

Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)
ul. Stefana Jodłowskiego 25/27
tel. (46) 854 16 45
e-mail: osir@zyrardow.pl
ul. Chopina 1
tel. (46) 855 33 53

Z MIASTA

ŻYRARDÓW  14-26 LUTEGO 2011 R.

Zapraszamy dzieci i młodzież na: 
warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe, 
gry i zabawy.

Ferie zimowe w Żyrardowie wcale nie 
muszą być nudne. 

Jak spędzicie czas wolny od szkoły, zależy 
przede wszystkim od Was. 

Placówki sportowe, rekreacyjne i kulturalne 
przygotowały mnóstwo atrakcji. 

Oferta jest naprawdę urozmaicona! 
Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. 

Data Godz. Zajęcia Miejsce

14 lutego

15 lutego

21 lutego

16 lutego

17 lutego

18 lutego

22 lutego

23 lutego

24 lutego

25 lutego

26 lutego

20 lutego

19 lutego

9.00 - 15.00

14.00

9.00 - 11.00

9.00 - 10.30

9.00 - 11.00

11.00 - 12.00

8.00 - 15.00

9.00 - 10.30

9.00 - 10.30

11.00 - 12.00

9.00 - 10.30

11.00

11.00

15.00

17.00

17.00

17.00

17.00

9.00 - 11.00

9.00 - 15.00

13.00 - 15.00

9.00 - 15.00

12.00

17.30

11.00 - 13.00

18.00

15.00

15.00

10.00

12.00

15.00

11.00

17.00

9.00 - 11.00

12.00

11.00 - 12.00

12.00

13.00 - 15.00

17.00

17.30 - 19.00

14.00

15.00

11.00 - 12.00

17.00

12.00

13.00 - 15.00

13.00 - 15.00

12.00

17.00

17.00

17.00

17.00

Halowy Turniej Piłki Nożnej

Piłka Siatkowa

Tenis stołowy, minisiatkówa, minikoszykówka

Piłka Siatkowa

Festyn zimowy

Halowy Turniej Piłki Nożnej

Tenis stołowy, minisiatkówa, minikoszykówka

Tenis stołowy, minisiatkówa, minikoszykówka

Festyn zimowy

Tenis stołowy, minisiatkówa, minikoszykówka

Przedstawienie teatralne “Baśń i bajek nieco”

Bal u Smoka - zabawa z Teatrem CoNieco

Kino zimowe “Zaplątani”

Siatkówka dla młodzieży  

Siatkówka dla młodzieży  

Walentynkowy Turniej Jednego Wiersza

Ping-pong dla początkujących 

Siatkówka dla młodzieży  

Piłka Siatkowa

Piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy

Piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa

Piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy

Kino zimowe “Opowieści z Narnii: 
Podróż wędrowca do świtu”

Przedstawienie teatralne 
“Niedźwiadek Łakomczuszek”

Rodzinne Mistrzostwa Żyrardowa 
o Puchar Prezydenta Miasta

Koncert walentynkowy

Badminton dla dzieci początkujących                           
– zajęcia prowadzi Mistrz Polski

Badminton dla dzieci początkujących                           
– zajęcia prowadzi Mistrz Polski

Walentynki na pływalni 
Promocyjny bilet dla zakochanych             

Kino zimowe  “Opowieści z Narnii: 
Podróż wędrowca do świtu”

Badminton dla dzieci początkujących                           
– zajęcia prowadzi Mistrz Polski

Mam Talent - eliminacje

Ping-pong dla początkujących 

Piłka Siatkowa

Kino zimowe “Zaplątani”

Zimowy festyn wodny

Zakończenie ferii - ognisko

Piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa

,,Tanecznym krokiem” – zajęcia dla dzieci 8-12 lat  

Bal karnawałowy (obowiązkowe przebranie)

Bal karnawałowy

Badminton dla dzieci początkujących                           
– zajęcia prowadzi Mistrz Polski

Zimowy festyn wodny

„Tanecznym krokiem” zajęcia dla dzieci 8-12 lat  

Pokaz udzielania pierwszej pomocy

Piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa

Piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa

Kino zimowe “Zaplątani”

Mam Talent - � nał

Ping-pong dla początkujących 

Ping-pong dla początkujących 

Siatkówka dla młodzieży  

OSiR, ul. Jodłowskiego

OSiR, ul. Chopina

OSiR, ul. Jodłowskiego

OSiR, ul. Chopina

Lodowisko

OSiR, ul. Jodłowskiego

OSiR, ul. Jodłowskiego

OSiR, ul. Jodłowskiego

Lodowisko

OSiR, ul. Jodłowskiego

Koliber

Koliber

Kino “LEN”

KKF Koliber

KKF Koliber

Centrum Kultury

KKF Koliber

KKF Koliber

OSiR, ul. Chopina

OSiR, ul. Jodłowskiego

OSiR, ul. Jodłowskiego

OSiR, ul. Jodłowskiego

Kino “LEN”

ODK

AQUA

Centrum Kultury

KKF Koliber

KKF Koliber

AQUA

Kino “LEN”

KKF Koliber

Centrum Kultury

KKF Koliber

OSiR, ul. Chopina

Kino “LEN”

AQUA

AQUA

OSiR, ul. Jodłowskiego

KKF Koliber

ODK

Centrum Kultury

KKF Koliber

Centrum Kultury

KKF Koliber

Centrum Kultury

OSiR, ul. Jodłowskiego

OSiR, ul. Jodłowskiego

Kino “LEN”

Centrum Kultury

KKF Koliber

KKF Koliber

KKF Koliber

W czasie ferii:
wstęp na basen w godz. 7.00 - 22.00 
(od 14 do 26 lutego) dla grup zorganizowanych 2 zł 
(AQUA  Żyrardów),

wstęp na lodowisko 2 zł (AQUA  Żyrardów),

rezerwacja toru na kręgielni 35 zł 
(wtorek - czwartek, w godz. 17-18),

wstęp do kina na wymienione seanse dla grup 
zorganizowanych jest bezpłatny 
(Centrum Kultury w Żyrardowie).
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Z MIASTA

Gimnazjaliści z ,,Siódemki” w królewskim Londynie 
Churchill czerpał z niego siłę, Szekspir był zachwycony jego pięknem, a Dickens pisał, że to miasto jest nieśmiertelne. Trudno 
byłoby, słysząc takie opinie, nie zechcieć tego zbadać, sprawdzić, czy po prostu doświadczyć. Plany „podboju” Europy zrodziły się 
w naszych sercach przed końcem roku szkolnego 2009/2010, a już w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego zdołaliśmy 
je urzeczywistnić. Zmotywowani chęcią sprawdzenia swoich umiejętności językowych, zaintrygowani perspektywą konfron-
tacji z miejscem niebanalnych kontrastów, które stereotypowo kojarzy się z mglistą aurą, tradycjonalizmem i angielskim � eg-
matyzmem, postanowiliśmy dać sobie szansę spojrzenia z własnej perspektywy na to niezwykłe, położone nad brzegami Tamizy 
miasto różności, stolicę tętniącą życiem, najbardziej kosmopolityczną metropolię Europy. Nowatorska koncepcja wycieczki 
nie skorzystała z utartych ścieżek, bo już na starcie wzniosła nas w przestworza dzięki liniom Wizzair, a wszystko po to, żeby 
doświadczyć londyńskiej atmosfery, na własnej skórze poczuć, jak Londyn tętni życiem. 

Londyn ... Jakież jest to mias-
to…, urokliwe w swojej 
historii, niemal przez cały 

rok spowite lekką mgiełką, ale 
intrygujące na każdym kroku. 
Królewski Londyn, jako piękna 
światowa metropolia, tętniące 
życiem miasto milionerów i zwy  -
kłych mieszkańców, którzy repre-
zentują różne kultury, religie i języ-
ki, którzy żyją tu i pracują. Londyn 
stał się celem naszej wycieczki 
edukacyjnej – szkolnej wyprawy 
dla 16 gimnazjalistów z Publiczne-
go Gimnazjum nr 7 w Żyrardowie, 
szczegółowo zaplanowanej przez 
Annę Marciniak (nauczycielkę 
języ  ka angielskiego) i Barbarę Pi -
kułę-Marczak (nauczycielkę języ-
ka niemieckiego i historii). W 6 
dni postanowiliśmy zobaczyć jak 
najwięcej, a jednocześnie zasma-
kować klimatu miasta, które ma 
tak niebotycznie dużo do zaofero-
wania każdemu przybyszowi i to 
bez względu na narodowość, wiek, 
kolor skóry i indywidualne upodo-
bania. 

Z pragnieniem poznania 
londyńskiej atmosfery wystarto-
waliśmy porannym lotem w dniu 
26 listopada 2010 roku z Portu 
Lotniczego im. F. Chopina w War-
szawie, żeby już po 2 godzin-
ach poczuć się Europejczykami 
w Porcie Lotniczym Londyn – Lu-
ton. Następnie szybki transfer 
dzięki linii Terravision do Marble 
Arch i początek naszej przyjaźni 
z londyńskim metrem, gdyż 
podstawą komunikacji miejskiej 
w tym 8-milionowym mieście jest 
rozbudowana, wielopoziomowa 
sieć kolei podziemnych, super-
nowoczesna i superbezpie czna, 
po prostu idealna dla każdego 
turysty. 

Po pomyślnym zakwatero-
waniu w Lords Hotel, który mieści 
się w wiktoriańskiej Square Gar-
den, przy Hyde Park, czyli w samym 
sercu Londynu, wyruszyliśmy 
wcze snym popołudniem na nasz 
pierwszy spacer, rekonesans po 
Londynie. Korzystając z komu-
nikacji miejskiej, zaopatrzeni 
w Travelcards, mieliśmy pełną 
swobodę w przemieszczaniu się 
po Londynie. Zasmakowaliśmy 
jazdy w piętrowych autobusach, 
które skutecznie pomagały nam 
w przemieszczaniu się do za-
planowanych punktów programu. 
W harmonijnej korelacji z liniami 
metra mogliśmy żyć rytmem miasta, 
które tak bardzo różni się od nasze-
go „pracującego na zwolnionych 
obrotach” Żyrardowa. Począwszy 
od piątku, a skończywszy na środzie 
– przemierzaliśmy własnymi tra-
sami Royal London, żeby móc 

w bilansie końcowym pochwalić 
się stwierdzeniem, iż: „Zwiedza-
nie Londynu, to niekończąca się 
przygoda”, bo w pełni rozumiemy 
słowa Samuela Johnsona: „Jeśli 
człowiek zmęczył się Londynem, 
oznacza to, że zmęczył się życiem, 
bo Londyn ma wszystko, co życie 
może nam zaoferować”. Nas 
wszystkich Londyn zachwycił, 
wręcz „zainfekował” swoim multi-
kulturowym dorobkiem, sprawił, 
że jesteśmy pod urokiem jego 
idyllicznego wymiaru, tęsknimy za 
tłumami przemierzającymi jego 
ulice, za jego imponującą archi-
tekturą, bogactwem sztuki. Każdy 
z uczestników wycie czki znalazł 
coś niepowtarzalnie intrygującego, 
gdyż ta europejska metropo-
lia  ma przygotowaną ofertę dla 
najbardziej wymagających tu-

rystów. A i my mieliśmy coś do 
zaoferowania naszym gospo-
darzom, dzięki Wydziałowi Pro-
mocji i Kultury UM Żyrardowa 
zawieźliśmy anglojęzyczne foldery 
o naszym mieście oraz koszulki 
z logo „ŻYRARDÓW – MURO WANE 
KLIMATY”, którymi mogliśmy 
obdarować naszych angielskich 
przyjaciół, a także nosząc je sami 
promowaliśmy nasze wyjątkowe 
miasto.

Począwszy od dnia przylo-
tu poznawaliśmy Londyn, prze-
mierzając Hyde Park, podziwiając 
Kensington  Palace, Prince Al-
bert Memorial, Royal Albert Hall 
i odwiedzając Natural History 
Museum,  spacerując po Victoria 
and Albert Museum, wizytując 
muzeum � gur woskowych – Mad-
ame Tussaud’s oraz zapoznając 

się ze zbiorami w British Muse-
um, przemieszczając się z Covent 
Garden  do  Royal Opera House, 
zaglądając na Regent’s Street, 
docierając do Piccadilly Circus, 
a nawet odkrywając uroki China 
Town. Niedziela przyniosła nam 
spotkanie z native speakers – jed-
nym z londyńskich nauczycieli, 
który spędził ten dzień z nami 
i zapewnił możliwość konwersacji 
w języku angielskim. Mr John 
opowiadał nie tylko o historii i za-
bytkach Londynu, prowadził także 
konwersacje na tematy bliskie 
polskim gimnazjalistom, co z kolei 
ośmieliło uczniów do czynnego 
posługiwania się językiem oraz 
zmotywowało ich do dalszej efe-
ktywnej nauki. 

W dalszej naszej podróży 
zobaczyliśmy Tower of Lon-

don, Tower Bridge,  następnie 
urządziliśmy sobie spacer wzdłuż 
rzeki Tamizy, podziwialiśmy City of 
London, a potem Trafalgar Square 
z  kolumną Nelsona. Ponadto 
czekało nas zwiedzanie National 
Gallery, przejażdżka na London 
Eyem wyprawa do Buckingham 
Palace, spacer przez St. James’s 
Park w kierunku Westminster 
Abbey,  przejście przez szeroką 
aleję Whitehall, przy której 
mieszczą się instytucje rządowe. 
Kolejnym celem naszej podróży 
był Houses of Parliament,  nieboty-
czny Big Ben, dalej skierowaliśmy 
się do Downing Street i zwiedzili-
śmy sąsiednią  dzielnicę  artys-
tów - Nothing Hill. Dopełnieniem 
naszych londyńskich podbojów 
było zwiedzanie Science Museum, 
wizyta w ekskluzywnym domu 
handlowym  Harrods, relaksujący 
spacer wzdłuż  jeziorka  Serpen-
tine Line w Hyde Parku, przejście 
do Queensway,  potem prze-
jazd Canary Wharth, a na koniec 
Oxford Street, czyli najprawdzi-
wsze ćwiczenia w komunikow-
aniu się, w rzeczywistych realiach, 
w autentycznym, anglojęzycznym 
środowisku. W ten sposób nasze 
wyobrażenia o tej wielomilionowej 
metropolii miało możliwość 
,,zderzenia” z rzeczywistością pod-
czas sześciodniowego pobytu 
w sercu Londynu, gdzie każdy 
poranek z oferowanym przez 
Lords Hotel śniadaniem kontynen-
talnym ładował nasze akumulatory 
na całodzienne poznawanie tej 
najbardziej europejskiej ze wszyst-
kich stolic, majestatycznej bogac-
twem atrakcji, a zarazem  tętniącej 
otwartością i życzliwością dla przy-
byszy z całego świata.

Droga powrotna do Pol-
ski zakończyła się planowo. 
Odprawie ni późnym popołudniem 
w Porcie Lotniczym London 
– Luton cierpli wie czekaliśmy na 
wyświetlenie informacji o naszym 
locie do Warszawy i jednocześnie 
rozmyślaliśmy o chęci powrotu 
do tego niezwykłego miasta. 
Bycie Europejczykiem urzeczywi-
stnia się i dopiero w autentycznych 
okolicznościach, wówczas czujemy 
prawdziwą motywację do uczenia 
się języków obcych i sprawdze-
nia swoich umiejętności. Londyn, 
to miasto, do którego trzeba 
i niewątpliwie należy wracać …

Materiał przygotowały szkolne 
organizatorki  6-dniowej wycieczki 

edukacyjnej „Królewski Londyn”, czyli 
mgr Anna Marciniak (nauczycielka j. 
angielskiego) i mgr Barbara Pikuła-
Marczak  (nauczycielka j. niemieck-

iego oraz historii)  w konsultacji z 
uczestnikami wyjazdu, czyli uczniami 

klas I – III Publicznego Gimnazjum nr 7 
w Żyrardowie.

Królewski Londyn był celem wyprawy edukacyjnej, na którą wybrało się  16 gimnazjalistów z Publicznego 
Gimnazjum nr 7 w Żyrardowie. Pod opieką swoich nauczycieli, Anny Marciniak i Barbary Pikuły-Marczak, 
uczniowie przez sześć dni poznawali słynną metropolię i sprawdzali swoje umiejętności językowe. 
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KULTURA

Rozwój młodego człowieka poprzez sztukę teatru, to główne założenie działającego w Centrum Kultury 
Teatru Przędzalnia. O teatrze, który umożliwia poznanie samego siebie, odkrycie drzemiącego w każdym 
człowieku potencjału twórczego, rozmawiamy z twórcą Przędzalni, Maciejem Szymańskim.  

Panie Macieju, proszę 
opowiedzieć o genezie teatru. 
Maciej Szymański - Przygoda 
z Przędzalnią zaczęła się pod ko-
niec 2006 roku. Postanowiliśmy 
razem z żoną Anią  zaangażować 
się w twórczą pracę z młodzieżą 
naszego miasta. Nasza oferta dla 
mło dych ludzi była prosta: systema-
tyczny trening aktorski i działania 
z zakresu rozwoju osobowości, 
te dwie rzeczy owocować miały 
spektaklem. Pierwsze kroki skiero-
waliśmy do Centrum Kultury i dy-
rektor Beaty Rusinowskiej, która 
od razu wsparła nasz pomysł 
i rozpo częliśmy trwającą do dziś 
współpracę. Zorganizowaliśmy 
otwar ty nabór na warsztaty teat-
ralne i kilka miesięcy później odby-
ła się nasza pierwsza premiera 
,,Prawdziwe życie toczy się w sieci”. 
Spektakl wystawiany w Centrum 
Kultury  został przyjęty entuzjasty-
cznie. Pamiętam, że przeważającą 
reakcją licznych widzów był pozyty-
wny szok i pytanie: jak to możliwe? 
Jak udało się zrobić ciekawy i pro-
fesjonalny spektakl z tak młodymi 
aktorami? To dało nam powera do 
dalszej pracy. Dziś mamy już na 
koncie 5 premier. I dalej ten ,,pozy-
tywny szok”, zdumienie towa rzy  -
szą odbiorowi naszych spektakli. 

Zanim stworzył Pan teatr 
w Żyrardowie, przez kilka był 
pan aktorem warszawskiego 
teatru. Proszę powiedzieć kilka 
słów o tym ,,rozdziale” swojego 
życia.   
M.Sz. - Moim kluczowym doświa d  -
czeniem teatralnym, mającym 
je dno cześnie wpływ na moją 
wrażliwość, postrzeganie świata 
i ludzi, była 8-letnia praca w ,,Stu-
dium Teatralnym” w Warszawie. 
Przez intensywność treningu aktor-
skiego, kierunek pracy i dziesiątki 
prezentacji spektakli w Polsce, 
a także w różnych miejscach na 
świecie, te 8 lat było dla mnie 
życiem w innym wymiarze. Był to 
również czas spotkań i wymiany 
doświadczeń z wybitnymi ludźmi 
teatru z całego świata. Spotkania 
z Peterem Brookiem, Eugenio 
Barbą, Thomasem Richardsem 
czy Tomaszem Rodowiczem były 
wa żne nie tylko ze względów 
rzemiosła aktorskiego. Studium 
Teatralne, to nurt teatru związany 
z twórczością i osobą Jerzego 
Grotowskiego. Przez te osiem lat 
uczestniczyłem jako aktor w pra-
cy nad wszystkimi spektaklami, 
prowadziłem warsztaty teatralne 
w Polsce i na świecie. Po ośmiu 
la tach intensywnej przygody, 
w 2005 roku wróciłem do Żyrardo-
wa, gdzie dzielę się swoim doświa d -
czeniem z aktorami Przę dza lni.

Kim są ludzie tworzący teatr?
M.Sz. - Na chwilę obecną zespół 
składa się z 12 osób. Nasi aktorzy, to 
mieszkańcy Żyrardowa, uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
S. Żeromskiego, warszaw skich 
liceów oraz studenci szkół wyż-

szych. Ale przede wszystkim są 
to zdolni, ambitni młodzi ludzie, 
którzy w Przędzalni rozwijają swoją 
pasję. Jest w nich niezgoda na 
banalność, szarość i bezczynność.

Spektakle są autorskie według 
mojego scenariusza i reżyserii. 
Jednak zawsze jest to wypadkowa 
interakcji oraz pomysłów całej 
grupy. Akcent na “wspólną pracę” 
w różnych aspektach tego co robi  -
my, to jest to, co dobrze chara-
kteryzuje Przędzalnię. Ważną rolę 
w naszych spektaklach odgry-
wa również muzyka. Chętnie do 
współpracy zapraszamy żyrar-
dowskich muzyków. Strona muzy-
czna w ,,Herbert Live”, to dzieło Kuby 
Sokołowskiego i Jarosława Lange. 
Do spektaklu ,,Sny” muzykę robił 
również Kuba wraz z kwartetem 
smyczkowym Kontra. Moja żona 
Ania, która jest z zawodu psycholo-
giem i psychoterapeutką, także 
uczestniczy w tworzeniu spektakli. 
Obecność Ani i jej perspektywa 
pracy z ludźmi dodatkowo wpływa 
na charakter spektakli. 

Co trzeba mieć w sobie, jakie 
warunki spełniać, by przyłączyć 
się do grupy?
M.Sz. - Odpowiadając krótko na 
to pytanie, mógłbym powiedzieć, 
że przede wszystkim trzeba mieć 
chęci. Trzeba chcieć robić teatr, 
rozwijać się i odkrywać swój twór-
czy potencjał. Poza tym trzeba mieć 
trochę wolnego czasu, gdyż praca 
jest systematyczna, w normal-
nym trybie 1-2 dni w tygodniu, po 
3-4 godziny. Pod koniec projektu 
zmieniamy tryb na ,,premiera” 
– wtedy prób jest trochę więcej. 
Na pewno też trzeba mieć, ale to 
chyba jak we wszystkim, co czło  -
wiek traktuje serio, dużo samo-
dyscy pliny. Dodałbym jeszcze 
otwar tość na drugiego człowieka, 
na zmiany i poczucie humoru… 
Nie raz bywa wesoło. 

Przed nowymi projektami ro-
bimy castingi, tak aby kilka nowych 
osób dołączyło do grupy. 

Niektórym chętnym musimy 
niestety odmówić. Głównie z te-
go powodu, że każdy uczestnik 
jest prowadzony przez cały pro-
jekt indywidualnie. Gdyby grupa 

była zbyt liczna, nie byłoby wtedy 
czasu i możliwości, aby poświęcić 
odpowiednią ilość czasu każdej 
osobie.

Jak wygląda praca w teatrze, 
próby, praca nad kolejnymi pro-
jektami? Proszę powiedzieć coś 
o spektaklach?
M.Sz. - Ważne podkreślenia jest to, 
że nasze spektakle, to nie jest pos-
polite ruszenie i działanie na “hura”. 
Każdy nasz spektakl to dosyć długi 
i systematyczny proces trwający 
8-9 miesięcy. Zwieńczeniem tego, 
co się dzieje na próbach są spekta-
kle dla publiczności. 

Poszczególne próby podzielo-
ne są na pracę z ciałem, z głosem, 
trening aktorski oraz konstruo-
wanie spektaklu. Na początku 
pra cy nad spektaklem zawsze 
jest pomysł, główna idea wokół, 
której wszystko zaczyna się kręcić. 
W naszym pierwszym spektak-
lu pt: “Prawdzie życie toczy się 
w sieci” szukaliśmy tematów, które 
dotykają młodzież. Najciekawszy 
wydał się temat uzależnienia od 
internetu. I ten fragment rzeczy-
wistości młodych ludzi, ucieczkę 
przed życiem w świat wirtualny, 
przetworzyliśmy na formę działań 
teatralnych. W ,,Śnieżce Apokalip-
tyce” takim tematem przewodnim 
był brak akceptacji, jego przyczyny 
i konsekwencje. Wokół tego tematu 
były zorganizowane improwizacje 
aktorskie. Z próby na próbę rodził 
się spektakl, tworzyła się konstruk-
cja spektaklu.

Na koniec naszej rozmowy 
proszę zdradzić plany na 
najbliższą przyszłość.
M.Sz. - W lutym i marcu skupia-
my się na ,,Śnieżce Apokaliptyce”. 
W marcu mamy zaplanowane małe 
tournee: będziemy prezentować 
nasz spektakl w Berlinie, Warszawie 
i jeszcze raz w Żyrardowie. Do Berli-
na jedziemy na zaproszenie  Polskie-
go Towarzystwa Oświatowego 
i Teatru “Bez Paniki”. Spotkaliśmy 
się w zeszłym roku na polsko-
niemieckim projekcie teatralnym, 
podczas którego przez tydzień 
wspólnie stworzyliśmy krótki 
spektakl. Wyjazd jest wspierany 

przez Centrum Kultury i Prezyden-
ta Żyrardowa. Myślę, że to będzie 
znakomita promocja Żyrardowa 
poprzez sztukę tworzoną przez 
ludzi, którzy tu żyją i tu tworzą 
swoje spektakle. 

Ciekawie też zapowiadają 
się nasze spektakle w marcu 
w Ży     rar dowie. Jeden z nich przy  -
gotowujemy dla duńskiej mło-
dzieży, która będzie gościć w na-
szym mieście w ramach wymiany 
polsko-duńskiej, organizowanej 
przez Liceum Ogólnokształcące 
im. S. Żeromskiego.

Duńczycy jeden dzień swo-
jego pobytu w Żyrardowie spędzą 
u nas w Przędzalni. Najpierw 
przeprowadzimy dla nich warsztaty 
teatralne, a wieczorem zaprezen-
tujemy ,,Śnieżkę Apokaliptykę”. 
Od kwietnia ruszamy z pracą nad 
nowym spektaklem. Z pewnością 
będziemy szukać kilku nowych 
osób i równocześnie zorganizu-
jemy serię warsztatów teatralnych 
dla młodzieży pod roboczym 
tytułem ,,Theatre for Living”.

red.

Teatr Przędzalnia, to dla mnie przyspie-
szony kurs rozwijania samego siebie poprzez 
poznanie i próby. To również uwrażliwianie 
i kształtowanie charakteru przez ciężką 
pracę. Teatr Przędzalnia to także grupa 
cudownych ludzi.

Karolina Jakubiak

Teatr Przędzalnia jest dla mnie zupełnie 
inną rzeczywistością. To takie drugie życie 
pełne magicznej atmosfery i ludzi pięknych, 
gotowych na wszystko. Będąc na próbach 
dostaję szansę dogłębnego poznawania sie-
bie. Przędzalnia mnie pochłania. To miejsce, 
którego nie chcą się opuszczać. 

Anna Szkop

Dla mnie Przędzalnia, to ta część mnie, 
gdzie problemy dnia codziennego zamyka 
się szczelnie w słoiku, a na pierwszy plan wy-
chodzi wyobraźnia. To ona sprawia, że praca 
w młodym, ambitnym zespole, przynosi 
mi niesamowitą satysfakcję. Tu odkrywam 
samego siebie. Tu czuje się dobrze

Witold Fiuk

Teatr Przędzalnia jest dla mnie miej-
scem, gdzie mam możliwość spojrzenia 
w głąb siebie poprzez pracę nad postacią, 
rolą. 

Aleksander Pentchev  

Teatr ,,Stara Przędzalnia”

AKTOTRZY TEATRU ,,STARA PRZĘDZALNIA”
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Karnawał w dawnym Żyrardowie
W Żyrardowie końca XIX i początku XX w. od Sylwestra do „ostatków”, co sobotę odbywały się bale karnawałowe. Miejscem, 
gdzie obowiązywały zaproszenia i gdzie bawiła się kadra kierownicza fabryki była Resursa. Chętnie bawiono się również 
na zabawach składkowych urządzanych w wynajmowanych salach lub mieszkaniach prywatnych.

Historia żyrardowskiego zegara z kurantem, znajdującego się na budynku miejskiego ratusza, sięga roku 1975. Dokładnie 
16 stycznia zegar przekazali Miastu żyrardowscy rzemieślnicy – starszy Cechu Walerian Zarakowski, w towarzystwie zasłużonych 
Cechu Franciszki Śliwińskiej i Jakuba Wąsika – z życzeniami, aby wskazywał dobre czasy. 

WYKWINTNE BALE, 
POTAŃCÓWKI, 

ZABAWY DLA DZIECI
W Żyrardowie końca XIX 

i początku XX w. od Sylwestra do 
„ostatków”, co sobotę odbywały 
się bale karnawałowe. Miejscem, 
gdzie obowiązywały zaprosze-
nia i gdzie bawiła się kadra kie-
rownicza fabryki była Resursa. 
W sali balowej, olśniewającej zło-
ceniami, malowidłami ściennym 
i zdobionymi żyrandolami, przy 
dźwiękach orkiestry zakładowej 
bawiono się do białego rana. 
Organizowano tam również zaba-
wy dla dzieci, które zapadały 
w pamięć na długie lata. Star-
sze pokolenie wolało zabawy 
składkowe urządzane w wynaj-
mowanych salach lub mieszka-
niach prywatnych.

Nie można jednak zapomnieć 
o innych rozrywkach robotników 
żyrardowskich, których dostarczał 
m.in. otwarty przez A. Modrzeje-
wskiego w 1903r. teatr. Pisano 

o nim „teatr pełen powietrza, 
z pięknie namalowanymi deko-
racjami i kurtyną, z oświetleniem 
gazowym, wystawiał trzy razy 
w tygodniu popularne jednoak-
tówki, bulwarowe komedyjki, 
a nawet operetki z niewielką 

 HISTORIA NASZEGO MIASTA

Żyrardowski zegar z kurantem

Zegar został zainstalo-
wany na budynku Urzędu 
Miasta przez Spółdzielnię 

Rzemieślniczą z Otwocka. Oprawę 
plastyczną z metaloplastyki 
zaprojektował artystka plastyk 

– Irena Kulikowska, zaś wyko-
nali go w czynie społecznym 
uczniowie klasy II c Zespołu 
Szkół Zawodowych w Żyrardo-
wie: Jerzy Szymczak, Ireneusz 
Szkop i Mieczysław Pindor, pod 
kierownictwem mistrza obrób-
ki plastycznej Józefa Zieliń-
skiego. Urządzenie kurantowe 
było sterowane elektronicznie 
i automatycznie włączane 
o odpo  wiedniej porze. W życiu 
zegara bywały ciche dni. Od 
2007 roku na budynku Urzędu 
Miasta Żyrardowa ponownie 
działa zegar. Jego tymczasowa 
absencja wynikała z tego, 
że skończyła się żywotność 
stare go mechanizmu. Rajcom 
Miasta Żyrardowa udało się 
znaleźć � rmę, która tchnęła 
nowe życie w stary zegar. 
Zajęła się tym Pracownia Ze-

garów Wieżowych Fasadowych 
i Reklamowych „REK” Jerzego Jurkie-
wicza ze Szczecina. Zachowano 
wszystko co było możliwe, między 
innymi starą tarczę i wskazówki. 

Cały mechanizm wymieniono zaś 
na nowy, elektroniczny. Codziennie 
od godz. 7.00 do 22.00, a 31 gru-
dnia (w Sylwestra) do godz. 24.00, 
nowy kurant wybija pełne godzi-
ny, natomiast w samo południe 
– wygrywa „Prząśniczkę”, nawiązu-
jąc do lniarskich tradycji mia-
sta. Elektroniczna „dusza” zegara 
pozwala na wprowadzenie całego 
pakietu melodii okolicznościowych 
i świątecznych. I tak, 6 grudnia, 
a następnie od 17 grudnia do 6 sty-
cznia co godzinę z miejskiego ratu-
sza rozbrzmiewają kolędy. W świę -
ta narodowe takie, jak Święto 
Konstytucji 3 Maja i Święto Niepo-
dległości (11 listopada), w samo 
południe kurant wygrywa melodię 
Mazurka Dąbrowskiego. 2 kwietnia 
(dzień śmierci Papieża Jana Pawła 
II) i 16 października (rocznica Pon-
ty� katu) w południe i w godzinę 
śmierci Ojca Świętego, żyrardowski 
zegar gra ulubioną melodię Papie-
ża Polaka – „Barkę”.

Tadeusz Kuran
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa

obsadą. Odbywały się tu także 
przedstawienia amatorskie na 
cele społeczne oraz „imprezy 
przygodne” z różnych okazji. 
W antraktach grywała tu niekiedy 
orkiestra fabryczna. Duże powo-
dzenie miała znajdująca się przy 

Kostiumowy bal karnawałowy w Resursie, 1915 r. Fotogra� a ze zbiorów Muzeum Mazowsza Zachodniego.

Czas zabaw trwających od Nowego Roku do środy popielcowej zwano karnawałem. W Polsce okres ten nosił nazwę zapusty, a po staropolsku mięsopust, ostatki, kuse dni, kusaki. 
Określenie karnawał pochodzi od starowłoskiego słowa „carne vale”, oznaczającego obrzędowe pożegnanie mięsa przed wielkim postem. Nazwę tę wywodzi się także od łacińskiego 
słowa „carrus navalis”, tak nazywano w starożytnym Rzymie łódź, wielki ukwiecony pojazd Dionizosa, pojawiający się podczas hucznych obchodów powitania wiosny. Rzymskie Saturnalia, 
wenecki karnawał, a wcześniej greckie święta wiosenne, to najpiękniejsze i najciekawsze w Europie zabawy, festyny i parady uważane za kolebkę zabaw karnawałowych. Polskie zabawy 
i hulanki potwierdzone zostały przez źródła już w XVI w., ale ich tradycje są o wiele starsze. Znane są warszawskie XVII-wieczne „reduty” - bale maskowe, krakowskie „burkoty” - zabawy dla 
młodzieży rzemieślniczej i czeladników. Karnawał, to też czas swatania, a więc kojarzenia młodych par. Tańce, bale, zabawy, kuligi były swego rodzaju giełdą małżeńską.

CARNE VALE CZYLI POŻEGNANIE Z MIĘSEM PRZED WIELKIM POSTEM  

teatrze restauracja, która stała się 
popularnym miejscem spotkań 
ro bo tników. Karol Ho� man w ob-
szernym artykule o Żyrardowie 
z 1904 r. wspomina: „Miałem spo-
sobność przyglądania się zacho-
waniu robotników żyrardow skich 

w restauracji przy teatrze. Popijając 
piwo lub herbatę gawędzą ze 
sobą, bez gwaru i hałasu, przybyli 
w pojedynkę czytają gazetę lub 
tygodnik. Wieczorami sobotnimi 
oraz w niedzielę i święta duża sala 
zapełnia się tłumem, orkiestrion 
gra na zmianę z arystonem. Ruch, 
gwar i przypływ, ale nie widać 
pijanych ani awanturników”.

W okresie międzywojennym 
powodzeniem cieszyła się sa-
la Gutowskiego, użyczana 
zresztą i na inne uroczystości ro-
dzinne m.in. wesela. Urządzano 
też tzw. „potańcówki”. Kilka 
zaprzyjaźnionych rodzin przygo-
towywało poczęstunek i przy muzy-
ce z patefonu bawiono się do rana. 
Okres karnawału ob� tował także 
w śluby. Wiele wesel odkładano na 
ten czas, gdyż „każda panna chciała 
się wydać w zapusty”.

Barbara Rzeczycka
Muzeum Mazowsza Zachodniego

Opracowano na podstawie: 
A. Woźniak „W sobotę po wypłacie”
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Żyrardowskie świątynie
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. 

HISTORIA NASZEGO MIASTA

BENE MERENTES. PATRONI NASZYCH ULIC

Anonimowa plotka o naszym 
patronie głosiła: „Nie lubił, gdy 
wychwalano jego zasługi i o� ar-
ność w pracy społecznej. Tylko 
bez roztkliwień! – przerywał 
mówcy”. Nie był bohaterem w pol-
skim rozu mieniu tego słowa, choć 
miał w swoim życiorysie wątki 
rewolucyjne i niepodległościowe. 
Swo je ży cie poświęcił poprawie życia 
war stw niższych poprzez inicjaty  wy 
społeczne i rozwój spółdzielczości.

Romuald Mielczarski urodził 
się 5 II 1871 roku w Bełchatowie 
w rodzinie kierownika miejscowej 
poczty. Mimo, iż uczył się dosko-
nale, z powodu oporu wobec ten-
dencji rusy� katorskich został zmu-
szony do opuszczenia gimnazjum 
w Częstochowie i przeniósł się do 
Warszawy. Tam tuż przed maturą 
został zatrzymany przez carską 
policję za kolportaż odezw II Pro-
letariatu. Po 4 miesiącach pobytu 
w Cy tadeli Warszawskiej skazano 
go na rok więzienia w Petersbur-
gu oraz dwuletni zakaz powrotu 
na ziemie polskie. Po uwolnieniu 
i zda niu matury wyjechał do Ber-
lina na studia, gdzie pisząc do 
„Gazety Robotniczej” stał się zwo-

lennikiem wprowadzenia walki 
o nie  podległość Polski do pro-
gramu socjalistycznego. Usunięty 
z Nie miec z powodów politycz-
nych, tra� ł do Szwajcarii. Tam 
związał się centralą Związku Zagra-
nicznego Socjalistów Polskich. Nie 
pociągały go jednak mętne debaty 
programowe. Zawsze kładł nacisk 
na konkretne działania. W tym celu 
opublikował kilka broszur propa-
gandowych skierowanych do ro-
botników: „Czego chcą socjaliści”, 
„Katechizm robotniczy”, „O czym 
każdy włościanin wiedzieć powi-
nien”.

Po ukończeniu studiów han-
dlowych w Antwerpii, odrzucił 
intratną propozycję pracy w Kongo 
Belgijskim i po Żeromskim objął 
posadę bibliotekarza w polskim 
muzeum w Rapperswilu. Przez 4 
lata porządkował zbiory i prowadził 
własne prace badawcze. W roku 
1900 postanowił wrócić do kraju, 
licząc na to, że władze rosyjskie 
już o nim zapomniały. Niestety 
już na granicy został aresztowany 
i tra � ł do więzienia w Petersburgu. 
Przez rok nie było o nim żadnej 
wieści, gdyż w więzieniu odmówił 

pisania listów po rosyjsku. Po 
uwolnieniu osiadł w Białymstoku, 
ale wkrótce poszukując środków 
utrzymania wyjechał w głąb Rosji, 
gdzie pracował jako zarządca ko-
palni manganu, a potem kierownik 
agencji handlowej w Charkowie. 

W tym czasie Mielczarski 
odszedł od rewolucyjnej wizji 
socjalizmu i zrezygnował z czyn-
nej działalności w PPS-ie. Coraz 
częściej podkreślał związek przy-
szłe go niepodległego państwa 
z poprawą położenia warstw nie-
posiadających. Popierał pomysł 
udziału lewicy w parlamencie, gdzie 
według niego można było zdziałać 
więcej niż „na ulicy”. Po rewolucji 
1905 współtworzy Towa rzystwo 
Kooperatystów i Spółdzielnię Spo-
żywców „Społem”. Opracowuje 
za sa dy, udziela fachowych porad, 
wzywa do oszczędności i ustala 
politykę zakupów i dystrybucji 
produktów. W 1906 roku pisze: 
„Nie ma jednego środka przeciw-
ko nędzy i wadliwościom ustroju 
społecznego! (…) Trzeba wybrać 
drogę zabiegów twórczych (…). 
Efektywność spółdzielni to najlep-
sza propaganda, przewyższająca 

tysiące haseł i programów.” Wraz 
ze Stanisławem Wojciechowskim 
w 1912 roku zbudował w Warsza-
wie hurtownię spożywczą, 
w której liderzy „Społem” pełnili 
początkowo wszystkie funkcje po 
kolei – od tragarzy po dyrekto-
rów. Rozwinął też polski system 
księgowości spółdzielczej – jego 
podręcznik miał do 1945 roku aż 
15 wydań. U progu niepodległości 
powołał do życia Spółdzielczy 
Instytut Naukowy i szkołę w ma-
zowieckim Ołtarzewie. Konsek-
wentnie odmawiał upartyjnienia 
spółdzielni i nadania im charakteru 
„klasowego”. Z tego prawdopo-
dobnie powodu, nie przyjął w ro-
ku 1924 teki ministra przemysłu 
i handlu w rządzie Władysława 
Grabskiego. Mielczarski z radością 
powitał wybór swego przyjaciela 
Wojciechowskiego na stanowisko 
prezydenta RP, ale jednocześnie 
przestrzegał go w liście: „Rzeczpo-
spolita musi pamiętać o wszys-
tkich swoich obywatelach i tym 
z nich, którzy nie z własnej winy 
utracili możność zarobkowania, 
powinna zapewnić środki istnie-
nia. Gdy więc waluta będzie stała 
i skarb pełny, pomyśl o ubezpie-
czeniach społecznych”.

Mielczarski był człowiekiem 
wyjątkowo skromnym. Zarabiając 
jako dyrektor 900 złotych, prze-

kazywał co miesiąc 200 zł daro-
wizny dla PPS. Pracował po 
kilka naście godzin dziennie, nie 
wyłą czając świąt. Zmarł nagle na 
zawał serca, 30 marca 1926 roku, 
prawdopodobnie wskutek stresu 
i przemęczenia. Spoczął na warsza-
wskich Powązkach.

Jego działalność podsumował 
prezydent Stanisław Wojciecho-
w ski: „Jakże można było marzyć 
przez organizację robotników 
i włościan, (…) nie mających 
pojęcia o handlu, tworzyć w Polsce 
największą instytucję handlową? 
A jednak Mielczarski przez 17 
lat działalności (…) tego właśnie 
dokonał; zostawił po sobie Związek 
obejmujący 828 spółdzielni 
z 550 tysiącami członków, centralę 
handlową w Warszawie z 26 
oddziałami na prowincji (…) oraz 
zakłady przemysłowe w Kielcach. 
(…) obrót centrali przekroczył 
50 milionów złotych rocznie, 
i wszystko to pomimo zniszczeń 
wojennych i in� acyjnych”. War-
to pamiętać o człowieku, który 
postawił sobie za cel budowę 
ustro ju spółdzielczego, opartego 
na powszechnej solidarności i tej 
mało efektownej pracy poświecił 
większość swojego życia.

Sławomir Maszewski

BENE MERENTES. PATRONI NASZYCH ULIC

Romuald Mielczarski  (1871 – 1926) 
SKROMNY SPÓŁDZIELCA

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 re� eksji postaci, 
której nazwisko widzimy na niebieskiej tabliczce. Chcielibyśmy opowiedzieć o jednym z nich …

Żyrardów na przełomie 
XIX i XX w. był miejscem 
współistnienia różnych kul   -

tur, wyznań i narodowości, 
stwarzających wielobarwny krajo-
braz przemysłowego miasta.

Najliczniejszą i najzamożniej-
szą grupę cudzoziemców zamie-
szkujących Żyrardów stanowili 
Niem   cy. W 1914 r. kolonia niemie-
cka liczyła ponad 2 tys. osób. 
W większości byli to specjaliści 
o wysokich kwali� kacjach zawo-
dowych zajmujący kierownicze 
stanowiska w poszczególnych 
wydziałach fabryki.

O zasobności � nansowej 
Niem    ców świadczy fakt wybudo-
wania w krótkim czasie dwóch 
świątyń: ewangelicko-augsburskiej 
i baptystów.

Kościół ewangelicko-augsbur-
ski zbudowany został w roku 1898 

Pytanie I Od 2010 r. w kaplicy ewangelicko-augsburskiej 
w Żyrardowie odbywają się, dzięki współpracy Para� i, Urzędu Mias-
ta Żyrardowa i Bohdana Ziemskiego, koncerty muzyki kameralnej. 
Proszę podać pełną nazwę tej imprezy.

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

Józef Piłsudski

wg projektu Lessnera w stylu neo-
gotyckim. Inicjatorem budowy 
okazałej świątyni był pastor Rudolf 
Gustaw Gundlach. Na budowę 
kościoła 30 tys. rubli o� arował 
K. Dittrich, a pozostałą kwotę 
około 20 tys rubli zebrano ze skła-
dek para� an. 25 września 1898 r. 
odbyło się uroczyste poświęcenie, 
którego dokonał superintendent 
Karol Gustaw Manitius. 

Na zamówienie Karola Dit-
tricha August Frind namalo wał 
w Monachium obraz „Wnie bo-
wstąpienie Pańskie”, który do dnia 
dzisiejszego znajduje się w ołtarzu 
głównym.

W następnych latach ok. 1900 r. 
pastor Hugo Wosch zbudował 
nieopodal kościoła salę kon� rma-
cyjną i mieszkanie dla organisty. 
Po wzniesieniu kościoła, około 

1900 r. przeniesiono do Żyrardowa 
para� ę z pobliskich Wiskitek.

Ze względu na trudne w la-
tach wojennych losy wspólnoty 
ewangelickiej oraz brak realnej 
możliwości utrzymania kościoła 
w 1976 r. został on przejęty przez 
para� ę rzysmokokatolicką. Obec-
nie w dawnym budynku sali kon-
� rmacyjnej funkcjonuje kaplica 
para� i ewangelicko-augsburskiej 
przy ul. Żeromskiego.

Kościół baptystów (przy 
ul. 1-go Maja) wzniesiony został 
w 1894 r.  w stylu neoromańskim na 
planie prostokąta. Murowany duży 
kościół zastąpił dotychczasowy 
drewniany i za mały dom modlitwy. 
Datki na budowę świątyni o� aro-
wali członkowie zboru, Karol Dit-
trich oraz sąsiednie zbory. Otwarcie 
i poświęcenie kaplicy nastąpiło 
30 września 1894 r.  Obok świątyni 
zbudowane zostało mieszkanie 
dla kaznodziei (dom para� alny).

Jacek Grzonkowski

Pocztówka ze zbiorów Muzeum Mazowsza Zachodniego.
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CIEKAWE MIEJSCA

Chillout Drink Bar mieści się trochę na uboczu. Można tam tra� ć albo przez przypadek, albo skorzystać z podpowiedzi 
znajomych, którzy już odwiedzili to miejsce. Istnieje półtora roku, ale ma swoich stałych klientów, którzy kochają to miejsce 
za atmosferę i szeroki wybór wysokogatunkowych trunków.

Chilloutowe ustronie

Rafał  ma dopiero 21 lat, ale 
widać, że znalazł już swoje 
miejsce. Właściwie mógłby 

robić tysiące innych rzeczy, ale 
wybrał pracę za własnym barem. 
Jest jeszcze bardzo młody i może 
pozwolić sobie na spędzanie 
w Chilloucie całe popołudnia, 
wie czory i noce. 

– Chcę, żeby klienci odczuli, 
że są dla mnie ważni – mówi. 
– Jestem barmanem, więc każdego 
witam zaraz po wejściu. Ten biznes 
nie przynosi krociowych dochodów, 
ale bardzo lubię to robić i wydaje 
mi się, że goście to dostrzegają 
i chętnie tu przychodzą.

Chillout Drink Bar to przede 
wszystkim muzyka i klimat. 
– Chil lout przy barze, to jest to co 
chciałbym osiągnąć – mówi Rafał. 
– Nastawiamy się raczej na imprezy 
niszowe, czyli muzykę, której nie 
można posłuchać gdzieindziej. 

Co najmniej kilka razy w mie-
siącu Chillout zaprasza na muzycz-
ne imprezy w różnych nastrojach 
– reggae, drum & bass, funk, dance-
hall, rap, r&b. Latem można też 
liczyć na koncerty na żywo, które 
odbywają się w ogródku. Cykli-
czne imprezy to także specjalność 
Chilloutu - Dancehall Fever, Mias-
to jest Nasze, Bass Construction. 
Zawsze można liczyć na to, że 
jak Rafał  zaprasza na imprezę, to 
z pewnością poprowadzą ja najle-

psi DJ’e, którzy zawsze prezentują 
najlepszą selekcję muzyki od 
dancehallu przez rap, dubstep, 
aż po drum&bass. Lokal zamie-
nia się wówczas w najlepsze 
w Żyrardowie miejsce do zabawy.

– Wychodzę z założenia, że 
jesteśmy dla klientów, dlatego nie 
zamykamy naszych drzwi wraz 
z zachodem słońca – mówi Rafał. 
– Bardzo często jest tak, że ludzie 
przychodzą do nas z innych lokali, 
bo tam wcześniej zamykają. 

Kto najczęściej tu przycho-
dzi? Czy w związku z tym, że pro-
wadzi Bar 21-latek, to przychodzą 

tu tylko młodzi ludzie?
– To jest bardzo różnie – mówi 

Rafał Stachów. – Rzeczywiście naj  -
częstszymi gośćmi są ludzie z młod-
  szego pokolenia, ale są także 30-, 
czy 40-latkowie. Przychodzą do nas 
małżeństwa i czasami to panie le-
piej się tutaj bawią. Na przykład 
mam drink, który jest przebojem 
wśród pań. Powstaje na bazie likie   -
rów i mleka, podam szybki przepis: 
baileys, kahlua, mleko, ale proporcje 
to już moja tajemnica. Natomiast 
panowie gustują w mocniejszych 
alkoholach i często zamawiają pło-
nącą sambucę i El ritual (jamajski 

rum, limonka, kawa, brązowy cukier). 
W menu jest także kilkanaście 

drinków bezalkoholowych, które 
są przygotowywane na bazie 
świeżych owoców, można się też 
napić dobrej kawy czy herbaty, 
a także skosztować gorącej cze-
kolady.  

Lokal jest mały i ciężko w nim 
rozwinąć skrzydła, dlatego Rafał 
rozgląda się za nową siedzibą. Póki 
co szykują się zmiany w menu, 
bo oprócz dobrych drinków 
i cockta ili klienci będą mogli wkrót-
ce skorzystać z oferty gorących 
przekąsek. Te zmiany zostaną 

Fabryka Luksusu DERMIKA Salon & Spa 
Fabryka Luksusu Dermika Salon & Spa zlokalizowana na terenie zabytkowej osady fabrycznej, w jednym z odnowionych budyn-
ków dawnej fabryki przy ul. Nowy Świat 8/2, to miejsce wypoczynku i wytchnienia żyrardowian od codziennych obowiązków.

Dziś już trudno sobie nawet 
wyobrazić, jak ciężko pra-
cowały kobiety, w tych 

murach budynków fabrycznych, 
które dziś pełnią nowe funkcje. 
Bywało, że na tzw. „wyciągniętych 
rękach” stały godzinami po kostki 
w wodzie, która spływała z przera-
bianego lnu. Kobiety wykonywały 
naprawdę ciężką, nie zawsze do ce-
nianą, pracę. Poza pracą w fa bryce 
miały też szereg obowiązków do-
mowych – „matka była głową ro-
dzi ny – gotowała, sprzątała, prała, 
szyła ubrania dla dzieci, zelowała 
dzieciom buty, szyła bambosze 
z � l cu i robiła zabawki. (cyt. „Świat  
żyrardowskich kobiet na przeło -
mie XIX i XX w.” Żyrardów 2008).

W tym pełnym obowiązków 
świecie, kobietom zapewne 
brakowało jednego – dotyku odro-
biny luksusu, a więc odpoczynku 
i relaksu, który dziś zapewnia 
właśnie Fabryka Luksusu Dermika 
Salon & Spa - miejsce jakby z góry 
przeznaczone na ucieczkę od 
codziennych obowiązków.

– Mamy nadzieję, że nieje-
dna dusza żyrardowskiej kobiety 
z przełomu XIX-XX wieku z dumą 

spogląda dziś na rozwój Fabryki 
Luksusu, ponieważ wie, jak ważny 
po ciężkim dniu pracy, jest odpo-
czynek, którego ona zaznać w tam-
tych czasach nie mogła – mówi 
Agnieszka Łukasik, manager salonu. 

Fabryka Luksusu DERMIKA 
Salon & Spa to wyjątkowe miejsce 

w sercu żyrardowskich LOFTÓW. 
To oaza spokoju zarówno dla kobiet 
jak i dla mężczyzn porwanych przez 
wir XXI wieku, którzy choć na chwilę 
pragną uciec od codzien nego 
pośpiechu i poświęcić odro binę 
czasu na odnowę swojego ciała 
w eleganckim Day Spa autoryzo-

wanym przez wiodącą � rmę 
kosme tyczną – DERMIKĘ.

W tym unikalnym wnę  -
t rzu, wśród unoszącej się woni 
aromatycznych olejków i świec, 
łagodnej, kojącej zmysły muzy-
ki, każdy znajdzie bogatą ofertę 
zabiegów stanowiących idealne 

połączenie dobrodziejstw natury 
z nowoczesną technologią. 

Fabryka Luksusu, to miejsce, 
które powinien odwiedzić każdy, 
kto pragnie delektować się chwilą 
i swoim życiem… a przecież o to 
w tym wszystkim chodzi.

                                                 red.
     

   

wprowadzone lada chwila, bo wia-
domo, że „przez żołądek do serca”, 
także klienta. 

– Chcę, żeby klienci dobrze się 
tutaj czuli, a wiem, że brakuje 
przekąsek na ciepło, zamierzam więc 
czym prędzej uzupełnić ten brak 
– mówi. – Zapraszam już dziś do 
skorzystania z nowego menu i do 
posmakowania klimatu Chilloutu. 
Na pewno nie pożałujecie.

                                                         red.   

Chillout Drink Bar mieści się 
przy ul. Legionów Polskich 52.
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CIEKAWI LUDZIE

Twórca ludowy żyjący w Żyrardowie
Adam Drela rzeźbiarstwem w drewnie zajmuje się od 30 lat. Wykonał już ponad 1000 prac. Tworzy rzeźby sakralne, wykorzystując motyw 
Jezusa ukrzyżowanego i frasobliwego. Stworzył Drogę Krzyżową dla Polskiej Misji w Brukseli, Jezusa frasobliwego dla Papieża Jana Pawła II, 
a także rzeźby do wielu kościołów w Polsce i za granicą. Nie jest mu obca również rzeźba użytkowa, tworzona m.in. na potrzeby przydro  ż-
nych karczm. Jest prawdopodobnie jedynym w Żyrardowie twórcą ludowym, a na pewno jedynym należącym do Stowarzyszenia Polskich 
Twórców Ludowych.

Ludowy rzeźbiarz z Żyrardowa 
jest artystą wszechstron-
nym. Choć w pracy twórczej 

szczególnie  umiłował drewno, 
to jednak rzeźba nie jest jedyną 
formą jego twórczej ekspresji. 
Jest również malarzem, gra� -
kiem – satyrykiem, a nawet muzy-
kiem (gra na perkusji, niedawno 
wspólnie z kolegami dał koncert 
w ,,Performerze”). Wprawdzie 
Akademii Sztuk Pięknych z braku 
cierpliwości i systematyczności 
nie zdołał ukończyć, jednak nie 
przeszkodziło mu to tworzyć na 
różnych płaszczyznach, ani nawet 
pracować przez ponad trzydzieści 
lat jako plastyk w Zakładach 
Lniar skich. Będąc na tzw. etacie, 
przygotowywał m.in. oprawy plas-
tyczne uroczystości czy wydarzeń 
kulturalnych,   aranżował wnętrza 
reprezentacyjnych sal, a nawet 

pro jektował okolicznościowe po-
m niki. Starsi mieszkańcy Żyrar-
dowa pewnie pamiętają pomnik 
wzniesiony na Placu Jana Pawła II 
(wów czas Wolności) z okazji set-
nej rocznicy wybuchu słynnego 
żyrardowskiego strajku szpula-
rek czy pomnik na 30-lecie PRL-u 
znajdujący się do niedawna przed 
budynkiem Resursy. To twór-
czość Adama Dreli wykonana na 

zlecenie swych pracodawców. 
Znamienną cechą artysty jest 
dystans do rzeczywistości i swo-
jej twórczości, traktowanie jej 
trochę z przymróżeniem oka. 
- Nie wszystko tworzę z własnej 
potrzeby - przyznaje - potra� ę odrzu-
cić manierę artysty i wykonywać 
prace na zlecenie, po prostu jako 
rzemieślnik. Ten rodzaj twórczości 
również sprawia mi sporo frajdy. 
Ja po prostu muszę coś robić, mieć 
jakieś zajęcie, a jeśli mogę połączyć 
pasję tworzenia ze sposobem na 
zarabianie pieniędzy, to chyba nic 
lepszego w życiu nie mogło mi się 
przytra� ć.

Dystans do otaczającej rze  czy -
  wistości, jak również umiejętność 
obserwacji ujawnił Adam Drela 
w swoich rysunkach satyrycz-
nych, publikowanych swego cza su 
w ,,Życiu Żyrardowa”. Bożo naro-

dzeniowe szopki, jakie po ja   wiały się 
na łamach tygodnika, prezentujące 
zabawne, uszczypliwe karykatury 
naszych włodarzy, to właśnie dzieło 
Adama Dreli.

Obok zawodowej pracy każdą 
wolną chwilę artysta poświęcał 
rzeźbiarstwu, które go odprężało, 
relaksowało, uspokajało. Rzeźbą 
zainteresował się jeszcze w latach 
60-tych, kiedy to będąc na waka-

cjach, żona zapragnęła nabyć 
drewnianą rzeźbę, która do tanich 
nie należała. - Wówczas pomyślałem 
sobie, że ja spróbuję żonie wyrzeźbić 
coś w drewnie i udało się. Od razu 
poczułem, że to miłość na całe życie 
– wspomina Adam Drela. - Rzeź-
bienie w drewnie oprócz zdolności 
plastycznych, manualnych wymaga 
również umiejętności technicz-
nych, które nie przychodzą same, 
trzeba się ich po prostu nauczyć. 
Miałem to szczęście, że spotkałem 
fantastycznego człowieka, Jana 
Krężeloka, rzeźbiarza z Koniakowa, 
który nauczył mnie posługiwania 
się dłutem, zdradził wszystkie tajniki 
rzeźbiarstwa, był moim mistrzem.    

Dziś, będąc na emeryturze, 
Adam Drela może w pełni poświęcić 
się swojej pasji. Spod jego dłuta 
wychodzą zarówno niewielkie 
rzeźby przedstawiające motywy sa-
kralne, jak i gigantycznej wielkości     
rzeźby użytkowe zdobiące wejścia 
do karczm, bądź ich wnętrza. 
Największa, jaką wykonał, miała 
ponad 3 metry wysokości i ważyła 
ponad tonę! Adam Drela jest 
w stanie wyrzeźbić chyba wszystko. 
Posiada niebywałą  swobodę w po -
sługiwaniu się dłutem. Cechą cha-
ra  kterystyczną jego rzeźb, jest ich  
surowość, drewno pozostawia nie-
oszlifowane, szanując jego natu-
ralne piękno.

Adam Drela, to człowiek 
niezwykle skromny. O swojej pasji, 
która świadczy nie tylko o jego ta-
lencie i wrażliwości, ale również 
niezwykłej wytrwałości i deter-
minacji, nie tylko o niebywałej 
sprawności manualnej, ale także 
� zycznej – mówi tak, jakby zaj-
mo wał się stawianiem domków 
z kart. - To nic wielkiego, coś w życiu 
trzeba robić, mieć jakieś zajęcie.  

Zapytany, jak tworzy swoje 
rzeźby, twierdzi, że  wystarczy mieć 
kawałek drewna (czasem duży 
kawałek), dłuto i wyobraźnię, która 
,,rysuje” projekt rzeźby. Dopytany 
o wykonanie tych gigantycznych 

rzeźb, odpowiada, że najtrudniej  -
sze jest spionizowanie, czyli posta-
wienie tak wielkiego i ciężkiego 
kawałka drewna, a następnie 
odpo  wiednie jego zabezpieczenie, 
żeby się nie przewrócił podczas 
rzeźbienia, a sama praca idzie tak 
samo, jak na każdym innym kawałku 
drewna. - Najważniejsza jest kon-
cepcja, a następnie precyzyjny pro  -
je  kt – podkreśla. - Rzeźbiąc w dre w -
nie nie da się niczego poprawić, 
zamalować, jak w obrazie. Każdy 
ruch dłutem musi być przemyślany. 
I ta świadomość, że muszę być nieo-
mylny, najbardziej mnie fascynuje. 

Nad jednym projektem naj-
dłużej pracuje kilka godzin. 
- Z rzeź   bą jest tak, że jak się zacznie, 
to trzeba skończyć od razu – tłuma-
czy rzeźbiarz. - Nie jak z malars-
twem, że namaluję trochę, odkładam 
pędzel i czekam na wizję, natchnie-
nie do dalszej pracy. Rzeźba musi 
powstać od razu. Jeśli oderwie się 
rękę od dłuta, to dzieło nie będzie 

spójne, nie będzie harmonijną 
całością.  

Twórczość ludowa, jak powie-
dział jej znawca, Aleksander Jacko-
w ski, wzbogaca dorobek naszej 
kultury artystycznej, co oznacza, że 
wnosi do niej nowe wartości. Nie 
lepsze nie gorsze, ale właśnie inne. 
Twórcy ludowi tworzą, jak czują, 
nieskrępowani myślą, że teraz się 
tak a tak nie maluje czy rzeźbi. 
Dzieło i ich osobowość przenikają 
się w stopniu nieporównywalnie 
większym niż u twórców profesjo-
nalnych. Między nimi, a tym co 
tworzą istnieje głęboki związek. 
Tworzą z siebie i dla siebie. Obraz 
czy rzeźba stanowią cząstkę ich 
życia...” (,,Sztuka zwana naiwną” 
Aleksander Jackowski, 1995 r.).

Adam Drela posiada talent 
niekształcony, samorodny. Jego 
twórczość jest nie tylko zabawą, 
czy źródłem zarobku, ale przede 
wszystkim sposobem na życie, 
jego sensem. Zapytany, dlaczego 
upodobał sobie tak trudną dziedzi-
nę sztuki (bo przecież rzeźbienie 
w drewnie, to ciężka � zyczna 
praca), odpowiada bez namysłu, 
że uwielbia drewno, które już samo 
w sobie jest pewną tajemnicą, swe-
go rodzaju dziełem sztuki. Żeby 
z twardego materiału stworzyć 
rzeźbę czy płaskorzeźbę lekką 
w for mie, trzeba mieć ogromny 
szacunek do materii drewna, 
kształtu klocka. Trzeba kochać tę 
pracę. Adam Drela musi ją kochać. 
Nie zerwał z tą miłością nawet wów-
czas, gdy o mały włos nie straciłby 
w trakcie rzeźbienia palców u jednej 
ręki. Na szczęście świętej pamięci 
doktor Pałucki uratował mu je. 
W dowód  wdzięczności artysta 
podarował mu swoje obrazy, które 
przez wiele lat, a może nawet do 
dzisiaj zdobią korytarze przy cho   -
dni rehabilitacyjnej żyrardow-
skie go szpi      tala. To się nazywa 
praw dziwa miłość...            

                                                red.

,,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 piwni-
cach, na strychach, być może są tam fotogra� e, pocztówki, doku-

menty, 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
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14 lutego
miejsce

godz.
wstęp

KONCERT WALENTYNKOWY

Centrum Kultury w Żyrardowie
18.00
wolny

16 lutego
miejsce

godz.
wstęp

MAM TALENT / eliminacje

Centrum Kultury w Żyrardowie
11.00
wolny

19 lutego

miejsce
godz.

wstęp

MUZYKA DROGI & ROCK SZANTY
SĄSIEDZI GUSTAWA; PEARL HARBOUR

Pub Muzyczny ŁADOWNIA 
19.00
10 PLN

25 lutego

miejsce
godz.

wstęp

DJ CZASZKA - AGENT 007 
bal przebierańców

Pub Muzyczny ŁADOWNIA 
20.00
10 PLN dla osób w przebraniu; 15 PLN bez przebrania

26 lutego

miejsce
godz.

wstęp

ROCKOWISKO: ZŁY PIES DINGO
NUTSHELL - koncert promujący płytę EMOCJE 

Pub Muzyczny ŁADOWNIA 
20.00
10 PLN

27 lutego

miejsce
godz.

wstęp

PARADA PRZEBOJÓW (operetka)
od “Strasznego dworu” do “Skrzypka na dachu”

Centrum Kultury w Żyrardowie
17.00
25 PLN (przedsprzedaż), 30 PLN (w dniu koncertu)

6 marca

miejsce
godz.

wstęp

ŻYRARDOWSKI SALON MUZYCZNY
Koncert rodzinny

Kaplica Ewangelicko-Augsburska w Żyrardowie
12.00
 wolny

6 marca
miejsce

godz.
wstęp

KLIMAKTERIUM

Centrum Kultury w Żyrardowie
16.00, 19.30
70 i 60 PLN

KULTURA

Repertuar na stronie:  www.ck.zyrardow.pl
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Żyrardowski Salon Muzyczny 

Ten zespół to dla mnie odkrycie

Ten zespół to dla mnie odkry-
cie – napisał Leszek Możdżer, 
rekomendując krążek. – Oto 

młodzi muzycy wkraczają na scenę 
pewnym krokiem, z wypiętą piersią, 
z otwartym sercem. Grają mocno, 
donośnie, cholernie inteligentnie. 
Swo bodnie i mądrze czerpią z trady-
cji. Dawno nie słyszałem tak świeżej 
muzyki, wysłuchałem tej płyty 
z wielką przyjemnością.         

Z kolei Jarosław Polit z Rubikon 
Art&Music Agency, krytyk muzy czny 
cieszący się w środowisku muzycz-
nym dużym autorytetem, tak opisał 
muzykę Magnolii Acoustic Quartet:
– Młodzi i zdolni muzycy operują 
subtelnymi barwami, co nie znaczy, 
że grają bezpiecznie i unikają ryzyka. 
Ich muzyka wymaga od słuchacza 
sporej cierpliwości, wgryzienia się 
w strukturę poszczególnych utwo-
rów i otwartości na zaskakujące dźwięki, 
ale warto w tę podróż wspólnie wyruszyć. 
Śmiem twierdzić, że jeszcze niejednokro-
tnie o nich usłyszymy.        

Zespół Magnolia Acoustic Quar-
tet obok pianisty i kompozytora Kuby 
Sokołowskiego, tworzą: Szymon Nidzwor-
ski – saksofon, Mateusz Dobosz – kontra-
bas (studenci Uniwersytetu Muzycznego 
F. Chopina w Warszawie) i Patryk Dobosz 

6 marca 2011 r.
Koncert rodzinny

Krzysztof Putrzyński – skrzypce
Michał Putrzyński – klarnet

Tomasz Putrzyński – fortepian

*

3 kwietnia 2011 r. 
Recital Bachowski

Tomasz Lupa

*

8 maja 2011 r. 
Recital wokalny

Katarzyna Silverman – mezzosopran
Mariusz Kłubczuk – fortepian

*

6 czerwca 2011 r. 
Recital fortepianowy

Dawid Zarzycki

*

3 lipca 2011 r. 
Recital fortepianowy

Maciej Wota 

7 sierpnia 2011 r. 
Recital fortepianowy

Kana Miyamoto

*

4 września 2011 r. 
Recital fortepianowy 
prof. Lidia Kozubek 

*

2 października 2011 r. 
Koncert kameralny

Patrycja Szymańska – skrzypce
Agnieszka Kopacka – fortepian

*

6 listopada 2011 r. 
Recital podwójny

Mariusz Kłubczuk - fortepian 
Paweł Sobowiec - fortepian

*

4 grudnia 2011 r. 
Recital fortepianowy 
Zuzanna Pawlaszek 

Wszystkie koncerty odbywają się 
w Kaplicy Ewangelicko-Augsburskiej w Żyrardowie, o godzinie 12.00

HARMONOGRAM KONCERTÓW 
W ŻYRARDOWSKIM SALONIE MUZYCZNYM 2011
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JAK ZMIENIA SIĘ
NASZE MIASTO

16 lutego

miejsce
godz.

SIATKÓWKA KOBIET 
Żyrardowianka vs Nowy Dwór Mazowiecki
Hala sportowa przy ul. Chopina 1
20.30

18 lutego

miejsce
godz.

III LIGA PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN 
Żyrardowianka vs Mława

Hala sportowa przy ul. Jodłowskiego 25/27
20.00

19 lutego

miejsce
godz.

I LIGA KOSZYKÓWKI KOBIET
Żyrardowianka vs MKK Sokołów Podlaski

Hala sportowa przy ul. Jodłowskiego 25/27
19.00

23 lutego

miejsce
godz.

I LIGA KOSZYKÓWKI KOBIET
Żyrardowianka vs MKK Siedlce

Hala sportowa przy ul. Jodłowskiego 25/27
18.00

5 marca

miejsce
godz.

I LIGA KOSZYKÓWKI KOBIET
Żyrardowianka vs Politechnika Warszawska

Hala sportowa przy ul. Jodłowskiego 25/27
19.00

9 marca

miejsce
godz.

I LIGA KOSZYKÓWKI KOBIET
Żyrardowianka vs Stowarzyszenie 93 
Basket Family

Hala sportowa przy ul. Jodłowskiego 25/27
19.00

Z początkiem roku 2011, recitalem fortepianowym Gabrieli Bińkowskiej, zainaugurowano II sezon koncertowy 
Żyrardowskiego Salonu Muzycznego. Salon rozpoczął działalność 9 maja 2010 roku. Jest to wspólny projekt kulturalny 
Para� i Ewangelicko-Augsburskiej oraz Samorządu Miasta Żyrardowa. Opiekunem przedsięwzięcia jest Bohdan Ziemski. 
To dzięki jego miłości do muzyki i rozlicznym kontaktom w środowisku muzycznym, możemy gościć w Żyrardowie 
wybitnych artystów, koncertu  jących na prestiżowych scenach w kraju i za granicą.                                                                                                     

Zespół Magnolia Acoustic Quartet, laureat VI edycji Europejskich Integracji 
Muzycznych w Żyrardowie, wydał debiutancką płytę. To duży krok naprzód tej 
młodej jazzowej grupy, której muzyką zachwycił się Żyrardów, a teraz pozna cały 
kraj. Radość jest tym większa, że w zespole gra i tworzy kompozycje żyrardowianin 
Jakub Sokołowski, stypendysta Prezydenta Miasta Żyrardowa.

– perkusja (student Akademii Muzycznej 
w Krakowie). W nagraniu płyty gościnnie 
wziął udział Tomasz Dąbrowski – trąbka. 
Grupa powstała w październiku 2009 r. 
i zaledwie miesiąc później zdobyła II miejsce 
na Międzynarodowym Konkursie Zespołów 
Jazzowych ,,Jazz Juniors 2009”. Zaś w maju 
2010 zespół podbił serca żyrardowian oraz 
członków komisji konkursowej pod prze-
wodnictwem Włodka Pawlika, zdobywając 
I nagrodę na VI Europejskich Integracjach 

Muzycznych w Żyrardowie.    
Grupa proponuje słucha-

czom prawie godzinną podróż po 
wyra� nowanym świecie muzyki 
jazzowej. Na krążku umieszczono 
12 kompozycji, będących autor-
skimi utworami pianisty Jakuba 
Sokołowskiego. Płytę wydał Uni-
wersytet Muzyczny F. Chopina 
w Warszawie wraz Societe Ge-
nerale Corporate & Investment 
Banking. Krążek wydany został 
w ra mach stypendium przyzna-
ne go zespołowi przez bank So-
cie te Generalne w 2010 r. Muzy -
kę z tej płyty prezentował już 
między innymi Program II Pol -
skiego Radia oraz Jazzradio. 

– Nie ukrywam, że stypen-
dium przyznane naszej grupie 
przez bank Societe Generale to 
dla nas ogromne wyróżnienie 

i duże wsparcie - mówi Kuba Sokołowski. 
– Wiadomość  o zamiarach wydania przez 
bank naszej pierwszej płyty, wywołała w nas 
podekscy towanie i entuzjazm. Z radością 
zabraliśmy się do pracy nad krążkiem, 
większość naszych kompozycji w zasadzie 
od dawna czekała, by utrwalić je na płycie. 
Jesteśmy pełni niepokornej wiary w to, 
że krążek stworzy nam możliwości dalszego 
rozwoju.                                                         red.   
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