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Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie jest jedną z najciekawszych atrakcji
turystyki postindustrialnej w Polsce. Prezentuje dziedzictwo kulturowe Żyrardowa, ściśle związane
z uruchomioną w 1833 roku Fabryką Wyrobów Lnianych, która stała się najpotężniejszym
w Europie ośrodkiem przemysłu lniarskiego końca XIX wieku.
Żyrardowskie zakłady prosperowały z powodzeniem przez ponad 170 lat. Wprowadzenie
reformy gospodarczej w 1989 roku doprowadziło do stopniowego zamknięcia poszczególnych
oddziałów fabryki i ostatecznego upadku zakładów w 1999 roku.
Siedzibę Muzeum Lniarstwa stanowi obiekt dawnej drukarni (jednego z oddziałów zakładów), który
obecnie wchodzi w skład kompleksu zabytkowej XIX-wiecznej osady fabrycznej w Żyrardowie,
uznanej za pomnik historii. To żywe muzeum wypełnione industrialnym klimatem, zapachem
dawnej fabryki i dźwiękiem maszyn, które oddaje ducha historii i pozwala doświadczyć nowych
wrażeń.
W 2021 roku została otwarta najnowsza wystawa pn. „Lniana konfekcja”, która prezentuje ostatni
proces produkcji prowadzony w Zakładach Lniarskich, a mianowicie etap konfekcjonowania, czyli
szycia i haftowania, podczas którego wyroby nabierały ostatecznego wyglądu. Ekspozycja przybliża
również tematykę produkowanych towarów oraz sieci ich dystrybucji, a także zdobywanych przez
fabrykę nagród.
Serdecznie zapraszamy do jej zwiedzenia.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
ŻYRARDOWSKICH WYROBÓW

Pod koniec XIX wieku żyrardowskie zakłady zostały uznane za największą fabrykę lnianą
w Europie i trzecią na świecie, stając się monopolistą na rynku lnianym, o czym świadczą
liczne wyróżnienia i medale zdobywane podczas międzynarodowych wystaw, m.in. w Londynie,
Moskwie, Wiedniu czy Filadelfii. Natomiast w 1900 roku podczas wystawy światowej w Paryżu
żyrardowskie zakłady otrzymały najwyższe wówczas wyróżnienie – złoty medal oraz nagrodę
„Grand Prix”.
W zakładach produkowano wyroby głównie z surowca lnianego, a największą renomą cieszyły
się najbardziej luksusowe wyroby z cienkiego płótna (obrusy, serwety i ręczniki z herbami
panujących dworów), w które zaopatrywały się najbogatsze carskie rodziny.
W okresie powojennym produkowano głównie tkaniny lniane i lniano-bawełniane, w tym tkaniny
żakardowe. Asortyment fabryki oferował szeroki wachlarz tkanin odzieżowych, dekoracyjnych
czy obiciowych, realizowano zamówienia rządowe na obrusy z godłem Polski oraz produkowano
ekskluzywne produkty dla renomowanych firm, m.in. LOT, PKP czy polskiej marki meblowej Kler.
Wystawa prezentuje oryginalne obrusy, serwety oraz wzorniki tkanin, które były produkowane
w żyrardowskich zakładach w II połowie XX wieku, a także wzory haftów zaprojektowanych
i wykonanych przez Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego w Żyrardowie. Natomiast
na manekinach zaprezentowano dwa komplety odzieży z kolekcji konfekcji damskiej Xymeny
Zaniewskiej, które zostały uszyte z tkaniny lnianej wyprodukowanej
w żyrardowskiej fabryce.

MIĘDZYNARODOWA
SIEĆ DYSTRYBUCJI

Początkowo w I połowie XIX wieku rynki zbytu
żyrardowskiej fabryki nastawione były w 2/3
produkcji na rynek wewnętrzny. Sytuacja odwróciła się za czasów Karola Teodora Hielle
i Karola Augusta Dittricha, którzy unowocześnili zakłady oraz zdecydowali o zwiększeniu
produkcji na rynki zagraniczne, nawet do Persji, Chin czy Japonii.
Żyrardowskie wyroby dystrybuowano poprzez
specjalnie utworzoną sieć marketingową, która
na ówczesne czasy była wzorem godnym do naśladowania. Pomijając w sprzedaży pośredników, fabrykanci zorganizowali własne oddziały,
hurtownie i sklepy detaliczne oraz składy.
Na planszy ekspozycyjnej z graficzną mapą
świata przedstawiono w sposób przestrzenny sieć dystrybucji żyrardowskich wyrobów
z II połowy XX wieku. Za pomocą lnianej przędzy połączono na mapie punkt wskazujący Żyrardów z najważniejszymi państwami,
do których eksportowano towary: USA, Kanadą, a także Włochami, Australią, Nową Zelandią, Japonią, Francją, Wenezuelą i Wlk. Brytanią.

KONFEKCJONOWANIE
WYROBÓW
Żyrardowskie wyroby nabierały ostatecznego wyglądu w procesie konfekcjonowania, który
prowadzony był na oddziale szwalni. Obejmował on sale krojowni, szwalni, hafciarni, brakarni
oraz składalni odpasowanej, na których znajdowało się kilkadziesiąt maszyn służących do wykończenia wyrobów.

Na wystawie zaprezentowano kilkanaście maszyn szwalniczych pochodzących z lat 70. i 80. XX
wieku, w tym stębnówki, overlock’i oraz maszyny zdobnicze do wykonania ściegu dekoracyjnego,
takie jak kroszetka, baratto czy mereżkarka. Wśród maszyn znajduje się także hafciarka oraz kopiarka
wzornic, które stosowane były przez Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego w Żyrardowie
do haftowania jednokolorowych wzorów na tkaninach w celu sprawdzenia ich przed wdrożeniem
do produkcji przemysłowej.

ŻYRARDOWSKI LEN INSPIRUJE
Po ostatecznym zamknięciu Zakładów Lniarskich w 1999 roku rozpoczął się krótki okres ratowania żyrardowskiej produkcji, prowadzony przez prywatną spółkę, która rozpoczęła działalność
w obiekcie stanowiącym siedzibę Muzeum Lniarstwa. W hali, w której przygotowano wystawę „Lniana konfekcja”, w latach 1999-2012 uruchomiono szwalnię, umożliwiającą szycie na miejscu bielizny
pościelowej, obrusów, serwetek, toreb, itp.
Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, jako jedyna placówka w mieście, podejmuje próbę podtrzymania
lokalnego dziedzictwa, angażując byłych pracowników fabryki do uruchamiania zabytkowych maszyn
i prowadzenia produkcji żyrardowskich tkanin, które stają się inspiracją do tworzenia wyrobów lnianych przez kolejne pokolenia. Tkaniny wykorzystywane są podczas rozmaitych warsztatów m.in. szycia odzieży czy dodatków, których efekty prezentowane są podczas pokazów mody organizowanych
w postindustrialnej przestrzeni Muzeum.
W gablocie wystawienniczej, która została wykonana z oryginalnego stołu krojczego, umieszczono
bele z tkaninami gładkimi, jak i żakardowymi, które zostały utkane na krosnach stanowiących
eksponaty Muzeum.

Wystawa „Lniana konfekcja” rozpoczyna
zwiedzanie Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie,
umożliwiając na wstępie zapoznanie się
z gotowymi towarami, których cykl technologiczny produkcji został omówiony
na pozostałych ekspozycjach.
Kolejność zwiedzania wystaw
1.
2.
3.
4.
5.

Lniana konfekcja
Żyrardów. Miasto lnem tkane
WySNUTE nici
Żakardowe wzory
Nić łącząca przeszłość
z teraźniejszością
6. Wykończone tkaniny
7. Tkane sita

Zwiedzanie wystawy
poniedziałek:
nieczynne
wtorek – piątek:
10:00 – 15:00
sobota – niedziela:
11:00 – 18:00
(w weekendy czynne wyłącznie od kwietnia do końca października)
Zwiedzanie z przewodnikiem wymaga
wcześniejszego kontaktu telefonicznego
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