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Mamy nowych „mistrzów tradycji”. Muzeum Lniarstwa zakończyło cykl szkoleniowy 

 

Zakończył się kilkumiesięczny projekt realizowany przez Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie 

ukierunkowany na podtrzymanie ginącego zawodu, a mianowicie zawodu mistrza tkalni 

żakardowej. W ramach zadania wyszkolono kolejne osoby, które nabyły wiedzę, a przede 

wszystkim umiejętności obsługi krosna żakardowego. Działanie przyczyniło się tym samym 

do popularyzacji niematerialnego dziedzictwa poprzemysłowego po Zakładach Lniarskich 

w Żyrardowie oraz upamiętnienia ponad 180-letniej tradycji lniarskiej.  

Projekt z cyklu „Mistrz tradycji” został poprowadzony w żyrardowskim Muzeum Lniarstwa 

z wykorzystaniem zabytkowych krosien żakardowych, stanowiących eksponaty muzealne. Obejmował 

organizację cyklu szkoleniowego z zakresu prac wykonywanych na oddziale dawnej tkalni 

żakardowej. Biorąc pod uwagę fakt, że Zakłady Lniarskie w Żyrardowie zostały bezpowrotnie 

zamknięte w 1999 roku, realizacja projektu miała ogromny wymiar społeczny oraz wpłynęła 

na podtrzymanie lokalnego dziedzictwa poprzemysłowego.  

Do projektu zostało zakwalifikowanych pięć osób, które przez siedem miesięcy uczestniczyły 

systematycznie w zajęciach prowadzonych przez mistrza tradycji, pana Ryszarda, byłego pracownika 

żyrardowskiej fabryki. Zaangażowanie eksperta w roli instruktora prowadzącego zajęcia wpłynęło 

przede wszystkim na zaktywizowanie naocznego świadka historii w działania na rzecz lokalnej 

społeczności. Ponadto możliwość przekazania wiedzy, umiejętności i doświadczenia przyczyniła się 

do rozwijania międzypokoleniowej relacji, która wpłynęła na poznanie przez kolejne pokolenia 

historii miejsca własnego zamieszkania, zwiększenia dumy i przywiązania do „małej ojczyzny”. 

Podczas zajęć uczestnicy projektu nauczyli się m.in. wiązać osnowę na krośnie, lamelować krosno, 

zakładać wzornicę żakardową czy uruchamiać krosno tkackie oraz prowadzić produkcję tkania. Ich 

zaangażowanie w realizację zadania było ogromne, ponieważ mimo niełatwej tematyki 

i przekazywanej wiedzy, wykazali się dużą cierpliwością i gotowością do nabywania nowych 

umiejętności.  

Na zakończenie projektu, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy certyfikat, potwierdzający udział 

w szkoleniu. Pełna fotorelacja oraz film z przebiegu zadania dostępne są na portalu Muzeum 

Lniarstwa w Żyrardowie www.muzeumlniarstwa.pl.  

Zadanie pn. „Mistrz tradycji – mistrz tkalni żakardowej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.  
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