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Powrót do lniarskich tradycji Żyrardowa 

 

Jednym z najważniejszych działań podejmowanych przez Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie jest 

podtrzymywanie lokalnego dziedzictwa kulturowego ściśle związanego z ponad 180-letnią 

tradycją lniarską po najpotężniejszej w XIX-wiecznej Europie fabryce lnu, tj. Zakładach 

Lniarskich w Żyrardowie. Dzięki zdobytemu kolejnemu dofinansowaniu placówka będzie mogła 

zrealizować projekt szkoleniowy z cyklu „Mistrz tradycji” poprowadzony w tematyce ginącego 

zawodu mistrza tkalni żakardowej. Zajęcia ruszają już 11 czerwca br. 

Projekt zostanie poprowadzony w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie z wykorzystaniem zabytkowych 

krosien żakardowych, które są oryginalnymi maszynami, wykorzystywanymi dawniej 

w żyrardowskiej fabryce lnu do produkcji luksusowych tkanin żakardowych. Są to jedyne na świecie 

krosna z mechanizmem sterowanym papierowymi kartami (wzornicami), które są w pełni sprawne. 

Możliwość ich uruchomienia daje ogromne szanse na organizację tematycznych zajęć, które pozwolą 

podtrzymać świadomość nt. lokalnych tradycji oraz przekazać wiedzę i umiejętności „mistrzów” 

kolejnym pokoleniom.  

Cykl szkoleniowy będzie obejmował 140h spotkań poprowadzonych w weekendy w okresie 

od czerwca do grudnia 2022 roku. W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się m.in. z procesem 

technologicznym tkania, budową krosna żakardowego, warunkami pracy na tkalni, a także nabędą 

praktyczne umiejętności z galerowania krosna, zakładania wzornicy, wiązania osnowy czy 

prowadzenia produkcji na krośnie żakardowym. Zajęcia będą prowadzone w małej grupie do 5 osób 

przez byłego pracownika Zakładów Lniarskich, a udział w nich będzie bezpłatny. Osoby 

zainteresowane mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w terminie do 10 czerwca br. poprzez wysłanie 

formularza zgłoszenia na maila biuro@muzeumlniarstwa.pl lub dostarczenie go osobiście do Muzeum 

Lniarstwa w Żyrardowie, ul. K. Dittricha 18. Pierwsze spotkanie rozpocznie się już 11 czerwca 

o godz. 11:00. Szczegóły nt. realizowanego projektu wraz z formularzem zgłoszenia dostępne są 

w Regulaminie udziału, opublikowanym na portalu www.muzeumlniarstwa.pl.  

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

i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Muzeum Lniarstwa uzyskało 

dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł w ramach programu MKiDN „Kultura ludowa i tradycyjna”. 

 

Kontakt: 

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie 

ul. K. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów 

tel. 731 318 800 

e-mail: biuro@muzeumlniarstwa.pl  
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