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WEEKENDOWY SPACER Z PRZEWODNIKIEM –  27.07.2019 R. 

Głównym zamierzeniem organizacji spacerów z przewodnikiem jest przedstawienie uczestnikom historii 
miasta, jego unikalnych cech, a także promowanie idei rewitalizacji oraz prowadzonych działań 
rewitalizacyjnych i partycypacyjnych. Spacery mają charakter otwarty - każdy chętny może wziąć w  nich udział.  

Trzeci spacer z przewodnikiem został zorganizowany w sobotę 27 lipca 2019 r. Jego celem było przedstawienie 
uczestnikom miejsc istotnych dla miasta z punktu widzenia żyrardowskich szkół i przedszkoli. Przewodnik 

wspólnie z uczestnikami przeszedł wyznaczoną trasę opowiadając o bogatej historii Żyrardowa oraz o kilku placówkach 
edukacyjnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji.  Dodatkowo o g.18.00 była możliwość ponownego zwiedzania 
wraz z przewodniczką budynku Ochronki.  

 

1. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH 

Organizatorzy spotkania starali się dotrzeć z informacją o wydarzeniu do jak najszerszego grona odbiorców i  zachęcić ich 

do przybycia na spotkanie.  W tym celu przeprowadzono wielokanałową akcję informacyjną.  

W 30 miejscach w Żyrardowie rozwieszone zostały plakaty 

w  formacie B1. Były to miejsca, w  których mieszkańcy 

najczęściej są informowani o wydarzeniach, imprezach, 

spotkaniach.  

Dotarcie do interesariuszy było również możliwe poprzez 

portal społecznościowy Facebook. Informacja o  wydarzeniu 

została opublikowana przez fanpage Urzędu Miasta oraz 

fanpage Rewitalizujemy Żyrardów. Posty te zostały 

udostępnione również przez lokalne media oraz osoby 

prywatne.  

W efekcie przeprowadzonych działań informacyjno-

promocyjnych na spacer przybyło 11 osób. Byli to mieszkańcy 

miasta – głównie przedstawiciele organizacji pozarządowych 

działających na terenie Żyrardowa. Dodatkowo w spacerze 

udział wziął  przedstawiciel Urzędu Miasta.  

Z dodatkowej możliwości zwiedzania z przewodnikiem 

Przedszkola nr 9 skorzystało ok. 30 osób, głównie rodzin 

z dziećmi.  
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2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU SPACERU 

 

TYTUŁ/TEMAT 
spotkania 

Spacer z przewodnikiem  - Szlakiem żyrardowskich szkół i przedszkoli 

W ramach zadania Realizacja programu partycypacji społecznej i działań aktywizacyjnych z  elementami 
edukacyjnymi  

Data spotkania 27 lipca 2019 r.  g. 16.00 – 17.30; dodatkowa możliwość zwiedzania z przewodnikiem 
Przedszkola nr 9  o g. 18.00 

Miejsce spotkania Żyrardów, ul. 1 Maja 45 przed Resursą 

Uczestnicy Interesariusze procesu - mieszkańcy Miasta Żyrardowa i inne osoby zainteresowane 
procesem rewitalizacji, które odpowiedziały na otwarte zaproszenie dotyczące spaceru 

Przewodnik P. Marta Grzywacz, dziennikarz, przewodnik po Warszawie 

 

Przebieg spaceru:  

Czas Temat 

05’ 
Rozpoczęcie spaceru i przywitanie uczestników:  
− Przedstawienie się przewodnika  

50’ 

Spacer szlakiem żyrardowskich szkół i przedszkoli  
1. Pomnik Philippe'a de Girarda 
2.  „Stara Szkoła” (1882) - Szkoła muzyczna    
3. Nowa Szkoła (1892 – 1896) - obecnie Szkoła Podstawowa nr 2  
4. Kantoratschule 
5.  Szkoła Żeńska – Urząd Miasta  

30’ Zwiedzanie przedszkola nr 9 ( dawna Ochronka) 

05’ Podsumowanie i zakończenie spaceru  

 

Trasa spaceru obejmowała ważne przestrzenie i obiekty na terenie obszaru rewitalizacji. Pierwszym punktem spaceru był 

pomnik Philippe'a de Girarda przy którym została przedstawiona krótka biografia bohatera. Następnie grupa udała się do 

Starej Szkoły (obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna) gdzie Pani przewodnik opowiadała o rozwoju Żyrardowa na 

przykładzie budynków pofabrycznych. Kolejnym przystankiem była Nowa Szkoła (obecnie Szkoła Podstawowa nr 2)  gdzie 

został przedstawiony proces powstawania szkół dla dzieci robotników, którzy pracowali w Żyrardowie.  W dalszej części 

spaceru uczestnicy udali się do dawnej szkoły dla niemieckich chłopców, w której uczestnicy dowiedzieli się o głównych 

założeniach i celach dla których została stworzona. Dalej uczestnicy udali się do dawnej szkoły żeńskiej gdzie obecnie 

znajduje się Urząd Miasta. Pani przewodnik przedstawiła mieszkańcom historie pracy kobiet w zakładach żyrardowskich 

oraz ich strajków które odbyły się w 1883 roku.  Ostatnim punktem spaceru była dawna ochronka (obecnie Przedszkole 

nr 9) gdzie została przedstawiona architektura budynku oraz główne założenia i cele ochronki.  W trakcie spaceru była 

możliwość zadawania pytań dotyczących historii miasta i mijanych po drodze budynków.  
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 

 

Zdj. 1– Spacer z przewodnikiem – przed budynkiem Resursy 

Źródło: Zdjęcia własne, wykonano 27.07. 2019 r. 

Zdj. 2 – Spacer z przewodnikiem,  27.07. 2019 

Źródło: Zdjęcia własne 
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Zdj. 3 – Spacer z przewodnikiem,  27.07. 2019 

Źródło: Zdjęcia własne 

Zdj. 4 – Spacer z przewodnikiem,  27.07. 2019 

Źródło: Zdjęcia własne 
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Zdj. 5 – Spacer z przewodnikiem,  27.07. 2019 

Źródło: Zdjęcia własne 

 

Zdj. 6 – Spacer z przewodnikiem,  27.07. 2019 

Źródło: Zdjęcia własne 
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