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WEEKENDOWY SPACER Z PRZEWODNIKIEM – 19.10.2019 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.  

Piąty spacer z przewodnikiem został zorganizowany w sobotę 19 października 2019 roku. Jego celem było 
przedstawienie uczestnikom spaceru życia codziennego i niecodziennego Żyrardowa. Przewodniczka wspólnie 

z uczestnikami przeszła wyznaczoną trasę, opowiadając o tym, jak żyli dawniej Żyrardowianie, nie zapominając o historii 
powstania ważniejszych miejsc w mieście. 

 

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 Miasta Żyrardowa oraz fanpage 

Rewitalizujemy Żyrardów. Posty te zostały udostępnione 

również przez lokalne media oraz osoby prywatne.  

W efekcie przeprowadzonych działań informacyjno-

promocyjnych na liście obecności wpisało się 12 osób, 

a dodatkowo do spaceru dołączyły 3 osoby bez wpisu na listę. 

Wszyscy uczestnicy byli mieszkańcami miasta. Dodatkowo w 

spacerze wziął udział przedstawiciel Urzędu Miasta.  
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2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU SPACERU 

 

TYTUŁ/TEMAT spotkania Spacer z przewodnikiem – Życie codzienne i niecodzienne Żyrardowa 

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

Data spotkania 19 październik 2019 r.  g. 15.00 – 17.00 

Miejsce spotkania Żyrardów, Plac Piłsudskiego 1 

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  

100’ 

Życie codzienne i niecodzienne Żyrardowa  
1. Plac Piłsudskiego 
2. Aleja Partyzantów 
3. Staszica 
4. Mireckiego 
5. Cehaka 
6. Kościuszki 
7. Limanowskiego 
8. Nowy Świat 
9. Hiellego, 
10. 1 Maja 
11. Plac Jana Pawła II 

05’ Podsumowanie i zakończenie spaceru  

 

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

Dworzec Kolejowy, przy którym uczestnicy zapoznali się z historią obiektu oraz usłyszeli o początkach działalności Kolei 

Warszawsko-Wiedeńskiej. Następnie grupa udała się do Parku na Rudzie, gdzie przewodniczka opowiadała o życiu towarzyskim 

robotników – organizowanych „majówkach” i festynach.  

Kolejnym przystankiem na trasie spaceru była ulica Staszica, którą zamieszkiwały rodziny tkackie. W tym miejscu uczestnicy 

spaceru usłyszeli opowieść o ich pochodzeniu i roli jaką pełnili. Ulicą Mireckiego, zatrzymując się przy budynku Familijniaka  

(Mireckiego 70), grupa udała się na ul. Cehaka. Pani przewodnik opowiedziała tam, jak dawniej wyglądały żyrardowskie ulice i ich 

oświetlenie.  

Tematem kolejnego punktu spaceru (ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego) były mieszkania robotnicze –ich wygląd, zasady, którymi 

kierowano się podczas ich przydziału oraz panujące w nich warunki higieniczne. Idąc dalej grupa miała okazję zobaczyć pierwszy 

szpital w mieście mieszczący się przy ulicy Limanowskiego.  



 
 
 

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

4 

 

Następnie pani przewodnik opowiedziała uczestnikom wydarzenia o  rozrywkach fabrykantów – o budynku Resursy, historii 

powstania tego miejsca. Nie zabrakło także różnych anegdot, np. o młodym Hielle, czy o tym, jak hrabia Łubieński przegrał 

wioskę. 

W dalszej części spaceru zwrócono uwagę na kwestię wynagrodzenia robotników, a także na sytuację kobiet pracujących w 

pończoszarni Stella. Kolejnym przedstawionym miejscem pracy była Stara Przędzalnia. Uczestnicy spaceru dowiedzieli się jak 

wyglądał dzień pracownika. 

Następnie uczestnicy wydarzenia przeszli na pl. Jana Pawła II, gdzie usłyszeli w jaki sposób był on wykorzystywany w przeszłości. 

Przewodniczka opowiedziała również o historii pobliskich budynków – Ochronce i Domu Ludowym.   

Ostatnim punktem spaceru był Kościół farny. W tym miejscu zwrócono uwagę, jak ważnym wydarzeniem towarzyskim dla miasta 

były wesela i jakie panowały zwyczaje związane ze ślubami.  Ciekawostka dotycząca najczęściej nadawanych dzieciom imion w 

danym Żyrardowie zakończyła spacer.  
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 

 

 

Zdjęcie 1. Spacer z przewodnikiem 

Źródło: zdjęcie własne, wykonano 19.10.2019 r. 

 

Zdjęcie 2. Spacer z przewodnikiem 

Źródło: zdjęcie własne, wykonano 19.10.2019 r. 
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Zdjęcie 3. Spacer z przewodnikiem 

Źródło: zdjęcie własne, wykonano 19.10.2019 r. 

 

 


