SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
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ZA OKRES 1.01.2015 R. – 31.12.2015 R.

DZIAŁALNOŚĆ IZBY PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZÓW
Rok 2015 był przede wszystkim okresem promowania wiedzy o historii słynnego
mszczonowskiego Rodu Maklakiewiczów oraz akcji promocyjnych. W ramach podstawowej
działalności Izby organizowane były lekcje gry na instrumentach dla mieszkańców Gminy
Mszczonów.
Izbę odwiedziło 10 wycieczek zorganizowanych z pobliskich szkół, oraz dwie
zorganizowane wycieczki dzieci z Żyrardowa, wychowanków Internatu SOSW. W zajęciach
muzealnych wzięło udział 152 osoby, a łączna liczba zwiedzających Izbę Maklakiewiczów to
przeszło 500 osób. Izbę odwiedzili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i
uczniowie szkół średnich. Przez cały rok Izba otwarta była dla zwiedzających, chcących
zapoznać się z słynną mszczonowską rodziną. W okresie letnim Izbę odwiedzili turyści z
różnych miejsc Polski. Część zwiedzających to osoby które, z sentymentem wspominały dom
Maklakiewiczów, znajomi, przyjaciele.
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE
Od 2015 roku prowadzone są zajęcia umuzykalniające w IPRM, zajęcia prowadzone są przez
sześciu Instruktorów:
1. Ludmiła Drobot – Kierzkowska – pianino – 8 osób (w tym 3 osoby dorosłe)
2. Dagmara Bednarek – saksofon – 4 osoby (w tym 2 osoby dorosłe)
3. Tomasz Ziułek – gitara – 19 osób (w tym 2 osoby dorosłe)
4. Daniel Strojczyk – akordeon – 9 osób (w tym 6 osób dorosłych)
5. Jacek Zielonka – keyboard – 4 osoby
6. Dariusz Kołtuniak – perkusja – 8 osób (w tym 3 osoby dorosłe)
Łącznie na zajęcia umuzykalniające uczęszczały 52 osoby, w tym 16 osób dorosłych.
Pierwsze zajęcia rozpoczęły się od 9 marca 2015 r.
26 czerwca 2015 r. odbył się pierwszy koncert z udziałem osób uczęszczających na zajęcia
muzyczne, wystąpiło 27 adeptów zajęć umuzykalniających. Przed licznie zgromadzoną
publicznością zaprezentowali się oni grając na: gitarze, pianinie, keyboardzie, akordeonie,
perkusji, saksofonie i dzwonkach chromatycznych.
W 2015 r. trwały również prace nad stroną internetową Izby Pamięci Ziemi
Mszczonowskiej o adresie www.izba.mszczonow.pl, która obejmuje działalność Izby
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Strona ta została zmieniona graficznie i na bieżąco
umieszczane są materiały dotyczące rodziny Maklakiewiczów oraz informacje o
planowanych wydarzeniach.
Do wydarzeń mających miejsce z udziałem IPRM należy wymienić:
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14 czerwca 2015 r. – odbył się II Festiwal Świętojański w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela
oraz w budynku IPRM. W poprowadzenie Festiwalu czynnie zaangażowali się dyr. GCI Beata
Sznajder, oraz lokalni historycy, współtwórcy Izb Pamięci, Barbara Gryglewska i Piotr
Dymecki.
Koncert rozpoczęli wychowankowie Ludmiły Kierzkowskiej z ZS w Osuchowie. Po
muzykach z Osuchowa prezentowali się wychowankowie Prywatnej Szkoły Muzycznej,
założonej przez panią Małgorzatę Rogozińską. Podczas festiwalu zaprezentował się również
chóru z Prywatnej Szkoły Muzycznej, jaki wystąpił pod dyrekcją Mateusza Wiśniewskiego.
Wystąpił również pedagog wspomnianej szkoły – Michał Prószyński i skrzypaczka Justyna
Wojtkowska. Ostatnim akcentem festiwalowego koncertu był występ - prowadzącej klasę
fortepianu - Gabrieli Chiżyńskiej, która zaprezentowała mszczonowskiej publiczności utwór
własnego autorstwa. Po koncercie Izba otwarta była dla zwiedzających.
W miesiącu wrześniu i październiku 2015 r. - Izba Pamięci wzięła udział w
zorganizowanym przez GCI projekcie dofinansowanym z programu FIO Mazowsze Lokalne „Zagrajmy w historię”. Mszczonowianie w różnym wieku wraz z wolontariuszami i
członkami grupy Amshinow udali się w podróż po szlaku zabawy za pomocą różnych gier
terenowych. Zdecydowana większość z nich dotyczyła lokalnej historii i tradycji, zgodnie z
założeniem Projektu.
28 października 2015 r. - w IPRM odbył się koncert zorganizowany przez Małgorzatę
Rogozińską dyr. Prywatnej Szkoły im. A. Szalińskiego w Żyrardowie z filią w Mszczonowie i
był on podsumowaniem warsztatów gitarowych i skrzypcowych dla uczniów z prywatnej
Szkoły im. Antoniego Szalińskiego z oddziałem w Mszczonowie. W koncercie tym wystąpił
duet: na gitarze zagrał - Aleksander Wilgos na skrzypcach - Michał Buczkowski.
20 grudnia 2015 r. - w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela odbył się koncert
Bożonarodzeniowy zorganizowany przez Gminne Centrum Informacji i Izbę Pamięci
Rodziny Maklakiewiczów. Swoje zdolności zaprezentowali uczestnicy zajęć
umuzykalniających, prowadzonych w Izbie Pamięci RM, a także uczniowie Prywatnej Szkoły
Muzycznej im. Antoniego Szalińskiego, członkowie Orkiestry Dętej OSP Mszczonów i
wychowankowie Gimnazjum w Osuchowie. Koncert otworzyła jego pomysłodawczyni i
główna organizatorka- dyrektor GCI Beata Sznajder. W trakcie powitania nie kryła
wzruszenia z powodu tłumów, jakie pojawiły się w mszczonowskiej świątyni. IPRM tego
dnia odbyła się wigilia dla uczestników koncertu.
Rok 2015 to zgodnie z życzeniem samorządowców i członków rodu rok w którym
rozpoczęto zajęcia umuzykalniające, zabytkowy budynek w końcu pełni rolę muzycznego
centrum Mszczonowa. Oprócz tego, na parterze budynku nadal znajduje się ekspozycja
poświęcona Rodzinie Maklakiewiczów. Zgromadzone zbiory prezentują m.in. nestorów rodu
Rozalię i Jana Nepomucena Maklakiewiczów, Jana Adama Maklakiewicza, Franciszka
Maklakiewicza, Tadeusza Maklakiewicza, Antoniego Szalińskiego, Jadwigę Konc Stępkowską
oraz Zdzisława Maklakiewicza. W drugiej sali zwiedzający mogą podziwiać kunszt dawnych
rzemieślników w postaci ocalonych w trakcie II wojny
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światowej mebli: kredensu oraz komody pochodzących z XIX- wiecznego mszczonowskiego
ratusza, a także zabytkowy parawan pochodzący z domu Maklakiewiczów i kapelusz, laskę i
płaszcz należące do Jana Adama Maklakiewicza. Łącznie, w 2015 r. IPRM odwiedziło ok 50o
zwiedzających, z czego 152 os uczestniczyło w zorganizowanych lekcjach grupowych.
Natomiast w zorganizowanych przy udziale IPRM przedsięwzięciach uczestniczyło od 1200
– 1500 mieszkańców gminy Mszczonów.
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