SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
IZBY PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZÓW
ZA OKRES 1.01.2014 R. – 31.12.2014 R.

DZIAŁALNOŚĆ IZBY PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZÓW
W 2014 r. trwały prace nad stroną internetową Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej o adresie
www.izba.mszczonow.pl, która obejmuje działalność Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.
Na stronie na bieżąco umieszczane są materiały z działalności Izby oraz informacje o Rodzinie
Maklakiewiczów.

29 czerwca 2014 r. w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela oraz w budynku Izby Pamięci
Rodziny Maklakiewiczów odbył się pierwszy mszczonowski Festiwal Świętojański. W jego
poprowadzenie zaangażowali się czynnie przedstawiciele rodu Maklakiewiczów. Małgorzata
Hadyńska, wnuczka Jana Nepomucena Maklakiewicza i jej siostrzenica Ewa Maklakiewicz –
Weiser podczas imprezy osobiście wykonywały utwory skrzypcowe.. Małgorzata Hadyńska
w przerwach pomiędzy koncertami dzieliła się również ze słuchaczami wspomnieniami o
swoich sławnych krewnych. Ewa Maklakiewicz – Weiser, przygotowała natomiast koncert
utalentowanej młodzieży z prowadzonej przez siebie szkoły muzycznej Glob' Arte
Wiesbaden. Podczas festiwalu koncertowali ponadto młodzi mszczonowianie z Prywatnej
Szkoły Muzycznej I stopnia im. A. Szalińskiego w Żyrardowie, której mszczonowski oddział
prowadzi pani Małgorzata Rogozińska. W repertuarze festiwalowym znalazło się także
miejsce dla Orkiestry Dętej OSP Mszczonów oraz chóru dziecięcego pod kierunkiem pana
Mateusza Wiśniewskiego z Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia im. A. Szalińskiego w
Żyrardowie.
Rok 2014, to czas przygotowań do uruchomienia bezpłatnych zajęć umuzykalniających dla
mieszkańców Gminy Mszczonów. W tym okresie budynek Izby Pamięci Rodziny
Maklakiewiczów został wzbogacony o nowe instrumenty muzyczne, zakupione z dotacji
otrzymanej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie .. Pod koniec roku
zakupione zostało także dodatkowe wyposażenie, które umożliwiło rozpoczęcie
prowadzenia zajęć umuzykalniających w roku 2015. 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, Antoniego Szalińskiego, Jadwigę Konc
Stępkowską oraz Zdzisława Maklakiewicza. W drugiej sali zwiedzający mogą podziwiać
kunszt dawnych rzemieślników w postaci ocalonych w trakcie II wojny 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 2014 r. IPRM odwiedziło 346
zwiedzających, z czego 148 osób uczestniczyło w zorganizowanych lekcjach grupowych.
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