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DZIAŁALNOŚĆ IZBY PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZÓW
Początek roku 2013, to czas intensywnych przygotowań do otwarcia Izby Pamięci
Rodziny Maklakiewiczów. W środę 30 stycznia 2013 r. pierwsi odwiedzający mieli
okazję zobaczyć zbiory w domu rodzinnym Jana Adama Maklakiewicza u zbiegu ulic
Kościuszki i Żyrardowskiej. Na parterze dla zwiedzających udostępnione są dwie sale
ekspozycyjne.
W pierwszej mieszczą się tablice oraz pamiątki rodzinne podarowane Izbie przez
członków rodziny Maklakiewiczów oraz zgromadzone przez lokalnych miłośników
historii. Ekspozycje 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 XIXwiecznego mszczonowskiego ratusza, a także zabytkowy parawan pochodzący z domu
Maklakiewiczów.
Oficjalne otwarcie Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów miało miejsce 12 maja 2013 r.
Uroczystości poświęcenia nowego obiektu tradycyjnie towarzyszyła okolicznościowa
msza święta, a także koncert muzyczny w wykonaniu członków Rodu, którzy tłumnie
przybyli świętować wraz z mieszkańcami Gminy udostępnienie zwiedzającym
odrestaurowanej kamienicy. Także w okresie późniejszym Izbę odwiedzali
Maklakiewicze, którzy nie mogli pojawić się na otwarciu lub pragnęli spokojnie obejrzeć
wnętrze dawnego rodzinnego domu i zgromadzone w nim pamiątki. Łącznie, w 2013 r.
IPRM odwiedziło 458 zwiedzających, z czego 162 osoby uczestniczyły w
zorganizowanych lekcjach grupowych.
19 czerwca 2013 r. w sali na piętrze Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów po raz
pierwszy odbył się mini koncert muzyczny przygotowany przez mszczonowskich
uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej im A. Szalińskiego w Żyrardowie. Całością
przygotowań kierowała dyrektor placówki Małgorzata Rogozińska. Wydarzenie to ma
zapoczątkować nową tradycję, zgodnie z którą IPRM ma promować muzyczną pasję
wśród mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej.
18 grudnia 2013 r. w Domu Maklakiewiczów odbył się kolejny koncert, poświęcony
muzyce bożonarodzeniowej. W programie koncertu znalazły się nie tylko tradycyjne,
polskie kolędy, takie, jak „Przybieżeli do Betlejem”, czy „Jezus Malusieńki”, ale również
świąteczne pieśni innych narodów.
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W 2013 r. trwały także prace nad stroną internetową Izby Pamięci Ziemi
Mszczonowskiej o adresie www.izba.mszczonow.pl, która obejmuje również działalność
MSH i GRH oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.
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