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Streszczenie

W artykule przedstawiono historiê Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz posiadane zbiory i dzia³alnoœæ merytoryczn¹
poszczególnych dzia³ów.
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Z£OTY JUBILEUSZ MUZEUM ROLNICTWA
W CIECHANOWCU

Rok 2012 jest szczególnym w ¿yciu Muzeum Rolnictwa im.
ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Jest to rok piêknego
jubileuszu 50-lecia istnienia. Na przestrzeni lat z ma³ego,
regionalnego Muzeum sta³o siê placówk¹ znan¹ i licz¹c¹ w ska-
li kraju. Znan¹ równie¿ poza jego granicami. Choæ po³o¿one
z dala od wielkich aglomeracji, cieszy siê ogromn¹ popu-
larnoœci¹ wœród licznie odwiedzaj¹cych je turystów. Zwie-
dzaj¹cy s¹ oczarowani urokliwym po³o¿eniem Muzeum i urz¹-
dzonymi w nim wystawami. Ka¿dy ze zwiedzaj¹cych mo¿e
znaleŸæ „coœ dla siebie wedle zainteresowañ”. Wszystkie
wystawy muzealne s¹ urz¹dzone w bardzo czytelny, ale
zarazem merytoryczny sposób, tak aby trafia³y zarówno do
dzieci i m³odzie¿y szkolnej oraz bardziej wymagaj¹cego
turysty. Kto odwiedzi³ choæ raz to miejsce, zazwyczaj wraca tu
ponownie z wielk¹ ochot¹, bo to miejsce przyci¹ga jak magnes.

Ale cofnijmy siê o 50 lat. Jest marzec 1962 r. W prowincjo-
nalnym Ciechanowcu na Podlasiu powstaje Towarzystwo
Mi³oœników Ciechanowca, spo³eczna organizacja za³o¿ona
przez bardziej œwiat³ych obywateli tego grodu nad Nurcem. Za
jeden z najwa¿niejszych celów swego dzia³ania Towarzystwo
uznaje utworzenie w Ciechanowcu Muzeum Rolnictwa pod
patronatem wybitnego polskiego przyrodnika, prekursora nauk
przyrodniczych w dobie Oœwiecenia, ksiêdza Krzysztofa
Kluka (1739-1796), oraz odbudowanie neoklasycystycznego
pa³acu w Nowodworach razem z otaczaj¹cymi go zabudo-
waniami i zdewastowanym zabytkowym parkiem, jako sie-
dziby przysz³ego Muzeum. Od s³ów cz³onkowie Towarzystwa
szybko przeszli do czynów. Ju¿ na pocz¹tku wrzeœnia 1962 r.,
dziêki ich staraniom, ówczesne w³adze miasta wyda³y zgodê na
podjêcie starañ o utworzenie muzeum.

LudŸmi najbardziej zaanga¿owanymi w prace nad powsta-
niem Muzeum s¹: miejscowy lekarz, Pawe³ Olszewski i nau-
czyciel Szko³y Podstawowej, mgr Kazimierz Uszyñski -
póŸniejszy wieloletni dyrektor. To w³aœnie oni, przy pomocy
wielu innych osób, pozyskuj¹ pierwsze eksponaty do zbiorów
Muzeum - przekazywane jako dary. W pierwszych latach
swego istnienia Muzeum dzia³a wy³¹cznie na zasadach spo-
³ecznych. Ówczesn¹ siedzib¹ Spo³ecznego Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka jest budynek dawnej remizy
stra¿ackiej, zaadoptowany jako magazyn do gromadzenia
eksponatów. W nim organizowane s¹ pierwsze wystawy i spo-
tkania muzealne. Wa¿n¹ dat¹ w ¿yciu ciechanowieckiego
Muzeum jest rok 1968. Wtedy to Muzeum zostaje przekszta³-
cone w instytucjê pañstwow¹, posiadaj¹c¹ w³asny statut, sta³e
kierownictwo, bud¿et i obejmuje swym dzia³aniem „Bia³o-
stocczyznê i przyleg³e tereny Mazowsza i Podlasia”. W tym¿e
czasie ju¿ od 1966 roku trwaj¹ intensywne prace nad odbudow¹
ze zniszczeñ wojennych pa³acu i pozosta³ych obiektów XIX-
wiecznego zespo³u pa³acowo-parkowego. Prace sz³y doœæ
sprawnie, aczkolwiek nie bez przeszkód. Zakoñczy³y siê

sukcesem w maju 1970 r., kiedy pa³ac w Nowodworach przeka-
zano oficjalnie na now¹ siedzibê Muzeum. W czerwcu 1971 r.
otwarto w nim pierwsz¹ sta³¹ ekspozycjê.

W kolejnych latach swej dzia³alnoœci Muzeum sukcesyw-
nie przejmowa³o i remontowa³o kolejne budynki znajduj¹ce siê
w zespole pa³acowo-parkowym: powozowniê, m³yn wodny,
stró¿ówkê leœniczego, stajniê, oficynê oraz zaczê³o zagospo-
darowywaæ przypa³acowy park. Od pocz¹tku lat 70. zacz¹³
powstawaæ w obrêbie terenu pa³acowego skansen mazo-
wiecko-podlaski. Z biegiem lat Muzeum w Ciechanowcu
stawa³o siê coraz prê¿niej dzia³aj¹c¹ placówk¹ muzealn¹. Jej
ustawiczny rozwój poci¹ga³ za sob¹ zwiêkszanie kadry nauko-
wej i powstawanie coraz nowszych dzia³ów merytorycznych.
W obecnej strukturze Muzeum posiada ich a¿ dziesiêæ:
Etnograficzny, Historyczno-Artystyczny, Budownictwa
Wiejskiego, Techniki Rolniczej, Weterynarii (Muzeum
Weterynarii), Historii Uprawy Roœlin Gospodarskich, Historii
Chowu i Hodowli Zwierz¹t Gospodarskich, Tradycji
Zielarskich, Oœwiatowo-Promocyjny, oraz Bibliotekê. Czym
siê one zajmuj¹ na co dzieñ i jakie posiadaj¹ zbiory?

Dzia³ Etnograficzny jest najstarszym dzia³em Muzeum.
Bada on i dokumentuje kulturê materialn¹ ludnoœci wiejskiej na
prze³omie XIX/XX w. z pogranicza Mazowsza i Podlasia.
Wœród licznych zbiorów dzia³u na szczególn¹ uwagê zas³uguje
kolekcja ponad 100 brañskich dywanów dwuosnowowych,
oko³o 250 obrazów religijnych, narzêdzia rolnicze w postaci
soch, rade³, p³ugów, ponad 40 drewnianych bron laskowych
i beleczkowych oraz pojazdów konnych w postaci wozów, sañ
i bryczek. Dodaæ do tego nale¿y kolekcjê ponad 40 jarzem

Rys. 1. Twórcy Muzeum: z prawej lekarz Pawe³ Olszewski i z le-
wej mgr Kazimierz Uszyñski (dyrektor Muzeum 1962-2002)
Fig. 1. Creators of the Museum: on the right doctor Pawe³
Olszewski and on the left MSc Kazimierz Uszyñski (director of
the Museum 1962-2002)
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ró¿nej konstrukcji oraz tak¹ sam¹ iloœæ uprzê¿y. Dzia³
dysponuje obszernym zbiorem ró¿nego rodzaju narzêdzi
tkackich, w tym tak¿e narzêdzia i wyroby wiejskich rze-
mieœlników kowali, garncarzy, szewców, plecionkarzy, ryma-
rzy, garbarzy. Interesuj¹cy i bogaty jest zbiór sprzêtów
gospodarstwa domowego, w tym mebli, zastawy sto³owej,
garnków, moŸdzierzy i rondli. Równie bogata jest kolekcja
ubrañ w postaci kilkudziesiêciu ko¿uchów, burek, koszul jak
równie¿ makatek, obrusów i firanek. Do dzia³u etnograficz-
nego nale¿¹ 24 ekspozycje sta³e rozmieszczone w obiektach
skansenowskich, w tym wnêtrza 5 chat z pogranicza Podlasia
i Mazowsza. W Dziale Etnograficznym znajduje siê wystawa
pisanek, wyj¹tkowa nie tylko w Polsce. Wszystkie chaty maj¹
zró¿nicowane (w zale¿noœci od ich pochodzenia) wyposa¿enie
wnêtrz. Zale¿nie od roku obrzêdowego w ich wnêtrzach s¹
prezentowane inscenizacje œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, Wielka-
nocy czy Zielonych Œwi¹tek.

Dzia³ Historyczno-Artystyczny powsta³ w 1969 r. Zgodnie
z nazw¹ gromadzone s¹ w nim dokumenty zwi¹zane z ¿yciem
spo³ecznoœci wiejskiej na Podlasiu oraz dzie³a plastyczne o te-
matyce wiejskiej. Licz¹ce ponad 5 500 pozycji zbiory histo-
ryczne, s¹ doœæ silnie zró¿nicowane. G³ówny ich zr¹b stanowi¹
rêkopisy pochodz¹ce z XIX wieku, choæ nie brak tu równie¿
ciekawych dokumentów z XVI-XVIII stulecia. Badacze
dziejów wsi podlaskiej i mazowieckiej mog¹ znaleŸæ w zbio-
rach tego dzia³u materia³y do takich tematów jak: stosunki
maj¹tkowe na wsi, dzieje ziemiañstwa polskiego, historia
spó³dzielczoœci wiejskiej i wielu innych.

Do najcenniejszych zabytków historycznych dzia³u nale¿¹
m.in.: Archiwum Rodziny Augustynowiczów-Ciecierskich
z Bacik - kolekcja licz¹ca blisko 1 000 rêkopisów i druków
ulotnych - bêd¹ce powa¿nym Ÿród³em wiedzy o ziemiañstwie
podlaskim XVI-XIX wieku, kolekcja kilkuset map i planów
z terenu powiatu Bielsk Podlaski, sporz¹dzona w czasie dwu-
dziestolecia miêdzywojennego, oraz spuœcizna po docencie
Józefie W³odku - ziemianinie podlaskim, cz³owieku który
zebra³ i ocali³ od zapomnienia dzieje kilkuset maj¹tków
podlaskich.

Zbiory artystyczne dzia³u, licz¹ce oko³o 1 500 pozycji, to
g³ównie malarstwo wspó³czesne - pok³osie licznych plenerów
wiejskich, organizowanych przez Muzeum Rolnictwa od
blisko trzydziestu lat. Obok obrazów poplenerowych wyró¿nia
siê kolekcja rzemios³a artystycznego z prze³omu wieku XIX
i XX. Dzia³ Historyczno-Artystyczny organizuje corocznie
kilka wystaw czasowych.

Dzia³ Budownictwa Wiejskiego bada, dokumentuje oraz

Rys. 2. Dyrektor Muzeum mgr Dorota £apiak podczas parady
zabytkowych ci¹gników
Fig. 2. Director of the Museum Msc Dorota £apiak during the
parade of antique tractors

translokuje na teren skansenu obiekty charakterystyczne dla
podlaskiego i mazowieckiego budownictwa drewnianego od
XVIII do I po³. XX w. Dzia³ obejmuje 51 obiektów z pogranicza
Podlasia i Mazowsza. Zabudowa skansenu to 47 obiektów
drewnianych, g³ównie z XVIII i XIX wieku, umieszczonych
w trzech sektorach skansenu. Sprawny i pracuj¹cy m³yn wodny
zbudowany w po³owie XIX wieku jest jedynym budynkiem

. Malowniczy krajobraz, bogata konfiguracja terenu i archi-
tektura m³yna s¹ przyk³adem najciekawszego zabytku techniki
w kraju. Pozosta³e budynki zosta³y tu przeniesione.

W skansenie jest 9 chat, dwór ziemiañski, 2 mane¿e (obu-
dowa kieratów), 2 spichlerze dworskie (lamusy), kuŸnia, bróg
na siano, 4 stodo³y, 3 obory, wiatrak typu koŸlak, gajówka oraz
spichlerze ch³opskie. W 2010 r. skansen uzupe³ni³y obiekty
sakralne: koœció³ i dzwonnica z miejscowoœci Boguty Pianki
oraz wikarówka z Kuleszy Koœcielnych.
We wnêtrzach przewa¿aj¹cej czêœci obiektów skansenowskich
znajduj¹ siê ekspozycje sta³e, a w niektórych chatach s¹
zorganizowane pokoje goœcinne. Obiekty otoczone s¹ ogród-
kami przydomowymi, p³otami plecionymi, sp¹gowymi i szta-
chetowymi. Ciekawa jest ma³a architektura: go³êbnik s³upowy,
kapliczka czy pasieka sk³adaj¹ca siê z ponad 30 uli k³odowych
i skrzynkowych, oraz studnia typu ¿uraw, ubikacja wiejska,
tzw. s³awojka, i wêdzarnia dworska.

Dzia³ Techniki Rolniczej gromadzi, konserwuje i upo-
wszechnia zbiory z zakresu szeroko pojêtej techniki rolniczej,
czyli maszyny i narzêdzia rolnicze produkcji polskich fabryk
i wytwórni, jak równie¿ nap³ywaj¹cych do Polski z krajów
s¹siednich. Wszystkie ekspozycje Dzia³u maj¹ na celu
pokazanie historycznego ci¹gu rozwojowego w polskiej myœli
technicznej i zachodz¹cych w niej przemianach, zw³aszcza na
terenach pó³nocno-wschodniej Polski. Ukazuj¹ one równie¿
infiltracjê rolniczego przemys³u zagranicznego na te ziemie.

in
situ

Rys. 3. Pa³ac Muzeum Rolnictwa
Fig. 3. Palace of the Museum of Agriculture

Rys. 4. Dworek myœliwski
Fig. 4. Hunting manor-house
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Dzia³ zbiera tak¿e wszelkie dokumenty dotycz¹ce historii
fabryk i wytwórni maszyn i narzêdzi rolniczych na ziemiach
Polskich, oraz pami¹tki po ich w³aœcicielach i ludziach nauki
zwi¹zanych z t¹ dziedzin¹ przemys³u.

Dzia³ Techniki Rolniczej zosta³ utworzony 1 sierpnia
1971 r. Mimo, ¿e powsta³ formalnie dopiero w 1971 r., to ju¿ od
pierwszych wyjazdów penetracyjnych, kiedy Muzeum dzia³a³o
jeszcze wy³¹cznie na zasadach spo³ecznych, nie sposób by³o
pomin¹æ maszyn, a przede wszystkim narzêdzi rolniczych sto-
sowanych w gospodarstwach wiejskich. Powa¿niej i na szersz¹
skalê zaczêto gromadziæ zbiory Dzia³u, gdy zarysowa³a siê
perspektywa zaadoptowania dawnej powozowni dworskiej
z 1866 r. w celu utworzenia ekspozycji przedstawiaj¹cej trans-
port wiejski. Z uwagi na ma³¹ powierzchniê wystawow¹ powo-
zowni (120 m ) w zestawieniu z du¿ymi wymiarami ekspo-
natów postanowiono dobudowaæ do niej pawilon wystawowy.
Projekt koncepcyjny pawilonu o powierzchni 450 m wykona³
prof. Ignacy T³oczek. W pawilonie tym znajduje siê sta³a
wystawa narzêdzi i maszyn rolniczych. Eksponaty dzia³u
udostêpniane s¹ zwiedzaj¹cym równie¿ w plenerze, w mane¿u
oraz na wystawach innych dzia³ów.

Dzia³ posiada w zbiorach ponad 800 eksponatów, z czego
prawie 600 stanowi¹ narzêdzia i maszyny rolnicze. W ostatnim
okresie zosta³y odrestaurowane dwie du¿e kolekcje dzia³u, tj.
najwiêkszy w Polsce muzealny zbiór zabytkowych ci¹gników
(29 szt.) pochodz¹cych z lat 1922-1990 oraz 6 lokomobili
parowych. Wœród nich s¹ bardzo rzadkie i cenne egzemplarze,
np. ci¹gówki niemieckiej firmy Lanz oraz pierwsze powojenne
Ursusy C-45. Odrestaurowane ci¹gniki i lokomobile mo¿na
zobaczyæ w trakcie pracy podczas festynów organizowanych
na terenie Muzeum.

Dzia³ Techniki Rolniczej od wielu lat œciœle wspó³pracuje
z prof. dr. hab. in¿. Czes³awem Waszkiewiczem - kierownikiem
Katedry Maszyn Rolniczych i Leœnych na Wydziale In¿ynierii
Produkcji SGGW w Warszawie.

Muzeum Weterynarii zosta³o otwarte w czerwcu 1982 r.
formalnie bêd¹c dzia³em Muzeum Rolnictwa. Jednak ze wzglê-
du na unikalnoœæ tematu, kompletnoœæ zbiorów, jak i znaczenie
krajowego œrodowiska weterynaryjno-historycznego zosta³o
podniesione do godnoœci muzeum. Gromadzi ono przedmioty
dokumentuj¹ce dzieje lecznictwa zwierz¹t na ziemiach pol-
skich. Najliczniejsz¹ grupê stanowi kolekcja narzêdzi lekar-
sko-weterynaryjnych, a tak¿e podkowy, sprzêt laboratoryjny,
apteczny, leki i biopreparaty. Obok tego w zbiorach znajduj¹ siê
liczne dokumenty zwi¹zane z prac¹ lekarzy weterynarii,
histori¹ szkó³ i organizacji weterynaryjnych w Polsce. Posiada
podrêczniki, skrypty oraz czasopisma g³ównie z XIX i pocz¹t-
ków XX wieku, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Autorem
scenariusza wystawy jest prof. dr hab. Jan Tropi³o.

Dzia³ Historii Uprawy Roœlin Gospodarskich od momentu
powo³ania w 1982 r. zajmuje siê gromadzeniem, opracowy-
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Rys. 5. Widok na skansen
Fig. 5. View of Museum

waniem i upowszechnianiem wiedzy o dziejach uprawy roli
i hodowli roœlin u¿ytkowych na terenie Polski, a szczególnie jej
pó³nocno-wschodnich rejonów. Poczynania wystawiennicze
i edukacyjne dzia³u koncentruj¹ siê na zagadnieniach zwi¹za-
nych z upraw¹ roli i poszczególnych gatunków roœlin, ich
ochron¹, pielêgnacj¹ i wykorzystaniem, tak¿e w ujêciu histo-
rycznym.

Dzia³ zbiera, opracowuje i przechowuje eksponaty i wszel-
kie œwiadectwa materialne dotycz¹ce uprawy i hodowli roœlin,
a ostatnimi laty tak¿e leœnictwa. Dotychczas zgromadzono
w dziale prawie 800 eksponatów i kilkaset przedmiotów oraz
wydawnictw i druków stanowi¹cych materia³y wystawien-
nicze. Dzia³ organizuje równie¿ wystawy czasowe i konferen-
cje o tematyce uprawowej i leœnej. Na pocz¹tku 2000 r. Muze-
um wspólnie z Nadleœnictwem Rudka zorganizowa³o na terenie
muzealnym Oœrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej „Zagroda
Leœna”, nad którym Dzia³ sprawuje swoj¹ opiekê. Zadaniem
Oœrodka jest propagowanie wiedzy o œrodowisku naturalnym
i leœnictwie, podnoszenie œwiadomoœci i kultury ekologicznej
w spo³eczeñstwie, a szczególnie wœród dzieci i m³odzie¿y
szkolnej.

Dzia³ Historii Uprawy Roœlin Gospodarskich ma pod swoj¹
piecz¹ przyzagrodowe ogródki w skansenie i dba, aby stano-
wi³y one odpowiedni¹ oprawê przyrodnicz¹ dla zgroma-
dzonych tam wiejskich zagród. W ogródkach skansenowskich
uprawiane s¹ tradycyjne dla wsi podlaskiej kwiaty, np.: malwy,
nagietki, goŸdziki, floksy, z³ote kule, liliowce „smolinosy”,
narcyzy, piwonie i wiele innych, a tak¿e roœliny zielarskie i wa-
rzywa. Na niewielkich dzia³kach wœród zabudowy skanseno-
wskiej uprawia siê popularne niegdyœ, a dzisiaj odchodz¹ce
w zapomnienie roœliny: pasternak, bób, proso, len, ber oraz
zbo¿a i ziemniaki.

Rys. 6. Wiatrak “KoŸlak”
Fig. 6. Windmill “KoŸlak”

Rys. 7. Powozownia
Fig. 7. Coach house
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W scenerii tych upraw odbywaj¹ siê ró¿ne pokazy prac
polowych i obrzêdów w trakcie organizowanych w Muzeum
imprez plenerowych, np. do¿ynek. Pod opiek¹ dzia³u znajduje
siê równie¿ zabytkowy XIX-wieczny park krajobrazowy o po-
wierzchni 16 ha. Na jego terenie wystêpuje oko³o 100 gatun-
ków drzew i krzewów, w tym 19 pomników przyrody.

Dzia³ Historii Chowu i Hodowli Zwierz¹t Gospodarskich
zosta³ wyodrêbniony w strukturze Muzeum w 1983 r. Od
1987 r. Dzia³ posiada sta³¹ ekspozycjê, której scenariusz
wystawy opracowa³ pracownik naukowy SSGW w Warszawie
- prof. dr hab. Jerzy Morstin.

W dziale zosta³o zebranych i opracowanych ponad 2 650
zabytków.

Interesuj¹cym uzupe³nieniem ekspozycji s¹ rozmaite
zwierzêta, ¿yj¹ce na terenie Muzeum. Mamy tu rodzime rasy
zwierz¹t gospodarskich, jak np. niewielkie owce - wrzosówki,
czy nieco wiêksze œwiniarki. Licznie reprezentowane s¹ ptaki
domowe. Spotkaæ mo¿na w Muzeum m.in. star¹ rasê kur zielo-
nonó¿ek, kaczki pi¿mowe z Kuby, czy gêsi kubañskie zAzji. S¹
te¿ ptaki ozdobne. W zagrodzie podziwiaæ mo¿na kaczki, czy
kury o wymyœlnych kszta³tach i upierzeniu. Przy pa³acu zaœ -
drobiow¹ arystokracjê - pawie, a tak¿e ¿urawie.

Dzia³ Tradycji Zielarskich utworzony zosta³ w 1984 roku.
Do sta³ych zadañ dzia³u zielarskiego nale¿y opieka nad

oraz ekspo-
zycj¹ sta³¹ . Pracownicy dzia³u gromadz¹
i opracowuj¹ eksponaty, z których wiêkszoœæ jest prezento-
wana na wystawie sta³ej. Bardzo wa¿nym zadaniem, któremu
ma s³u¿yæ dzia³ zielarski jest rozpowszechnianie i propagowa-
nie szacunku dla darów przyrody. Pomocne w tym s¹ lekcje
muzealne organizowane w ogrodzie dla m³odzie¿y szkolnej
i praktyki studenckie. Ponadto z dobrodziejstw „zio³owej apte-
ki" mog¹ korzystaæ wszyscy odwiedzaj¹cy Muzeum Rolnictwa
przy okazji letnich imprez okolicznoœciowych.

Dzia³ Oœwiatowo-Promocyjny powsta³ w strukturze orga-
nizacyjnej Muzeum w styczniu 1978 roku. Jego rol¹ jest przede
wszystkim popularyzacja zbiorów Muzeum przez prowadzenie
dzia³alnoœci edukacyjnej, udostêpnianie zbiorów zwiedzaj¹-
cym (ponad 60 tys. turystów rocznie), do celów edukacyjnych
i naukowych oraz zapewnienie w³aœciwych warunków zwie-
dzania i korzystania ze zbiorów. Dzia³ zajmuje siê tak¿e publi-
kowaniem i rozpowszechnianiem katalogów, przewodników
wystaw, wyników prowadzonych badañ naukowych i opraco-
wañ oraz wydawnictw popularnonaukowych.

Rys. 8. Kierat z górnym napêdem
Fig. 8. Horse gear with upper drive

Ogrodem roœlin zdatnych do za¿ycia lekarskiego
Tradycje zielarskie

Biblioteka Muzeum funkcjonuje od 1965 r. Zbiory stanowi¹
g³ównie dary przekazane przez Centraln¹ Bibliotekê Rolnicz¹,
SGGW w Warszawie, Instytut Uprawy Nawo¿enia i Glebo-
znawstwa w Pu³awach oraz okazowe egzemplarze przekazy-
wane przez Pañstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leœne w War-
szawie, a tak¿e przez osoby prywatne. Kompletowanie
ksiêgozbioru prowadzi siê pod k¹tem potrzeb wynikaj¹cych
z charakteru dzia³alnoœci Muzeum. Nabywane s¹ przede wszy-
stkim ksi¹¿ki oraz czasopisma z zakresu nauk rolniczych i im
pokrewnych, a tak¿e z dziedzin uzupe³niaj¹cych wiedzê rolni-
cz¹ (historia, archeologia, etnografia i nauki przyrodnicze).

Zbiory biblioteki licz¹ ponad 10 000 woluminów druków
zwartych, 1 850 czasopism (g³ównie rolniczych i regionalnych)
i znaczny zbiór czasopism rolniczych z koñca XIX i pocz¹tku
XX wieku. Szczególne miejsce w bibliotece maj¹ zbiory
starodruków. Wœród nich znajduje siê m.in. komplet dzie³
patrona Muzeum ks. Krzysztofa Kluka. Na uwagê zas³uguje
równie¿ bogaty zbiór ksi¹¿ek z zakresu weterynarii, który
nale¿y do najwiêkszych i najbardziej reprezentatywnych w tej
dziedzinie w Polsce. Z ksiêgozbioru korzystaj¹ g³ównie
uczniowie i studenci, rolnicy, osoby poszukuj¹ce materia³ów
do prac naukowych i badawczych.

Na przestrzeni minionych lat Muzeum Rolnictwa w Ciecha-
nowcu wyros³o na powa¿n¹ placówkê muzealno-naukow¹
z w³asn¹ dzia³alnoœci¹ badawcz¹ oraz publicystyczn¹ i mnogo-
œci¹ oferty programowej. Swój ustawiczny rozwój zawdziêcza
niestrudzonej pracy dyrektora mgr. Kazimierza Uszyñskiego,
a od 2002 r. dyrektor mgr Doroty £apiak - ludzi z pasj¹, wizj¹
i poczuciem nale¿ytego obowi¹zku, którzy wspierani byli i s¹
przez liczne grono pracowników i przyjació³ Muzeum.

Od pocz¹tku swej dzia³alnoœci ciechanowieckie Muzeum
stara³o siê nawi¹zywaæ œcis³¹ wspó³pracê z innymi placówkami
naukowymi. Wieloletnie kontakty merytoryczne zaowocowa³y
podpisaniem jeszcze w latach 80. umowy partnerskiej ze
Szko³¹ G³ówn¹ Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wielu
jej pracowników naukowych by³o lub jest cz³onkami Rady
Muzeum w Ciechanowcu. Szczególne zas³ugi dla swego roz-
woju Muzeum zawdziêcza prof. Czes³awowi Waszkiewiczowi,
który od 30 lat zwi¹zany jest z t¹ placówk¹. Od wielu lat bêd¹c
czynnym cz³onkiem Rady Muzeum, a od 2003 r. jej Przewodni-
cz¹cym, wspiera swoj¹ fachow¹ rad¹ i pomoc¹ dzia³ania
Muzeum. Widz¹c jego spo³eczn¹ pracê na rzecz Muzeum
w³adze miejskie nada³y mu w maju 2012 r. tytu³ Honorowego
Obywatela Ciechanowca. Oprócz SGGW, Muzeum œciœle
wspó³pracuje równie¿ z Politechnik¹ Warszawsk¹ oraz
z wieloma placówkami naukowymi i muzealnymi w kraju, np.
Zamkiem Królewskim w Warszawie, Fundacj¹ Zbiorów im.
Ciechanowieckich (dzia³aj¹c¹ przy Zamku Królewskim),

Rys. 9. ¯niwa w Muzeum Rolnictwa
Fig. 9. Reaping time in the Museum of Agriculture
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Muzeum Techniki w Warszawie, z muzeami w £om¿y i w Bia-
³ymstoku.

Rys. 10. Najnowsze nabytki Muzeum
Fig. 10. Latest acqusistions of Museum

Obecne zbiory Muzeum licz¹ ponad 28 000 eksponatów,
które prezentowane s¹ zwiedzaj¹cym na 39 ekspozycjach
sta³ych. W skansenie mazowiecko-podlaskim zgromadzono
ponad 50 zabytkowych obiektów architektury drewnianej (od
XVIII do pocz¹tku XX wieku) z pe³nym wyposa¿eniem
wnêtrz, które ulokowano w trzech zespo³ach. Muzeum posiada
równie¿ trzy filie. Najbli¿sza to Drewnowo Ziemaki, w której
stoi wiatrak "koŸlak" , wybudowany pod koniec pierw-
szej po³owy XIX wieku. Obok technicznie sprawnego wiatraka

in situ

ulokowano chatê z Uszy Ma³ej, wybudowan¹ w 1875 roku,
która pe³ni funkcjê domu m³ynarza. Druga filia mieœci siê
w D¹browie £azach, gdzie na otwartej przestrzeni w natural-
nym œrodowisku stoi trzeci wiatrak typu "koŸlak". Zbudowany
na pocz¹tku XX wieku w Wysokiem Mazowieckiem, przenie-
siony do D¹browy oko³o 1940 r. Najm³odsz¹ fili¹ - od 2008 r. -
jest budynek szko³y wiejskiej z pocz¹tku XX wieku w Winnie
Chro³ach, w którym jest prezentowana ekspozycja dotycz¹ca
edukacji na wsi mazowiecko-podlaskiej.

Muzeum ustawicznie poszerza swoj¹ ofertê programow¹.
Z biegiem lat sta³o siê organizatorem wielu interesuj¹cych
imprez o zasiêgu ponad lokalnym, maj¹cych wieloletnie trady-
cje. S¹ to miêdzy innymi: „Niedziela Palmowa - Konkurs na
Wykonanie Palmy Wielkanocnej”, „Jarmark œw. Wojciecha”,
„Zajazd Wysokomazowiecki - Szlachty historia na ¿ywo”,
„Podlaskie Œwiêto Chleba”, „Wykopki pod wiatrakiem” oraz
„Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich” (od 2007 roku
nosz¹cy imiê Kazimierza Uszyñskiego).

Obecnie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu jest Wojewódzk¹ Samorz¹dow¹ Instytucj¹
Kultury, wpisan¹ od 28 grudnia 1998 roku do Pañstwowego
Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i bê-
d¹c¹ w gestii Samorz¹du Województwa Podlaskiego.

Czy utworzenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa
Kluka w Ciechanowcu, odbudowa wszystkich obiektów, utwo-
rzenie piêknego skansenu z pogranicza Mazowsza i Podlasia
oraz zagospodarowanie ca³ego obecnego terenu, a przez to
zachowanie cz¹stki historii naszej ojczyzny mia³o sens? Musz¹
to oceniæ sami odwiedzaj¹cy Muzeum turyœci. Do czego ca³ym
sercem Pañstwa zapraszam.

GOLDEN JUBILEE OF THE MUSEUM OF AGRICULTURE IN CIECHANOWIEC

Summary

Paper presents the history, owned collections and activities of individual departments of the Museum of Agriculture in
Ciechanowiec.

: agriculture; history; museum; jubilee; PolandKey words

Podrêcznik pt. adresowany jest do szerokiego
grona pracowników dydaktycznych i s³uchaczy uczelni przyrodniczych oraz
u¿ytkowników maszyn rolniczych. Zawarto w nim podstawowe informacje
z przedmiotu ”Technika rolnicza i eksploatacja maszyn rolniczych”
wyk³adanego na ww. Uczelniach. Problematyka wyk³adów tego przedmiotu
obejmuje charakterystykê szerokiego i niezwykle ró¿norodnego asortymentu
maszyn i urz¹dzeñ technicznych. Wyczerpuj¹ce omówienie czy opisanie
ca³oœci materia³u jest niemo¿liwe. Z tych te¿ wzglêdów w podrêczniku
przedstawiono œciœle wyselekcjonowane partie materia³u - informacje
podstawowe oraz te, które s¹ dzie³em autorów lub powsta³y przy znacz¹cym
ich udziale. St¹d te¿, pomimo ¿e podrêcznik ma charakter pozycji
dydaktycznej, nosi znamiona pracy monograficznej. Materia³ uzupe³niaj¹cy
stanowi literatura zamieszczona na koñcu ka¿dego z rozdzia³ów.
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