
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka

                                             
                                                                                                                                                   

                                             

Współrzędne: Szerokość - 52.683342, Długość - 22.485688  

  

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka powstało w 1962 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ciechanowca pod organizacyjnym

kierownictwem lekarza dr Pawła Olszewskiego i nauczyciela mgr Kazimierza Uszyńskiego.Muzeum znajduje się w zespole

pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku (dawna posiadłość rodziny Starzeńskich), odbudowanym ze zniszczeń wojennych w latach

1966-1969. Muzeum posiada osiem działów: Etnograficzny, Historyczno-Artystyczny, Budownictwa Wiejskiego-Skansen, Techniki

Rolniczej, Historii Uprawy Roślin, Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich, Tradycji Zielarskich i Muzeum Weterynarii. Zbiory

Muzeum liczą ponad 27 000 eksponatów (w tym ponad 300 maszyn i narzędzi rolniczych), które prezentowane są zwiedzającym w 39

ekspozycjach stałych. W Skansenie Mazowiecko-Podlaskim zgromadzono 44 zabytkowe obiekty architektury drewnianej ( XVIII - pocz.

XX w.), które ulokowano w trzech zespołach, z pełnym wyposażeniem wnętrz. Muzeum posiada punkty filialne w Drewnowie ( wiatrak z

zagrodą młynarza) i Dąbrowie Łazy (wiatrak).W parku krajobrazowym rośnie ponad 100 gatunków drzew i krzewów - w tym 19 pomników

przyrody.

 Jest to jedna z dwóch placówek muzealnictwa rolniczego w Polsce � druga znajduje się w Szreniawie.

 

 Oprócz prezentowania ciekawych eksponatów i wyjątkowych ekspozycji w Muzeum odbywa się wiele ciekawych imprez. Najważniejsze z

nich o stałym charakterze to odbywające się w kolejności wg dat:

� 
5 kwietnia - Konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej

� 
26 kwietnia - Jarmark św. Wojciecha

� 
12 lipca - V Zajazd Wysokomazowiecki w Ciechanowcu

� 
16 sierpnia - IX Podlaskie Święto Chleba

� 
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30 sierpnia - Wykopki pod Wiatrakiem (impreza odbędzie się na terenie skansenu w Ciechanowcu)

� 
5-6 grudnia - XXIX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. K. Uszyńskiego

     INFORMACJE PRAKTYCZNE   

Godziny otwarcia:   

W dni powszednie 8.00 - 16.00

W niedziele i święta 9.00 - 16.00

(W soboty, niedziele i święta - 1 V - 30 IX - 9.00 - 18.00) 

Zwiedzanie trwa ok. 2 godzin

Wstęp do Muzeum: 

Bilet wstępu normalny-     10zł

Bilet wstępu ulgowy-           5zł

Bilet spacerowy normalny- 6zł

Bilet spacerowy ulgowy-    3zł

Informacje zaczerpnięte ze strony muzeum  

www.muzeumrolnictwa.pl

Ciechanowiec - Nowodwory

Zabytkowy  zespół pałacowy, z XIX-XX wieku, w skład którego wchodzą:

- pałac, nr rej.: 29 z 9.02.1953r.

- park, nr rej.: 356 z 24.05.1975r.

- zespół folwarczny, 2 poł. XIX:

- oficyna, nr rej.: 86 z 16.01.1981r.

- stajnia, nr rej.: 85 z 16.01.1981r.

- wozownia, nr rej.: 87 z 16.01.1981r.

- młyn wodny, drewniany, pocz. XX, nr rej.: 332 z 5.02.1971r.
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