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Wycieczka nr 34 

CIECHANOWIEC – KOZARZE – ZASZKÓW - 

CIECHANOWIEC 

Dystans:  ok. 18 km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika: 8 lat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment mapy przedstawionej  powyżej,  pochodzi  za uprzejmą zgodą Wydawcy,  z systemu e-mapa  

udostępnionego przez GEO-SYSTEM Sp. z o.o., ul. Kubickiego 9 lok. 5, Warszawa 

e-mail:  geo-system@geo-system.com.pl  , www.igeomap.pl 
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Po długiej, niezbyt mroźnej zimie nareszcie nadszedł czas pierwszej, tegorocznej wycieczki 

rowerowej. Ze względu na to, że postanowiłem w okresie zimowym nie sporządzać 

dodatkowych opisów, gdyż cały wolny czas (niestety niewiele go miałem), chciałem 

poświęcić na stworzenie strony internetowej, z której obecnie można korzystać i pobierać 

sporządzone przeze mnie opisy.  

Tym bardziej wycieczka ta bardzo mnie cieszyła, a to dlatego, że  po pierwsze, miejscowość 

Ciechanowiec stanowi bardzo ciekawą alternatywę na spędzenie wolnego czasu na rowerze, a 

po drugie pojechałem na nią z moim Kacprem, już prawie 10-letnim synem. 

Ale wracając do samej wycieczki, którą możemy rozpocząć, parkując samochód na parkingu, 

znajdującym się przy Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka. Duży wygodny parking, 

na którym myślę, można bez najmniejszej obawy pozostawić auto.  Oczywiście pozostawiam 

wybór, którą atrakcję najpierw odwiedzić, czy Muzeum Rolnictwa czy pojechać do centrum 

Ciechanowca. My z Kacprem, w pierwszym rzędzie wybraliśmy muzeum. Poniżej, jak 

zwykle umieszczam kilka symbolicznych zdań, na temat w/w muzeum. Uważam, że z 

pewnością przydadzą się przed rozpoczęciem zwiedzania.  

 Muzeum  Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – jest jedną z głównych atrakcji, 

podczas pobytu w Ciechanowcu, którą koniecznie trzeba obejrzeć. 

Zdj ęcie nr 1 – Pałac z drugiej połowy XIX wieku – dawna posiadłość rodziny Starzeńskich w Ciechanowcu. 
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Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie internetowej muzeum tj. www.muzeumrolnictwa.pl, 

powstało ono w 1962 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ciechanowca. Co ciekawe, w Polsce 

występują tylko dwa muzea, prezentujące tematykę rolniczą. Tak podaje Wikipedia. Jedno znajduje się 

właśnie w Ciechanowcu, drugie natomiast w miejscowości Szreniawa (woj. wielkopolskie). Tutejsze 

muzeum zostało utworzone w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku, które było dawną 

posiadłością rodziny Starzeńskich. Liczy około 28000 różnorodnych eksponatów, które prezentowane 

są w kilkudziesięciu wystawach.  

W muzeum można obejrzeć m.in.: 

• pałac Starzeńskich z drugiej połowy XIX wieku (patrz zdjęcie nr 1). 

• wystawę poświęconą historii miasta Ciechanowiec 

• wystawę maszyn rolniczych 

• kolekcję uli 

• wchodzący w skład rezydencji Starzeńskich – młyn wodny  

• i wiele, wiele innych ciekawych wystaw 

Zdj ęcie nr 2 – Część dawnej rezydencji Starzeńskich, uroczy zakątek dla zakochanych, w oddali młyn wodny.  

    

Sam zespół parkowo-pałacowy jest obecnie ciekawie zaprojektowany. Oprócz wielu, wspomnianych 

wystaw, można  obejrzeć obowiązkowy w tego rodzaju miejscach, zbiornik wodny z uroczym 

pomostem, na którym można na chwilę spocząć i próbować przenieść się w dawne czasy (patrz zdjęcie 
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nr 2), a także mały amfiteatr z widokiem, na położoną po przeciwnej stronie, scenę, na której zapewne 

odbywają się latem różne koncerty i pokazy (patrz zdjęcie nr 3). Muzeum w Ciechanowcu, posiada 

dziewięć działów. Nie będę 

wszystkich szczegółowo 

przedstawiał, gorąco zachęcam do 

poczytania, wcześniej 

przedstawionej przeze mnie strony 

internetowej muzeum. Jednakże 

chciałbym wspomnieć o dziale 

etnograficznym, który jest 

najstarszym działem 

ciechanowskiego muzeum, 

posiadającym największą ilość 

eksponatów np. dywanów, kilkaset  

Zdj ęcie nr 3 – Mały amfiteatr na terenie muzeum w Ciechanowcu. 

 

kożuchów, koszul, pojazdów konnych, bryczek itd. Do działu  etnograficznego należy też 5 chat z 

terenu pogranicza Mazowsza i Podlasia (patrz zdjęcie nr 4). 

Zdj ęcie nr 4 – Jedna z atrakcji muzeum, stare chaty z terenu Mazowsza i Podlasia. 
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Na terenie muzeum, co bardzo ucieszy dzieci, można obejrzeć też żywe zwierzęta, w tym np. małe  

owce wrzosówki, koniki, ozdobne kury, kaczki i egzotyczne pawie  (patrz zdjęcia nr 5,6). 

  
Zdj ęcie nr 5 – Stadko owiec wrzosówek, żyjące na 

terenie muzeum. 
Zdj ęcie nr 6 – Konik, którego bardzo polubił mój 

Kacper. 

 

Innym ciekawym działem muzeum w Ciechanowcu jest niewątpliwie Dział Techniki. Zgromadzono w 

nim około 600 maszyn i narzędzi rolniczych. Duża ich część pochodzi  z końca XIX  wieku i pierwszej 

połowy XX wieku. Ciekawostką jest to, że dział ten posiada największą w Polsce (ok. 30 szt.) 

ciągników rolniczych. 

Na zakończenie tego krótkiego opisu, dodam, iż Muzeum Rolnictwa organizuje szereg imprez m.in.: 

• Jarmark św. Wojciecha 

• Podlaskie Święto Chleba 

• Niedzielę Palmową, 

 a także szereg innych. 

Jak możemy wyczytać na stronie muzeum, cieszy się ono dużym zainteresowaniem w regionie, 

corocznie odwiedza je ok. 60.000 osób (źródła tekstu na końcu Opisu). 

 

 

Po odwiedzeniu muzeum możemy podjechać rowerami lub przejść pieszo do kolejnej 

atrakcji, związanej z miastem Ciechanowiec tj. do kościoła parafialnego  pw. Trójcy 

Przenajświętszej. Oczywiście w Ciechanowcu jest więcej atrakcji, które warto odwiedzić, 

jednakże z powodu braku czasu, nie udało mi się ich wszystkich zobaczyć, a tym bardziej 

opisać np. pozostałości śladów zamku obronnego, zespołu klasztorno-szpitalnego, cerkwi 

prawosławnej itd.    

Na szczęście znalazłem trochę czasu, żeby przedstawić kolejną atrakcję, wspomniany 

wcześniej kościół i znajdujący się na jego terenie, pomnik ks. Krzysztofa Kluka.  
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Zanim jednak to uczynię, chciałbym przedstawić dosyć skrótowo, historię miasta 

Ciechanowiec. Mam nadzieję, że przyda się w trakcie zwiedzania miasta i będzie wstępem do 

głębszego zapoznania się z historią tej miejscowości. Dodam, iż poniższy opis historii miasta   

jest dosyć skróconą wersją informacji zawartych na oficjalnej stronie miasta tj. 

www.ciechanowiec.pl. 

 

Ciechanowiec – miejscowość istniejąca prawie 600 lat, jeśli za początek miasta  

uznamy przyznanie praw miejskich  w 1492 r. z rąk księcia mazowieckiego, Janusza 

Wielkiego. Warto wspomnieć, iż historia tego miasta sięga znacznie wcześniej. 

Według informacji, które wyczytałem na wspomnianej powyżej, oficjalnej stronie 

internetowej miasta, już w XII wieku powstał na tych okolicach pierwszy gród 

obronny. Kiedy formowało się państwo polskie, Ciechanowiec i jego okolice, stanowiły wschodnią 

część monarchii piastowskiej. Podobnie jak inne tereny przygraniczne, przechodziły one często z rąk 

do rąk. Raz były własnością książąt polskich, raz ruskich, którzy począwszy od XIV wieku zostali 

zastąpieni przez książąt litewskich. Tereny Ciechanowca były zamieszkane głównie przez drobną 

szlachtę mazowiecką, dopiero po zawarciu unii polsko-litewskiej w Krewie w 1385 r. zaczęły 

powstawać osady o charakterze rzemieślniczo-targowe. Stąd Ciechanowiec zaczął przekształcać się z 

dawnego grodu obronnego w środek miejski. Jak wspomniałem wcześniej, prawa miejskie, 

Ciechanowiec otrzymał w 1429 r. , 

zaś od 1446 r. istnieje tutaj parafia 

rzymsko-katolicka. Opisując w 

sposób skrótowy historię miasta, 

koniecznie trzeba wspomnieć 

rodzinę Kiszków Ciechanowieckich, 

pochodzącą z Mazowsza, pod 

którymi rządami, Ciechanowiec 

bardzo się rozwinął gospodarczo. 

Etap pomyślności rozwoju miasta, 

zakończył się wraz ze śmiercią 

ostatniego przedstawiciela rodu  

Zdj ęcie nr 7 – Widok na jeden z głównych placów w Ciechanowcu 

 tj. plac 3-Maja. 

 

Kiszków tj. Janusza, który zmarł w styczniu 1654 r.  Początek XVIII wieku to trwająca ponad 20 lat 

Wojna Północna (1700-1721 r.),która m.in. spowodowała poważne zniszczenie Ciechanowca. Rządy 

kolejnych rodów: Jabłonowskich i Ossolińskich spowodowały powolne odbudowanie się miasta. W 

roku 1739 r. powstaje murowany kościół Trójcy Przenajświętszej  (patrz zdjęcie nr 8) 



 7

Zdj ęcie nr 8 – Kościół Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. 

 

Kościół powstał dzięki wsparciu materialnemu Franciszka Ossolińskiego. Oczywiście kościół ten był 

kilkakrotnie restaurowany. Zbudowany został w 

stylu barokowym. Wewnątrz znajduje się ołtarz 

główny sprzed 1777 r. , ambona z około 1750 r. a 

także obrazy z okresu od XVII w. do  XIX wieku. 

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie 

parafii (link podaję na końcu opisu), wśród 

obrazów możemy obejrzeć obrazy z 1850 r., 

przedstawiające ks. Krzysztofa Kluka, którego 

postać opiszę w dalszej części opisu. Jak 

wspomniałem wcześniej na placu przykościelnym, 

znajduje się pomnik  ks. Kluka  z 1847 r. (patrz 

zdjęcie nr 9) a także neogotycka figura z 1849 r. 

św. Floriana (patrz zdjęcie nr 10). Warto 

wspomnieć, iż budowniczym kościoła w 

Ciechanowcu, był Jan Krzysztof Kluk, ojciec 

znanego nam księdza i przyrodnika, również Jana  

Zdj ęcie nr 9 – Pomnik ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.  
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Krzysztofa Kluka. 

W okresie zaborów, pomimo zniszczeń 

powstałych w czasie powstania 

kościuszkowskiego, Ciechanowiec rozwijał się 

dość pomyślnie. Przyczynili się do tego tkacze i 

włókiennicy, przybyli z Niemiec, którzy założyli z 

tym mieście, zakłady przetwórcze wełny i 

bawełny. W tym czasie w Ciechanowcu, 

odbywały się bardzo słynne targi końskie, na 

które przyjeżdżano z odległych miast np. z 

Berlina czy Petersburga. Tuż przed wybuchem 

pierwszej  wojny światowej, miasto liczyło około 

15 tysięcy mieszkańców. Ludność Ciechanowca, 

jak i też mieszkańcy wielu innych miejscowości w 

latach 1918 – 1920 r. wykazali się dużym 

patriotyzmem, kiedy oddziały polskie stawiły  

 Zdj ęcie nr 10 – Pomnik św. Floriana w Ciechanowcu. 

zacięty opór Armii Czerwonej, która podążała na Warszawę. Koszt tej obrony był ogromny.   

Około 65 % miasta legło w gruzach. Niestety odbudowa miasta została powstrzymana przez wybuch 

drugiej wojny światowej, kiedy to zniszczone zostało prawie całe miasto (85 %), a liczba mieszkańców 

spadła do 2000 osób. Na tym zakończę ten mocno skrócony opis historii miasta. Jeszcze raz zachęcam 

do zapoznania się  z jego losami na przestrzeni wieków, korzystając ze strony internetowej miasta 

Ciechanowca oraz innych źródeł (źródła tekstu na końcu Opisu). 

 

To tyle jeśli chodzi o zwiedzanie samego miasta, proponowałbym teraz krótki wypad w jego 

okolice. Za cel wybrałem miejscowość Zaszków, odległy od Ciechanowca o około 7 km, co 

razem z drogą powrotną da nam około 14 km jazdy rowerowej. Aby tam dotrzeć, należy 

powrócić ponownie do znanego nam już Muzeum Rolnictwa, skąd  jedziemy w kierunku 

miejscowości Kozarze, mając zabudowania muzeum po lewej stronie. Chwilę potem 

zobaczymy również po lewej stronie hotel „Nowodwory”,  który oprócz restauracji, posiada 

również sale konferencyjne, weselne itd.   Po  minięciu hotelu i przejechaniu krótkiego 

odcinka lasu sosnowego, wjeżdżamy do miejscowości Kozarze (patrz zdjęcie nr 11). 

Miejscowość sprawia przyjemne wrażenie, znaczna część  zabudowań ładnie wykończona, 

estetyczna. Jadąc po drodze asfaltowej, w pewnym momencie zwrócimy uwagę po lewej 

stronie na mały mostek, przerzucony przez rzekę Nurzec, która przez pewien czas płynie 

bezpośrednio przy drodze.  
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Zdj ęcie nr 11 – Przed nami miejscowość Kozarze. 

 

Wieś Kozarze okazuje się dużą, rozciągniętą na znacznej długości, miejscowością. 

Zauważymy też z pewnością, iż rzeka Nurzec w pewnym momencie odchodzi od drogi, a 

sama miejscowość zaczyna się wznosić,  przez co krajobraz staje się naprawdę  urokliwy 

(patrz zdjęcie nr 12).    

 Po prawej stronie miniemy 

małą kapliczkę, niestety nie 

udało mi się odczytać, w 

którym roku została 

wybudowana. Przez cały czas 

podążamy drogą asfaltową,  

dobrą do rowerowej jazdy. 

Wyjazd dzisiejszy traktujemy 

bardzo rekreacyjnie, dystans 

jest nieduży, gdyż trzeba się 

powoli przyzwyczajać do  

Zdj ęcie nr 12 – Piękna panorama na dolinę rzeki Nurzec. 
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dłuższych dystansów, czekających nas w tym sezonie.  

 Powoli zbliżamy się do lasu, przez który czeka nas kilkukilometrowy przejazd do kolejnej 

miejscowości tj. do Zaszkowa. Mijamy na skraju dróg, małą kapliczkę (patrz zdjęcie nr 13), 

naprzeciwko której znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Teren leśny powoli zostaje za 

nami, zaczyna pojawiać się teren łąkowo-

polno-leśny.  Również zostawiamy za nami 

miejscowość Kozarze, by za chwilę wjechać 

do Zaszkowa. Przez pewien czas poruszamy 

się lasem, głównie sosnowym. Co jest 

zauważalne po zimie, to bardzo dużo śmieci, 

znajdujących się przy drodze (reklamówki, 

butelki plastikowe, szklane itd.). Początek 

wsi Zaszków nie prezentuje się zbyt 

okazale, wita nas kilkoma niepozornymi, 

drewnianymi chatami. Jadąc dalej, okazuje 

się, iż Zaszków podobnie  jak i Kozarze, 

należy do większych wsi. Nawet znajduje 

się w niej mały kościółek filialny, będący 

fili ą kościoła w Nurze (patrz zdjęcie nr 14). 

Zdj ęcie nr 13 – Mała kapliczka pomiędzy Kozarzami a Zaszkowem. 

 

Jak możemy przeczytać na 

tablicy informacyjnej, msza 

odprawiana jest tylko raz w 

niedzielę, bodajże o godz. 

10.30. Po minięciu kaplicy, 

docieramy do rozjazdu dróg, 

na którym droga główna, 

skręca pod kątem prostym w 

prawą stronę, w lewo odchodzi 

droga piaszczysta, w którą 

podążamy dalej. Wspomnę, iż  

Zdj ęcie nr 14 – Kościółek w Zaszkowie, będący filią kościoła w Nurze.  
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w pobliżu miniemy starą, nieczynną szkołę. Nasza droga prowadzi do lasu, po prawej stronie 

widzimy duże przestrzenie polne. Niedługi czas później dojeżdżamy do kolejnego rozjazdu, 

na którym skręcamy ponownie w lewą stronę, by po krótkiej jeździe  dojechać bezpośrednio 

do rzeki Nurzec (patrz zdjęcie nr 15). 

Zdj ęcie nr 15 – Urokliwa rzeka Nurzec, będąca prawym dopływem Bugu. 

W tym miejscu, proponowałbym zrobić sobie krótką przerwę, przed powrotem do 

Ciechanowca i nacieszyć oczy bardzo ładnym widokiem. Osobiście uważam, iż przecudnie 

jest usiąść nad brzegiem takiej rzeki z kanapką i kubkiem gorącej kawy, przypatrywać się 

nadrzecznej przyrodzie. 

Nasyciwszy się widokami pięknej rzeki, jaką jest niewątpliwie Nurzec, powoli szykujemy się 

do powrotu.  Oczywiście wariant powrotu pozostawiam do wyboru, jednakże z powodu 

niezbyt długiego czasu, postanowiliśmy z Kacprem wrócić tą samą drogą, którą 

przyjechaliśmy.    Stąd powrót minął nam bardzo szybko, najpierw przez miejscowość 

Zaszków, potem przez Kozarze, aż dojechaliśmy do tablicy z napisem Ciechanów (patrz 

zdjęcie nr 16).  A stąd do Muzeum, gdzie pozostawiliśmy samochód, już naprawdę 

niedaleko. Na zakończenie  w/w Opisu, chciałbym przedstawić postać osoby wielce 

zasłużonej dla Ciechanowca i nie tylko. Osoby, która w czasie swojego życia, była 

wielokrotnie nagradzana. Tą osobą był ks. Jan Krzysztof Kluk.    
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Ks. Jan Krzysztof Kluk – polski ksiądz i 

przyrodnik. Urodził się w 1739 r. w 

Ciechanowcu, jako syn zubożałego szlachcica 

warmińskiego, który był budowniczym, głównie 

kościołów, a także architektem. Ojciec 

Krzysztofa Kluka trafił do Ciechanowca, dzięki 

księciu Maksymilianowi Ossolińskiemu, który 

postanowił przebudować swoją posiadłość w 

Ciechanowcu i potrzebował dobrego 

budowniczego. Jak czytamy na stronie 

internetowej: www.kresy.pl (przy okazji gorąco polecam artykuł. do którego link umieściłem na końcu 

Opisu), młody Krzysztof już od najmłodszych lat lubił rysować. Wiele godzin spędzał pośród łąk, pól i 

lasów. To wzbudziło w nim zainteresowania przyrodnicze. Dzięki pomocy materialnej rodziny 

Ossolińskich, Krzysztof Kluk podjął edukację początkowo w Warszawie, Drohiczynie, następnie w 

Kolegium Pijarów w Łukowie oraz w seminarium duchownym, przy kościele św. Krzyża w Warszawie, 

w którym to uzyskał święcenia kapłańskie. 

Warto wspomnieć, iż w trakcie wieloletniej nauki, poznał również kilka języków obcych np. łacinę, 

francuski czy niemiecki, co w połączeniu z solidnym wykształceniem, pozwoliło na korzystanie z 

dorobku wybitnych przyrodników np. Linneusza. Około 1770 r. powrócił do Ciechanowca, gdzie 

przebywał do końca życia tj. do 1796 r. 

Od samego początku, ks. Kluk zdawał sobie sprawę, że księża oprócz posługi, powinni również 

prowadzić działalność edukacyjną oraz patriotyczną. Pracę uczonego traktował jako służbę społeczną.  

Jako człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach (zoologia, rybactwo, pszczelarstwo, rolnictwo, 

ziołolecznictwo, geologia itd.), zasłynął przede wszystkim jako przyrodnik, badając głównie rejon 

Podlasia i Mazowsza. Posiadał umiejętność rysowania, co wykorzystywał wielokrotnie, przy tworzeniu 

ilustracji w swoich dziełach. Opublikował wiele prac, które wniosły ogromny wkład w rozwój polskiej 

nauk przyrodniczych i rolniczych. To tyle, jeśli chodzi o  postać ks. Krzysztofa Kluka. Warto pamiętać 

o nim, zwiedzając Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu a także sam Ciechanowiec (źródła tekstu na 

końcu Opisu). 

To tyle jeśli chodzi o dzisiejszą wycieczkę. Nie była zbyt forsowna ani uciążliwa, ale mam 

nadzieję, że dostarczyła również wielu przyjemnych doznań.  
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Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 

Autor 
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Źródła internetowe (linki): 

 
• Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 

o http://www.muzeumrolnictwa.pl/o_muzeum.html 

o http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Rolnictwa_w_Ciechanowcu 

 
 

• Ciechanowiec 

o http://www.ciechanowiec.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Ite

mid=100#top_s 

o http://trojcaciechanowiec.pl/historia-parafii/historia/ 

 
 

• Ks. Jan Krzysztof Kluk 

o http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Krzysztof_Kluk 

o http://www.kresy.pl/kresopedia,postacie?zobacz/ks-krzysztof-kluk-wielki-

zapomniany# 

 


