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Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie serdecznie zaprasza na lekcje 
muzealne, warsztaty oraz zwiedzanie naszych placówek w roku szkolnym 2012/2013. 
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz liceów. W ramach programu odbędzie się zwiedzanie muzeum, zajęcia manualne, 
gry  i zabawy. 

Celem  naszych  zajęć  jest  pokazanie  młodzieży  historii  Ciechanowa  oraz 
zapoznanie  z  tradycjami  świątecznymi  z  terenów  Północnego  Mazowsza.  Nasze 
wystawy  z  całą  pewnością  zainteresują  każdego  ucznia.  Posiadamy  w  naszych 
zbiorach szereg ciekawych zdjęć, ilustracji oraz eksponatów, które w ciekawy sposób 
prezentują dawny Ciechanów i jego okolice. Proponowane lekcje muzealne składają 
się z prezentacji multimedialnych, zwiedzania wystaw i interaktywnych zabaw, które 
pomogą  sprawdzić  wiedzę  nabytą  przez  uczniów.  Natomiast  warsztaty  ożywiają 
dawną tradycję przygotowywania ozdób świątecznych.

OFERTA SPECJALNA

Dla  pierwszych  20  grup  (  10  grup  w  Muzeum  Ciechanowie  oraz  10  grup 
w Muzeum w Gołotczyźnie)  koszt  warsztatów  bożonarodzeniowych 
bądź wielkanocnych cena 5 zł od osoby. Kolejny grupy to koszt 10 zł od osoby.

Odwiedzając  3  razy  progi  muzeum  w  Ciechanowie  lub  w  Gołotczyźnie  i 
korzystając z naszych ofert (np. warsztaty, zwiedzanie ekspozycji,  lekcje muzealne) 
zorganizujemy dla Państwa ognisko na terenie  parku w Gołotczyźnie  za darmo!!! 
Szczegóły oferty pod adresem:

www.muzeum-szkole.muzeumciechanow.pl

BUDYNEK EKSPOZYCYJNY 

ul. WARSZAWSKA 61, CIECHANÓW

LEKCJE MUZEALNE

Czas  trwania  lekcji  muzealnej  od  60  -  90  minut,  koszt  50  zł  od  grupy 
do 30 osób. Wszelkie informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 



23 672  55  87  lub  bezpośrednio  w  budynku  ekspozycyjnym  Muzeum  Szlachty 
Mazowieckiej w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 61.

Ciechanów ze starej fotografii (szkoły podstawowe, gimnazja)

Lekcja poświęcona jest miastu i jego przemianom odkąd pojawiła się pierwsza 
fotografia. Lekcja oparta jest o wystawę „Utracony Świat. Ślady rodzin żydowskich 
w Ciechanowie  do  roku  1942” W  czasie  zajęć  młodzież  pozna  historię,  tradycje 
i zwyczaje ludności żydowskiej. Podczas tej lekcji muzealnej pokażemy uczniom film, 
który przedstawia jak bardzo zmieniło się miasto Ciechanów w ciągu ostatnich 100 lat.

Czas trwania ok. 90 minut. Lekcja odbywa się całym rokiem.

Dawne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze (przedszkola, szkoły podstawowe)

Celem lekcji jest pokazanie dzieciom i młodzieży wsi mazowieckiej z przełomu 
XIX i  XX wieku.  Pokazując  sprzęty  rolnicze  i  domowe,  warsztaty  rzemieślników 
oraz pojazdy, którymi poruszali się mieszkańcy wsi i miasteczek pragniemy przybliżyć 
wieś,  którą  obecnie  można  zobaczyć  tylko  w  skansenach.  Prezentujemy  również 
na miniaturach wytwarzanie garnków, cegieł, desek itd.

Czas trwania ok. 60 minut. Lekcja odbywa się całym rokiem.

Z kuferka prababci (przedszkola, szkoły podstawowe)

Celem prowadzonej  przez  Muzeum lekcji  jest  zapoznanie  uczestników zajęć 
z  ponadczasową  wartością  przedmiotów  oraz  wzbudzenie  w  dzieciach  refleksji 
nad znaczeniem i rolą pamiątek rodzinnych. Uzmysłowienie dzieciom, że przedmioty 
choć  stare  i  nieużyteczne  mają  wartość  historyczną  i  dlatego  nie  powinny  być 
wyrzucane do śmieci a przekazywane do Muzeum.

Czas trwania ok. 60 minut. Lekcja trwa całym rokiem.

150 rocznica Powstania Styczniowego

150  rocznica  powstania  styczniowego  to  okazja  do  przypomnienie  tego 
największego  z  zrywów  narodowościowych.  Muzeum  Szlachty  Mazowieckiej 
zaprasza  na  lekcję  muzealną  poświęconą  działaniom  powstańców  na  Północnym 



Mazowszu.  Ponieważ  jest  to  dość  obszerny  temat  został  podzielony  na  kilka 
segmentów. Każdy z nich jest oddzielną lekcją muzealną.

1. Powstanie  –  od  manifestacji  1861  do  upadku.  Rys  historyczny  powstania  i 
przebieg na Północnym Mazowszu.

2. Żałoba narodowa i biżuteria powstańcza. Lekcja połączona z warsztatami.

3. Technika wojskowa i taktyka w powstaniu styczniowym.

4. Bohaterowie znani i mniej znani w Powstaniu Styczniowym.

WARSZTATY
Serdecznie  zapraszamy  na  warsztaty,  które  odbędą  się  w  Muzeum  Szlachty 

Mazowieckiej w Ciechanowie w roku szkolnym 2012/2013. Warsztaty przeznaczone 
są  dla  dzieci  z  przedszkoli  i  uczniów szkół  podstawowych.  Mile  witamy również 
młodzież gimnazjalną i licealną. Warsztaty nie odbywają się w Poniedziałki.

Czas trwania warsztatów to 90 minut. Koszt od osoby wynosi 10 zł. Wszelkie 
informacje  oraz  zapisy  prowadzone  są  pod  numerem  telefonu    23  672  55  87 
lub  bezpośrednio  w  budynku  ekspozycyjnym  Muzeum  Szlachty  Mazowieckiej 
w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 61.

Andrzejki (szkoły podstawowe, gimnazja, licea)

Jak  mówi  stare,  polskie  przysłowie  „Na  świętego  Andrzeja  błyska  pannom 
nadzieja”.  Wigilia  św.  Andrzeja,  czyli  popularne  andrzejki  od  dawien  dawna 
są  tradycyjnym wieczorem wróżb  i  zabaw,  na  które  Muzeum serdecznie  zaprasza 
wszystkich,  których ciekawi najbliższa przyszłość.  W trakcie  zabawy andrzejkowej 
uczestnicy  będą  mieli  okazję  zapoznać  się  ze  starymi  zwyczajami  i  tradycjami 
ludowymi.  Zaś  wróżby  przeplatane  będą  śmiesznymi  zabawami  tanecznymi 
a  panująca  atmosfera  na  specjalnie  udekorowanej  sali  z  pewnością  pobudzi 
wyobraźnię  każdego  i  pozwoli  przenieść  się  w  świat  fantazji,  gdzie  czarodziejki 
uchylą rąbka tajemnicy. 

Czas trwania ok. 150 minut. Warsztaty odbywają się od 20  do 30 listopada br.

Warsztaty Bożonarodzeniowe (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea)

Celem  warsztatów  jest  przybliżenie  dzieciom  tradycji,  które  są  związane 
z obchodami  świąt  Bożego  Narodzenia.  W  programie  przewidujemy:  wykonanie 



ozdób  choinkowych  m.in.  bombki,  łańcuchy,  choinki,  wykonanie  stroików 
świątecznych, „Gwiazdy Betlejemskiej”, kartek świątecznych. 

Czas trwania 90 minut. Warsztaty odbywają się od 4  do 21 grudnia br.

Warsztaty Wielkanocne

Celem  warsztatów  wielkanocnych  jest  przybliżenie  dzieciom  tradycji 
związanych z obchodami świąt Wielkanocnych. Podczas warsztatów będą prowadzone 
zajęcia  manualne.  W  programie  przewidujemy:  wykonanie  ozdób  wielkanocnych, 
palm, kartek świątecznych.

Czas trwania 90 minut. Warsztaty odbywają się od 1  do 22 marca 2013.

WYSTAWY STAŁE
Zapraszamy Państwa w progi Muzeum Szlachty Mazowieckiej na zwiedzanie 

indywidualne lub grupowe wszystkich ekspozycji.

Cena biletów to:

- bilet normalny 4 zł

- bilet ulgowy 3 zł

- usługa przewodnika 10 zł

Mamy  nadzieję,  że  opisy  wystaw  zaprezentowane  poniżej  pomogą  Państwu 
w wędrówce po naszych obiektach.

Utracony Świat. Ślady rodzin żydowskich w Ciechanowie do roku 1942

Pierwsze wzmianki o osiedleniu się Żydów w Ciechanowie pochodzą z XVI 
wieku.  Dopiero jednak XIX wiek jest  najbardziej  sprzyjający do pełnego rozkwitu 
gminy żydowskiej w naszym mieście. Wokół pobudowanej synagogi powstaje osiedle 
mieszkalne, szkoła, rozkwita rzemiosło i handel. Miasto Ciechanów staje się głównym 
ośrodkiem w Guberni płockiej dla diaspory żydowskiej. II wojna światowa i działania 
okupanta niemieckiego sprawiły, że 1 listopada 1942 roku Żydzi nakazem Niemców 
muszą obowiązkowo opuścić nasze miasto.  
Powstała  ekspozycja  ma  na  celu  przybliżyć  historię  tego  narodu  oraz  zapoznać 
zwiedzających z tradycjami i radykalnie odmienną od naszej kulturą żydowską. 



Dawne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze

Wystawa stała, na której można obejrzeć odtworzony obraz dawnej polskiej wsi, 
z  jej  zabudową,  warsztatami  wiejskich  rzemieślników,  maszynami,  pojazdami 
i narzędziami. Pokazuje ona przebogatą kulturę materialną polskiej wsi, która odeszła 
w przeszłość. Skrzydła wiatraka obracają się jak na wietrze.

Obok jest przydrożny krzyż i wiejski dom kryty strzechą o który oparty jest bosak, 
drzwi wykonane z listewek, układających się w charakterystyczną jodełkę. Nie brakuje 
drewnianego koryta, studziennego żurawia ani psiej budy. Żarna, kierat i sieczkarnia 
mogłyby w każdej  chwili zacząć pracę. 

Kontynuując spacer po wystawie dostrzegamy kuźnię czekającą na kowala, warsztat 
tkacki na cierpliwą gospodynię. Są pojazdy, które dawno zniknęły z polskich dróg: 
drewniany wóz, wóz cygański, sanie „zajdy” do przewozu towarów, dawne powozy 
i karety.  Wszystkie  narzędzia  i  maszyny  doskonale  funkcjonują,  gdyż  wykonane 
są zgodnie  z  zasadami  dawnej  techniki,  tyle  że  są  kilkadziesiąt  razy  mniejsze 
niż te autentyczne. 

Wszystko  to  wyczarował  z  drewna i  metalu pan Kazimierz  Bobiński,  mieszkaniec 
Ciechanowa, dobrze znający znój rolnika i  rzemieślnika,  który mówi, „...eksponaty  
wykonałem z pamięci całego mojego życia, w ciągu czterech lat po przebytej operacji,  
kiedy to narodziłem się po raz drugi. Jest to powrót do lat dziecinnych, do korzeni  
rodzinnych,  historyczny  obraz  kultury  narodu  polskiego  XX  wieku...”  
Podczas  tej  pracy  wykorzystywał  nie  tylko  swoje  umiejętności,  ale  też  wręcz 
fotograficzną pamięć i wrażliwość na piękno. I tak powstały niezwykłe dzieła sztuki.

Rzeźba ludowa ze zbiorów Heleny i Mariana Przedpełskich

Wystawa  prezentuje  kolekcję  rzeźby  ludowej  z  terenu Ziemi  Zawkrzeńskiej. 
Rzeźby  datowane  są  na  początek  XIX  w.,  wykonane  zostały  przez  nieznanych 
twórców,  pozostałe  pochodzą  z  twórczości  artystów  tzw.  „Ośrodka  Sierpeckiego” 
i datowane  są  na  lata  30-50  XX  wieku.  Bogaty  zbiór  pochodzi  z  kolekcji 
popularyzatora sztuki ludowej – Mariana Przedpełskiego, badacza terenów Mazowsza 
Północnego.  
Tradycja  rzeźby  ludowej,  która  wykonywana  była  przez  świątkarzy,  miała  swoje 
korzenie  w środowisku wiejskim.  Kiedy na  wsi  zachodziły  zmiany rzeźba  ludowa 
zaczęła  tracić  na  wartości.  Dopiero  później,  na skutek  wielu  akcji,  m in.  CEPELI 
nastąpiło uaktywnienie wiejskich rzeźbiarzy.



Kolekcja rzeźby Heleny i Mariana Przedpełskich stanowi naoczny dowód przemian 
jakie zachodziły w rzeźbie ludowej Mazowsza Północnego począwszy od I połowy 
XIX w. aż do lat 70-tych XX wieku.

ODDZIAŁ MUZEUM W GOŁOTCZYŹNIE

LEKCJE MUZEALNE
Czas trwania lekcji muzealnej to 45 minut, koszt 50 zł od grupy do 30 osób. 

Wszelkie informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 23 672 30 78 
lub w budynku Muzeum w Gołotczyźnie

Aleksander Świętochowski – biografia (gimnazja, licea)

Lekcja przedstawia biografię Aleksandra Świętochowskiego, twórcy polskiego 
pozytywizmu,  a  także  prezentuje  historię  Muzeum   w  Gołotczyźnie.  Podczas  jej 
trwania  uczestnicy  będą  mogli  zapoznać  się  z  20  minutowym  filmem  – 
wspomnieniami Marii Świętochowskiej, drugiej żony Posła Prawdy, obejrzeć wnętrza 
„Krzewni” – budynku w którym mieszkał  i  gdzie  prowadził  działalność literacką, 
a także posłuchać opowiadania o jego życiu.

Czas trwania ok. 45 minut. Lekcja odbywa się całym rokiem.

Strój szlachecki i jego elementy (szkoły podstawowe, gimnazja, licea)

Czym jest strój szlachecki? Jaki miał znaczenie i jak zmieniał się ?  Kto mógł go 
nosić?  O  tym  wszystkim  dowiemy  się  na  na  zajęciach  prowadzonych  w  dworku 
w Gołotczyźnie. Uczestnicy zapoznają się zarówno z ubiorem kobiecym jak i męskim. 
Poznają też zwyczaje związane z noszeniem elementów szlacheckich.

Czas trwania ok. 45 minut. Lekcja odbywa się całym rokiem.

Wnętrza dworkowe i życie codzienne ziemiaństwa na Mazowszu 

(szkoły podstawowe, gimnazja, licea)

Dwór   na  przełomie  XIX  i  XX  wieku  zmieniał  swój  wygląd  i  charakter. 
Docierały do niego nowinki technologiczne i nowa moda w tworzeniu wystroju. Pełny 
on  jednak  był  nadal  tradycji  i  umiłowania  do  ojczyzny.  Wszystkie  te  elementy 
w formie żywej lekcji prezentujemy podczas zajęć w dworku w Gołotczyźnie.



Czas trwania ok. 45 minut. Lekcja odbywa się całym rokiem.

WARSZTATY

Muzeum  w  Gołotczyźnie  proponuje  także  warsztaty  bożonarodzeniowe 
i wielkanocne  adresowane  do  dzieci  przedszkolnych  i  szkół  podstawowych. 
Uczestnicy  zajęć  trwających  jednorazowo  ok.  180  minut,  usłyszą  o  tradycjach 
i zwyczajach  przypadających  na  czas  Świąt  Bożego  Narodzenia  oraz  Wielkanocy 
i dodatkowo własnoręcznie będą mogli tworzyć dekoracje choinkowe i świąteczne. 

Tradycje i ozdoby bożonarodzeniowe

Warsztaty odbywają się we wnętrzach dworku A. Bąkowskiej.  Podczas trwania 
zajęć uczniowie poszerzą swoją wiedzę na temat zwyczajów i tradycji Świąt Bożego 
Narodzenia.  Pod  okiem  prowadzących  wykonają   wspaniałe,  kolorowe  ozdoby. 
Czas pogawędki  o  zbliżających  się  świętach  i  pracy  nad  ozdobami  umilą  piękne 
kolędy. 

Czas trwania 180 minut.  Warsztaty odbywają się w grudniu br.  więcej informacji 
telefonicznie.

Tradycje Wielkanocne w Dworze

Celem  warsztatów  wielkanocnych  jest  przybliżenie  tradycji  i  zwyczajów 
panujących  w  polskich  domach.  Uczestnicy  będą  mieli  okazje  stworzyć  kolorowe 
pisanki  i  palmy  wielkanocne.  Przekonają  się  ile  radości  i  satysfakcji  może  dać 
samodzielnie wykonana ozdoba wielkanocna.

Czas trwania 180 minut. Warsztaty odbywają się w marcu 2013 r. 

Batik – sztuka malowania woskiem

Batik to technika malarska polegająca na kolejnym nakładaniu wosku i kąpieli 
tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie miejsca nie zamaskowane warstwą wosku. 
Dla uzyskania specjalnych efektów proces woskowania i farbowania można powtarzać 
wielokrotnie. Uczestnicy warsztatów poznają klika technik batikowych. 

Czas 120 minut. Zapisy tylko w okresie letnim.



Plenery Malarskie

Oddział  muzeum  w  Gołotczyźnie  oferuje  również  dla  dzieci  szkół 
podstawowych i gimnazjum zajęcia plastyczne – plener malarski. W ramach spotkań 
z młodymi uczestnikami proponujemy zwiedzanie ekspozycji oraz parku muzealnego, 
połączonego  z  tworzeniem pierwszych  prac  malarskich.  Dzieci  otrzymają   palety, 
farby i pędzle i będą mogły swe doznania estetyczne utrwalić na kartkach papieru. 
Dodatkowo przewidziany jest poczęstunek (herbata i słodka bułka) oraz  możliwość 
zorganizowania ogniska.

Koszt dla grup do 30 osób – 10 zł od  uczestnika.

Czas trwania 120 minut. Zapisy od wiosny do późnej jesieni.

Ognisko oraz przejażdżka bryczką

Muzeum  organizuje  ogniska  integracyjne  na  terenie  parku  w  Gołotczyźnie 
w cenie 50 zł od grupy istnieje możliwość przejażdżki bryczką ( w okresie zimowym 
kulig!) na specjalne życzenie. Dodatkowo za 50 zł muzeum przygotuje gry i zabawy 
na  powietrzu.  Wszystkie  informacje  i  zapisy  prowadzone  są  w  biurze  muzeum 
lub telefonicznie pod nr tel. 23 671 30 78.

INFORMACJE O MUZEUM POZYTYWIZMU 

 I DWORKU ODDZIAŁ

 W GOŁOTCZYŹNIE

Zapraszamy Państwa w progi Muzeum Szlachty Mazowieckiej na zwiedzanie 
indywidualne lub grupowe wszystkich ekspozycji.

Cena biletów to:

- bilet normalny 7 zł

- bilet ulgowy 5 zł

- usługa przewodnika 10 zł

Mamy  nadzieję,  że  opisy  wystaw  zaprezentowane  poniżej  pomogą  Państwu 
w wędrówce po naszych obiektach.



„Krzewnia” – dom Aleksandra Świętochowskiego.

 Pięknie usytuowana na terenie parku willa o nazwie „Krzewnia” w której żył 
i przez wiele lat tworzył Aleksander Świętochowski, stanowi o niezwykłej atmosferze 
tej miejscowości.

W willi zachował się oryginalny wystrój wnętrz oraz spuścizna po „Pośle Prawdy”, 
z pietyzmem przechowywana – początkowo przez żonę pisarza Marię Grossmanową – 
Świętochowską, a potem przez Muzeum.

Ekspozycje  dotychczasowe,  to  jest:  wyposażenie  gabinetu,  biblioteka,  jadalnia. 
W związku  ze  150  rocznicą  urodzin  A.  Świętochowskiego  ekspozycja  zostały 
uzupełniona  o  takie  przedmioty  codziennego  użytku  jak:  ubiory,  nakrycia  głowy, 
obuwie, parasole, sepety podróżne, szafy, świeczniki, lampy naftowe, gąsiory na wino 
i nalewki oraz wyposażenie kuchni: rekonstrukcja kuchni kaflowej, kredens kuchenny 
ze  stołowizną,  stół  kuchenny,  pomocnik  kuchenny na  naczynia  kuchenne,  makatki 
haftowane na płótnie i inne drobne elementy wyposażenia kuchennego.

W budynkach inwentarskich oglądać można maszyny,  pojazdy i  narzędzia rolnicze 
z początku  XX  w.  Na  miejscowym  cmentarzu  znajduje  się  grób  Aleksandra 
Świętochowskiego, który zmarł w Gołotczyźnie w 1938 r.

„Dworek” A. Bąkowskiej

Nie  jest  intencją  naszego  muzeum,  stworzenie  wiernej  rekonstrukcji  wnętrz 
określonego  dworku  należącego  do  konkretnej  rodziny  szlacheckiej  z  terenu 
Mazowsza.

Region ten, a szczególnie bliska nam jego część północna, zamieszkała jest od wieków 
przez  rody  szlacheckie.  Losy  tej  bardzo  licznej  i  zróżnicowanej  warstwy 
społeczeństwa polskiego były często dramatyczne i z reguły powiązane z losami kraju. 
W społeczeństwie  polskim określenia  takie  jak  szlachcic  zaściankowy,  czy  drobna 
szlachta,  budzą  od  dawna  pejoratywne  skojarzenia  na  temat  prostoty,  braku 
wykształcenia, czy ubóstwa.

Tymczasem bardzo często zapomina się o wielkich wartościach jakie reprezentowała 
zarówno tzw.  ”mała”  szlachta,  jak  i  zamożniejsza,  zwana  dużą.  Chodzi  tu  przede 
wszystkim o patriotyzm, wielkie umiłowanie ojczyzny i poczucie odpowiedzialności 
za jej losy. Historia mazowieckiej szlachty jest na tym terenie bardzo długa i sięga 
XIII  wieku,  a  nawet  wcześniej,  bowiem jej  proweniencja  ma bezpośredni  związek 



z rycerstwem książąt mazowieckich. To właśnie drobne rycerstwo- wojowie, wędrując 
ze  swoim  księciem  na  wyprawy  wojenne,  zdobywało  chwałę,  zaszczyty, 
a także zasiedlało najdalej położone terytoria mazowieckich włości, mając za zadanie 
obronę  polskiej  ziemi.  Religijność  i  wykształcenie,  to  wartości  bardzo 
charakterystyczne  dla drobnej  i  zamożnej  szlachty.  Także  wspólne  dla  wszystkich 
rodzin szlacheckich były i nadal są więzy krwi, do czego zawsze zresztą przykładano 
w  tym  środowisku  dużą  wagę.  Różniła  je  tylko  kondycja  ekonomiczna 
i ona sugerowała  ich  styl  życia  i  poziom  wykształcenia.  Powoli  staje  się 
więc zrozumiałe  dlaczego  nie  proponujemy  zwiedzającym  naszego  muzeum, 
rekonstrukcji  konkretnych  wnętrz.  Zależy  nam  na  stworzeniu  atmosfery,  klimatu, 
najbardziej prawdopodobnego, jaki mógł panować w przeciętnym średniozamożnym 
dworku szlacheckim na Mazowszu na przełomie XIX-XX wieku, a nawet w okresie 
międzywojennym. W muzealnictwie trudno jest wykorzystując przedmioty materialne 
jakie stanowią sprzęty codziennego użytku i elementy wyposażenia wnętrz, pokazać 
kulturę  mentalną  jakiejś  grupy  społecznej.  Mimo  wszystko  staraliśmy  się  tego 
dokonać,  wykorzystując  po  prostu  znaczenie  symbolu.  Symbol  w  odpowiednich 
warunkach, działa na wyobraźnię, pozwalając na wytworzenie przez widza własnego 
obrazu zjawiska, czy sytuacji którą my tylko sygnalizujemy. W przypadku gościnnego 
dworu w Gołotczyźnie zapraszamy do domu jednej z mazowieckich rodzin 100 lat 
temu...

Pierwsze  pomieszczenie  jest  miejscem,  gdzie  gospodarz  mógł  zajmować  się 
buchalterią, przyjmować pracowników, załatwiać korespondencję, poczytać fachową 
literaturę.  Bywało,  że  wchodził  tam  prosto  z  objazdu  pola,  w  oficerkach, 
które zostawiał  tutaj  właśnie  Na  stoliku  leży  kapelusz,  przy  oficerkach  w  stojaku 
laseczka  ze  srebrną rączką.  Bez  nich  nie  wyobraża  sobie  nasz  gospodarz  wyjazdu 
do miasteczka.  Stare tkaniny na ścianach (XVIII-wieczny kilim z motywem palmet 
i lancetowatych liści,  oraz kaukaski  XIX-wieczny sumak o geometrycznym wzorze 
z elementami figur zwierzęcych) sygnalizują dobry smak, niezłą kondycję finansową 
rodziny,  a  może  ktoś  z  rodu  podróżował,  może  był  wysokim  urzędnikiem 
(szpada urzędnika  wisi  na  kilimie  nad  stolikiem).  Stara  litografia  przedstawiająca 
herby szlachty polskiej wraz z herbem Litwy, nad sekretarzykiem, pozyskana przed 
laty  przez  nasze  muzeum,  od  rodziny  drobnoszlacheckiej  z  jednego  z  zaścianków 
ciechanowskich,  drzewo genealogiczne w formie  obrazu zawieszone nad biurkiem, 
delikatnie  sygnalizują  pochodzenie  gospodarzy.  Krzyż  na  ścianie,  kropielniczka 
do wody  święconej  w  futrynie  drzwi,  a  przede  wszystkim  ryngraf  umieszczony 
na sumaku  nad  kanapą  pomiędzy  skrzyżowanymi  szablami  polskiego  oficera, 
kierują myśli na temat religijności i patriotyzmu gospodarza.



Szlachta  zawsze  lubiła  politykę.  Za  ojczyznę  i  wodza  (plakieta  marszałka 
J. Piłsudskiego  zawieszona  nad  biurkiem)  z  całym przekonaniem  oddawała  często 
życie  i  majątek.  Tak  było  po  Powstaniach:  Kościuszkowskim,  Listopadowym 
i Styczniowym, wiele rodów szlacheckich straciło wszystko, zostali wygnani na Sybir 
dokąd wyjechały za nimi często żony, wielu nie powróciło.

Dlatego  w  szafie  na  półce  umieściliśmy  na  tle  kangarowych  bryczesów, 
tak charakterystycznych dla polskiego oficera- zwykle szlachcica: pieczątkę herbową 
odznakę”3  MAJA  1791-1917”,wisior  z  wizerunkiem  T.  Kościuszki;  odznakę 
„dobro państwa najwyższym prawem”, oraz modlitewnik i czapkę weterana Powstania 
Styczniowego  przekazaną  nam  kilkanaście  lat  temu  przez  prawie  90-cio  letniego 
wnuka  Powstańca,  wywodzącego  się  z  drobnoszlacheckiej  rodziny  okolic  Mławy, 
z jego też domu pochodzi Krucyfiks zawieszony nad tkaniną buczacką.

Skromne  portiery  zawieszone  nad  drzwiami  są  także  oryginalne,  haftowane  przez 
jedną z córek rodu Pajewskich, których siedliskiem do 1945 roku był jeden z dworków 
koło Ciechanowa.
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