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Ciągniki z Ciechanowca 3 – traktory rodzimej produkcji
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Ci?gniki z Ciechanowca 3, to kolekcja ci?gników produkowanych w kraju przez
rodzimy przemys? po II wojnie ?wiatowej. Prezentujemy okaza?y zbiór polskich
ci?gników, maj?c nadziej?, ?e muzealnicy z Ciechanowca nie powiedzieli jeszcze
ostatniego s?owa i kolekcja b?dzie wzbogacana o kolejne eksponaty.

Dwa słowa o…
Pasja, to bez w?tpienia ko?o nap?dowe pozwalaj?ce realizowa? nawet najtrudniejsze zadania. Marek
Wi?niewski, kustosz, kierownik Dzia?u Techniki Rolniczej i tym razem jest naszym przewodnikiem po
trzeciej, ostatniej ju? cz??ci po?wi?conej ci?gnikom polskiej produkcji – „Ci?gniki z Ciechanowca 3”.
Oczywi?cie nie jest tak, ?e Dzia? Techniki Rolniczej zajmuje si? tylko ci?gnikami. Kierownik dzia?u jest
autorem wielu publikacji dotycz?cych szerokiego spektrum dzia?alno?ci Muzeum. Mi?dzy innymi napisa?
takie artyku?y naukowe, jak „Z dziejów sochy podlaskiej”, „Lokomobile parowe w zbiorach Muzeum
Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu”, „Ci?gówki w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka”, „Polskie
„Buldogi” w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka”. Artyku?y zosta?y wydane w Ciechanowieckich
Rocznikach Muzealnych. W 2016 r. powsta? te? katalog pn.”Unikatowe – najwi?ksze w Polsce – kolekcje
zabytkowych lokomobil, ci?gówek i ci?gników” wydany przez Muzeum Rolnictwa.
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Polska marka – Ursus
–Trudna sytuacja w gospodarce rolnej Polski po II wojnie ?wiatowej spowodowa?a podj?cie przez ówczesny
rz?d decyzji o uruchomieniu seryjnej produkcji ci?gników rolniczych – opowiada Marek Wi?niewski. – Na
pocz?tku 1946 r. postanowiono, ?e rozpocznie si? ona w Pa?stwowych Zak?adach In?ynierii w Ursusie ko?o
Warszawy (obecnie dzielnica Warszawy), które mia?y do?wiadczenie w produkcji ci?gników z okresu
mi?dzywojennego. Ze wzgl?du na konieczno?? szybkiego uruchomienia produkcji zdecydowano si? na
odwzorowanie niemieckiego ci?gnika Lanz Bulldog HR 8 (D 9500) o mocy 45 KM. Intensywne prace nad
zbudowaniem prototypu Ursusa C-45 rozpocz?to ju? w lipcu 1946 r., dzi?ki czemu w 1947 r. jeden z trzech
prototypowych ci?gników wzi?? udzia? w warszawskiej defiladzie pierwszomajowej. We wrze?niu 1947 r.
rozpocz?to seryjn? produkcj? ci?gników C-45. Ursus to firma przedwojenna, z tradycjami i dorobkiem na
tyle du?ym, ?e ju? w 1993 roku Marek Wi?niewski organizowa? w Muzeum obchody 100-lecia Zak?adów
Mechanicznych URSUS po??czone z wystaw? ci?gników.

Przypomnienie
Ciągniki z Ciechanowca 3, to ostatnia część galerii prezentowanej na stronach agroFakt.
W pierwszej części kolekcji pokazaliśmy 16 przedwojennych ciągników zgromadzonych w Muzeum.
Część druga, to 13 traktorów zagranicznych, które udało się pracownikom placówki wyremontować
przywracając im pełną sprawność.
Wcześniejsze odsłony kolekcji można zobaczyć pod adresami:
https://www.agrofakt.pl/ciagniki-ciechanowca-2-kolekcja-motoryzacji-rolniczej/
https://www.agrofakt.pl/ciagniki-ciechanowca-kolekcja-ktora-warto-poznac/

Zapowiedzi
Już dzisiaj zapraszamy na największą w kraju kolekcję lokomobil – poprzedniczek ciągników, którą
zaprezentujemy w lutym na naszych stronach. Warto zapamiętać, że kolekcję „na żywo” można
zobaczyć w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. O atrakcjach Muzeum
Rolnictwa pisaliśmy także w materiale:
https://www.agrofakt.pl/muzeum-rolnictwa-ciechanowcu-trzeba-zobaczyc/
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