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NORBERT TOMASZEWSKI (Ciechanowiec) 

S zkice z historii zamku obronnego 

w Ciechanowcu 

Obecnie pozostało już bardzo niewiele materialnych śladów świadczących 
o tym, że istniał niegdyś w Ciechanowcu potężny zamek obronny. Niewielkie 
fragmenty murów podzamcza (systematycznie zresztą niszczone przez właścicieli 
posesji położonych w ich pobliżu , w ciągu ostatnich kilkunastu lat "zniknęło" 
blisko 75 % i stniejącego jeszcze na początku lat osiemdziesiątych muru), niewielkie 
wzgórze "zarnkowe" (kryjące w swoim wnętrzu resztki fundamentów dawnego 
zamku) - to wszystko, co obecnie można zobaczyć lustrując dawny teren zamkowy!. 
W obrębie tzw. "zamczyska", w jego zachodniej części, znajduje się również 
murowana piwnica (zbudowana na osi wschód-zachód), z dwoma wejściami od 
strony zachodniej oraz dwoma niewielkimi oknami w ścianie wschodniej; 
zbudowana została prawdopodobnie w czasach, gdy powstawał zamek w 
Ciechanowcu2

. Uważny obserwator, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy 
nadmiernie rozrośnięta zieleń nie utrudnia obserwacji , może również zobaczyć 
fragmenty dawnej fosy, otaczającej niegdyś z trzech stron teren zamkowy (z CZWat1ej 
strony płynie rzeka Nurzec) . Dodatkowo w zbiorach Muzeum Rolnictwa im. ks. 
K.Kluka w Ciechanowcu znajdują się nieliczne fotografie tzw. "zameczku" - czyli 
dworu modrzewiowego zbudowanego na fundamentach dawnego zamku w pierwszej 
połowie XIX wieku, który przetrwał do 1915 roku oraz barokowe kafle znalezione 
na terenie zamkowym przez mgr. Kazimierza Uszyńskiego, dyrektora Muzeum 
Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu3

. 

Zamczysko w Ciechanowcu położone jest na lewym brzegu rzeki Nurzec, 
w północno-zachodniej części miasta. Teren zamczyska ograniczony jest od zachodu 

I Obserwacje własne z lat 1984 - 2000 
2 U. Perlikowska-Puszkarska, Zamek w Ciechanowcu (maszynopis w zbiorach Muzeum 

Rolnictwa im.ks . K. Kluka w Ciechanowcu), s. I 
) Fotografie w zbiorach Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, nr inw. 

111/1 355, IIIJ179; Barokowe kafle , pochodzące prawdopodobnie z pieców używanych do 
ogrzewania "zameczku" , traktowane sąjako materiał wystawienniczy i eksponowane na stalej 
wystawie pt. "Ciechanowiec. Historia Miasta". 
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rzeką Nurzec, od południa - ulicą Parkową (tutaj znajdują się wspomniane już 
wcześniej mury podzamcza), od północy i wschodu granicę stanowią fosa i skarpa, 
opadająca w stronę tarasu zalewowego Nurca4

. 

Początki ciechanowieckiego zamku toną w pomrokach dziejów, trudno jest 
dzisiaj wyrokować, kiedy w tym miejscu powstała pierwsza budowla obronna. 
W wieku XIII pojawiają się wzmianki o istniejącym w tym miejscu grodzie 
obronnym należącym do kasztelanii święckiej, obejmującej ziemie leżące pomiędzy 
rzeką Nurzec a Czerwonym Borem5. Gród ten figuruje w wykazie miast i warowni 
zniszczonych w czasie najazdu tatarskiego w 1241 roku. 6 Może wskazywać na 
znaczenie strategiczne grodu warownego w Ciechanowcu, istniejącego jeszcze 
przed powstaniem w tym miejscu organizmu miejskiego . Niestety, szczupłość 
materiału źródłowego z pierwszych wieków istnienia PaJlstwa Polskiego oraz 
problemy z właściwą interpretacją dostępnych źródeł (pierwotna nazwaCiechanowca 
może być błędnie odczytana, istnieje też duże prawdopodobieństwo pomylenia 
Ciechanowca z Ciechanowem, które majuż wieloletnią "tradycję"), uniemożliwiają 
szerszą wypowiedź na ten temat. 

Tereny wokół dzisiejszego Ciechanowca zasiedlone zostały przez drobną 
szlachtę mazowiecką, aż do linii rzek: Bugu i Nurca. Na wschód od tej linii 
dominowało stare osadnictwo ruskie, szczególnie silne w okolicach: Drohiczyna, 
Brańska i Bielska Podlaskiego - miast położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 
Ciechanowca7

. Po zawarciu unii polsko-litewskiej w Krewie, w 1385 roku, ruszyła 
na teren Podlasia tzw. "druga fala" kolonizacji mazowieckiej. Wtedy to obok 
drobnoszlacheckich i włościańskich wsi pojawiły się liczne osady o charakterze 
rzemieślniczo-taJ"gowym. Naturalną konsekwencją rozwoju osadnictwa na tym 
terenie było przekształcenie się dawnego grodu obronnego w Ciechanowcu, 
w ośrodek miejski. Jednym z najważniejszych czynników, który miał wpływ na 
szybki rozwój Ciechanowcajako ośrodka miejskiego było jego korzystne położenie 

oraz rola lokalnego centrum rzemieślniczo-handlowego. Na przełomie XIV - XV 
wieku przez Ciechanowiec prowadziła jedna z najważniejszych dróg wiodących 
z Mazowsza na Litwę (Warszawa-Ciechanowiec-Bielsk Podlaski-G rodno-Wilno)8. 

4 U. Perlikowska-Puszkar ka ... s. l ; R. Brykowski, Pozostałości założenia za mkowego 
w Ciechanowcu, Warszawa 1965 ( maszynopis w zbiorach PKZ w Warszawie), s. 5 

5 S. Zajączkowski, Najdawniejsze osadnictwo polskie na Podlasiu, [w:] Roczniki Dziejów 
Społecznych i Gospodarczych, tom V, Lwów 1936, s.4 1-44; J. Wiśniewski, W sprawie badań 
nad pograniczem Jaćwierzy, [w:] Przegląd Historyczny, tom XLVIlI z. 2 ,Warszawa 1957, 
s.319-326. 

6 S. Rutkowski, K.Uszyllski, Mała Encyklopedia Ciechanowca (maszynopis w zbiorach 
Muzeum Rolnictwa im. ks.K.Kluka w Ciechanowcu), Ciechanowiec 1974, s. 82; S. Rutkowski , 
Historia Ciechanowca do 1944 roku ( maszynopis w posiadaniu rodziny Autora) , Ciechanowiec 
1974, s. 5 i 117; S. Kwiatkowski, Ciechanowiec, Olsztyn 1983, s. 10-12. 

7 Z . Gloger, Geografia hi storyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1900, s. 211 . 
8 J. Wiśniewski , Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca XIV do 

połowy XVII wieku, [w:] "Acta Baltico-Slavica", t.l Białystok 1964, s.121 -1 22.; Z. Gloger, dz. 
cyt., s. 203.; L. Kosiński, Miasta województwa białostockiego, Warszawa 1962, s. 17. 
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W podobnych okolicznościach powstały i rozwinęły się między innymi: Drohiczyn, 

Bielsk Podlaski , Brańsk, Knyszyn , Mielnik, Rajgród i Tykocin9
. Nie możnajednak 

zapomniećo tym, że rola ośrodka handlowo-drogowego organicznie wiązała 

się z funkcją obronną miasta, narażonego na stałe ataki ze strony rywalizujących 

ze sobą na terenie Podlasia książąt mazowiecbch i ruskich, zastąpionych później 

przez książąt litewskich lO. Musiałjuż wtedy i stnieć w Ciechanowcu zamek obronny, 

chroniący przed niespodziewanym najazdem osadę bogacącą się na handlu i obsłudze 

podróżnych . 

Prawa miejskie otrzymał Ciechanowiec prawdopodobnie w pierwszej ćwierci 

XV wieku, z rąk księcia mazowieckiego Janusza I Wielkiego ll . Z roku 1434 

pochodzi bowiem pierwsza źródłowa wzmianka o mieszczaninie ciechanowieckim, 

zaś od roku ·1446 istnieje w Ciechanowcu parafia rzymskokatolicka. l2 W roku 

1500 spotykamy w dokumentach nazwę miasta Czyechonowecz, zaś w dokumentach 

z lat 1535 - 1536 nazywane jest ono Techonowcy. Można więc z dużą dozą 

prawdopodobieństwa przyjąć , że nazwa Ciechanowiec jest zdrobnieniem nazwy 

mazowieckiego Ciechanowa (Ciechanowiec = Mały Ciechanów). Pewnym śladem, 

wskazującym na poprawność takiego rozumowaniajest fakt występowania w herbie 

Ciechanowca kluczy, które występują również w herbie Ciechanowa (trzyma je 

w rękach święty Piotr- patron tego miasta)l3. 

Właśc icielami miasta i okolicznych ziem była wówczas pochodząca 

z Mazowsza rodzina Kiszków, którzy pomimo zajęcia Podlasia przez książąt 

litewskich, utrzymali się na swoich dobrach. Protoplasta tego rodu - Paszko (Paweł) 

Strun1iłło miał według niektórych 11istoryków otrzymać Ciechanowiec przed 1429 

rokiem z rąk księcia mazowieckiego Janusza I. Według innych badaczy - miasto 

to dostał z rąk wielkiego księcia litewskiego Witolda syn Paszki (Pawła) Strumiłly 

- Jerzy, robiący karierę na dworze litewskim l4 . W połowie XV wieku jego dobra 

9 S. Alexandrowicz, Powstanie i rozwój miast województwa podlaskiego (XV -l połowa 

XVH w.) [w:] "Acta Baltico-Slavica ... " s. 142. 

10 Tamże, s.121 . 
II N. Tomaszewski, Kto n adał prawa miejskie naszemu miastu? [w:] "Wieści 

Ciechanowieckie" Nr 1 (24) /1996, s.1 O Profesor Stanisław Herbst okreś1ił datę nadania praw 

miejskich Ciechanowcowi na okres "przed 1429 rokiem" i powiązał ten fakt z osobą wielkiego 

ks ięc ia litewskiego Witolda - patrz: Miasta polskie w tysiąc leciu , Warszawa 1965, s .252; S. 

Dunin, A.Rachuba,] .Sikorska-Kulesza, Ciechanowieccy herbu Dąbrowa, Warszawa 1997, S.17. 

12 S. Pazyra, Geneza i rozwój miast mazowieckich, Warszawa 1959, s.193-1 96; S. 

Kwiatkowski , dz. cyt., s.I I-1 2. 

13 Miasta polskie w tysiącleciu ... s.252. 

14 ]. Wiśnjewskj , dz. cyt. , s.121 i 124; J.Ochmański ,Struktura feudalnej własności ziemskiej 

na Podłasi u w XVI wieku , [w:] dz. cyt., s.159; A. Jabłonowskj, Podłasie . Źródła dziejowe, 

tom XVIl, cz. 2, Warszawa 1909, s. 136-142 i 243-252 ; S. Dunin , A. Rachuba, J. Sokorska

Kulesza, dz. cyt., s.17; S. Jakubczak, Jerzy Strumiłlo, przywódca konfederacji lwowskiej w 

1464 roku, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studi ów (red.S. Kuczyński), 

Warszawa 1992, s. 246. 
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podlaskie odziedziczyli ci młods i synowie Paszki (Pawła) Strumitty: Maciej -
protoplasta rodu Ciechanowieckich i Piotr (Pietraszko) - założyciel rodu Kiszków. 
Od tego czasu datuje się trwający blisko pół wieku spór pomiędzy tymi rodzinami . 
Przedmiotem sporu były dobra podlaskie - w tej liczbie Ciechanowiec. W roku 
1523 Jerzy CiechanowieclG i Piotr Kiszko - ówczesny wojewoda PotoclG, procesuj ą 
się o "dwór w Ciechanowcu". Prawdopodobnie chodziło w tym przypadku o zamek 
ciechanowiecki, choć nie można wykluczyć, że przedmiotem sporu mógł być dwór 
leżący w prawobrzeżnym Ciechanowcu, nad rzeką Uszą. Ostatecznie, P?d koniec 
pierwszej połowy XVI wieku 15, Ciechanowieccy, pomimo posiadania podstaw 

;"V~ 

F%grafia "zameczku" z początku XX wieku 
(zb iory Muzeum Rolniclwa im. Ks. K KLuka IV Ciechanowcu) 

prawnych do swoich podlaskich włości, zrezygnowali z nich na rzecz rodziny 
Kiszków, związując się z ziemią potocką i witebską (Boczejków), gdzie posiadali 
duże posiadłości ziemslGe jeszcze na początku XX wieku 16. Zdaniem większości 
badaczy pierwotny zamek Kiszków powstał na tym miejscu na początku XV wieku, 
choć jego istnienie potwierdzone jest źródłowo dopiero w II połowie XVI wieku. 
Budowniczym miał być ówczesny właściciel Ciechanowca-Piotr Kiszka l 7

. Wtedy 

15 S. Dunin, A. Rechuba, J. Sikorska-Kulesza, dz. cyt., s. 19-24. 
16 Tamże, s. 5 i 26. 
17 M. Kałamajska-Saed (red.), Katalog zabytków sztuki . Województwo lomżYll s ki e. 

Warszawa 1986, s. 23; Miasta polskie w tysiąc l eciu .. . s. 252. 
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to na zamku ciechanowieckim trzykrotnie gościł (w latach: 1576, 1581 i 1582), 
król Stefan Batory, podróżujący via Ciechanowiec z Korony na Litwę. Musiała 
więc to być budowla w miarę obszerna i wygodna, aby móc pomieścić króla 
i towarzyszącą mu świtę. 18 W latach 1617 - 1642 zamek ciechanowiecki został 
przebudowany i zmodernizowany przez Mikołaja Kiszkę - wojewodę 

mścisławskiego i podskarbiego wielkiego koronnego l 9
. 

Prawdopodobny wyg ląd zamku obronnego Kiszków (według rysunku Henryka Wilka ) 

Śmierć ostatniego przedstawiciela rodu Kiszków - Janusza, hetmana wielkiego 
litewskiego i wojewodę połockiego, (zmarłego 13 stycznia 1654 roku), zamyka 
w symboliczny sposób również dzieje ciechanowieckiego zamku20

. Na problemy 
związane z s ukcesją podlaskich dóbr pozostałych po Kiszkach nałożyły się 
wydarzenia związane z wybuchem drugiej wojny północnej (1655 - 1660), w czasie 
trwania której zamek ciechanowiecki uległ prawie całkowitej zagładzie. 

Moment zniszczenia zamku przez wojska szwedzkie nie jest dokładnie znany. 
Na pewno nie miało to wydarzenie miejsca w 1655 roku, kiedy to na Podlasiu 
operowały oddziały podległe hetmanowi Januszowi Radziwiłłowi (mającemu swoją 

ISS. Rutkowski , K.UszyńsIG , Mała Encyklopedia Ciechanowca .. . s.82. 
19 R. Brykowski, dz. cyt., s. 4 ; T. Wasilewski, Kiszka Mikołaj h. Dąbrowa (ok. I 588-

1644) w: Polski Słownik Biograficzny. tom XII , 513 . 
20 T. Wasilewski, Kiszka Janusz h. Dąbrowa (ok. 1586-1654), [w:] Polski Słownik 

Biograficzny ... tom XI! , s. 510. 
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kwaterę główną w Tykocinie), dowodzone przez jego bratanka - Bogusława. Co 
prawda we wrześniu 1655 roku Bogu sław Radziwiłł znalazł się w okolicach 
Ciechanowca, ale jego wojska założyły obóz po prawej stronie Nurca, w okolicy 
wsi Zaszków, o ki lka kilometrów na południe od miasta. W tym czasie właścicielem 
miasta był podkomorzy drohicki Jerzy Monwid Irzykowicz, który reprezentował 

na Pod1asiu interesy króla Jana Kazim.ierza. Między innymi skutecznie zablokował 
on wybór Bogusława Radziwiłła na generała województwa podlaskiego (otrzymał 

nominacj ę na ten urząd j edynie od przedstawicieli ziemi bielskiej, odmówiły mu 
między innymi: ziemia drohicka i ziemia mielnicka). Pomimo braku nominacji 
pozostał Bogusław Radziwiłł przez dłuższy czas w Zaszkowie, skąd słał na przemian 
li sty do króla szwedzkiego i polskiego, usiłując przejąć kontrolę nad całym 
Podlasiem21

. Dopóki prowadził on działania dyplomatyczne, operacje wojskowe 
ograniczone były do niezbędnego minimum. Poza tym Szwedzi ze względów 

.... -~ .. 
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Ta k 1//(5g 1 wyglqdać dwór Brenll11eró,v-}ablollo,vskich (według rysunku Helll )'ka Wilka) 
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politycznych starali się oszczędzać miasta prywatne, licząc na pozyskanie dla swoich 
rządów jak największej liczby polskich magnatów. Z tego powodu Ciechanowiec 
uniknął chociażby losu Drohiczyna, spustoszonego przez współdziałające ze 
Szwedami oddziały siedmiogrodzkie22 . Kiedy jednak na przełomie 1656/1657 roku 
walki polsko-szwedzkie osiągnęły swoje apogeum - Ciechanowiec został dotkliwie 
ograbiony i dodatkowo obłożony kontrybucją, zaś sam zamek został zniszczony 
przez woj ska szwedzkie23. 

Po zakończeniu wojny Ciechanowiec dostał się w ręce pułkownika wojsk 
polskich Idziego Bremmera, który został...przysłany z pułkiem do Ciechanowca 
na leże z instrukcją dozwolonych mu czynności niektórych porządkowych, znalazłszy 
spustoszały Ciechanowiec(. .. ) nie widząc żadnego w tym ze strony pozostałych 
mieszkańców oporu, rozrządzał miastem arbitralnie24

. Po jego śmierci zarząd nad 
miastem sprawowała jego żona. Pomimo, że fortuna Eleonory z Irzykowiczów 
Bremmerowej , później szej żony Nikodema Jabłonowskiego, nie dorównywała 
dawnemu majątkowi Kiszków, podjęła ona jednak szeroko zakrojone działania na 
rzecz odbudowy miasteczka ze zniszczeń wojennych. Wśród uprzątniętych ruin 
dawnego zamku wybudowano dwór modrzewiowy, otoczony starymi murami 
z zachowaną wieżą bramną. Na pełną odbudowę zamku zabrakło ówczesnej 
właścicielce Ciechanowca środków, poza tym rekonstruowanie zamku obronnego 
mijało się z celem - ostatnia wojna wykazała bowiem małą przydatność tego typu 
budowli w działaniach wojennych25 . Ten pierwszy dwór, zbudowany został na 
ruinach dawnego zamku Kiszków przetrwał zaledwie kilkadziesiąt lat, nie zachowały 
się również żadne informacje na temat jego wyglądu. 

W czasie kolejnej Wojny Północnej (1700-1721), Ciechanowiec został znacznie 
zniszczony przez Szwedów. Spłonęła większość lewobrzeżnej zabudowy miasta, 
w tym między innymi: pochodzący z początku XVI wieku drewniany kościół oraz 
niedawno zbudowany dwór modrzewiowy. Wydarzenia te miały miejsce w 
początkowej fazie tej wojny - w latach 1701-1706. Zniszczenia te pozwoliły jednak 
na gruntowną przebudowę lewobrzeżnej części miasta, oraz na zmianę jego układu 
przestrzennego. Władająca podówczas miastem rodzina Ossolińskich zbudowała 

na terenie zamkowym kolejny dwór modrzewiowy, którego osią była czworoboczna, 
przejazdowa wieża bramna (zachowana z dawnego założenia zamkowego)26. 

2 1 Bogusław Radziwiłł, Autobiografia (oprac. T.Wasilewski), Warszawa 1979, s. 49-50. 
22 S. Kwi atkowski, dz. cyt. , S.25. 
23 Bogusław Radziwi łł , dz. cyt., s.49-50, 115-116 , 136-137; Słownik Geograficzny 

Królestwa Polskiego .. . , dz. cyt., tom l Warszawa 1880 , s. 677; S. Kwi atkowski, dz. cyt., s. 25 . 
24 Zbiory Muzeum Rolnictwa im.ks.K.Kluka w Ciechanowcu, nr inw. IIII535 - wyrok 

wydany przez Sąd Apelacyj ny Królestwa Polskiego w spo rze pomiędzy ówczesnymi 
właści cielami Ciechanowca a mieszczanami ciechanowieckimi o wysokość świ adczeń 

finan sowych, 12 lipca 1833 roku. 
25 S. Kwiatkowski, dz. cyt., S.26. 
26 M . Kałamajska-Saed (red), dz. cyt., s.23. 
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Ważnym źródłem ikonograficznym do poznania wyglądu ówczesnego dworu 
Ossolińskich jest miedzioryt wykonany w II połowie XVIII wieku przez księdza 

Krzysztofa Kluka (1739-1796), wybitnego polskiego przyrodnika doby Oświecenia, 

proboszcza ciechanowieckiego w latach 1770-1796 (wtedy to zapewne powstał 

wspomniany miedzioryt). Odwzorowana na miedziorycie panorama Ciechanowca 
jest naj starszym zachowanym do dnia dzisiejszego wizerunkiem Grodu nad Nurcem. 
Co najważniejsze - zaznaczony na niej jest wygląd ówczesnego zamku oraz jego 
otoczenie. Na omawianym miedziorycie Ciechanowiec przedstawiony został od 
strony zachodniej, z prawego brzegu Nurca. Teren zamku od zachodu dotyka Nurca, 
co świadczy o zmianie koryta tej rzeki w ciągu minionych dwustu lat. We wschodniej 

X. Kl.ll K. 

Panorama Ciechanowca z kOlka XV/ll wieku wykonana ręką ks. K. Kluka 
(zamek oznaczony jest nr l , poniżej nad rzeką - budynek" arianki ") 

części terenu zamkowego przedstawiona została budowla znacznie różniąca się od 
tej , którą znamy z nielicznych fotografii, wykonanych w pierwszych latach XX 
wieku. Jest to budowla o charakterze rezydencjonalnym, z posiadającą 
osiemnastowieczne cechy wieżą, wznoszącą się na jej osi. Wieża ta może być 
pozostałością po dawnej wieży bramnej, przebudowanej w XVllI wieku. Zachodnia 
elewacja omawianej budowli posiada arkadowania, sugerujące, że jest to ściana 
murowana, będąca pozostałością XVII-wiecznego zamku Kiszków. Obok budowli 
rezydencjonalnej, w zachodniej części terenu zamkowego, wznosi się prostokątny 
budynek - jest to prawdopodobnie kaplica ariańska z drugiej połowy XVI wieku . 
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Widoczny jest również kolejny budynek, usytuowany w północno-zachodniej części 

terenu zamkowego - jest to prawdopodobnie budynek gospodarczy; stajnia lub 

powozownia. Od strony zachodniej i północnej teren zamkowy otacza rzeka N urzec, 

w miej scu gdzie obecnie znajduje się teren zalewowy i południowa fosa27
• 
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Plan Ciechanowca i okolic z 1828 roku (AGAD Warszawa Dział Kartografii nr 92- 14) 

Pewne infonnacje na temat założenia zamkowego dwom Ossolińskich przynosi 

także plan Ciechanowca z 1828 roku28
. Potwierdza on czworoboczny układ terenu 

zamkowego, otoczonego z trzech stron fosą, która istniała jeszcze przed I wojną 

światową29 . Koryto rzeki Nurzec było wówczas oddalone od terenu zamkowego na 

północny-zachód (obecnie dochodzi do samego terenu zamkowego), inny jest 

również układ wodny od tego przedstawionego na planie z 1828 roku. Na planie 

można wyróżnić bez problemu prostokątny budynek - dawny zamek oraz duży 

27 Zbiory Muzeum Rolnictwa ... nr inw. IlI/214; U. Perlikowska-Puszkarska, dz. cyt., 

S.1-2. 
28 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Nr 92- 14. Negatyw PKZ Warszawa, 

Nr 56227. 
29 K. Zaleski, Przebrzmiały folklor (wspomnienia z lat 1909-l918) -maszynopis w zbiorach 

autora, s. 5. 
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budynek gospodarczy, zlokalizowany w miejscu gdzie dzisiaj istnieje murowana 
piwnica- na wprost budynku zamku. Ponadto, od strony północnej, równolegle do 
fosy zaznaczone są kolejne, znacznie już mniejsze, dwa budynki. W otoczeniu 
zamkowym wyróżnia się również kolista "platforma" - zlokalizowana na samym 
brzegiem Nurca, gdzie według tradycji znajdowała się "arianka"30. Na koniec 
bardzo wyraźnie zaznaczone są na planie drogi i aleje istniejące wówczas na terenie 
zamkowym, jak również - ogrodowo-parkowe kwatery3! . 

O randze ówczesnej rezydencji Ossolińskich w Ciechanowcu może świadczyć 

między innymi fakt, że w oficjalnych dokumentach, pochodzących z lat 1777-
1796, wystawianych przez Tomasza Ossolińskiego i jego córkę - Katarzynę z 
Ossolińskich Jabłonowską, używana jest klauzula: "Działo się na zamku w 
Ciechanowcu": bądź też: "Dan w Zamku Ciechanowieckim"32. 

Wspomniana budowla przetrwała czasy insurekcji kościuszkowskiej i zaboru 
pruskiego (1796-1 807), została ona bowiem ujęta w bardzo szczegółowych opisach 
ziem polskich włączonych do Królestwa Prus po trzecim rozbiorze. Nazwana ona 
została przez Prusaków "drewnianym zamkiem" - pod taką nazwą została 
zinwentaryzowana w sporządzonym wówczas opisie Ciechanowca33. Można więc 
przypuszczać, że dotrwał on do czasów powstania listopadowego, na co wskazuje 
między innymi czas budowy kolejnego dworu -między 1840 a 1845 rokiem34

. 

Najstarsza informacja o nowym dworze w Ciechanowcu pochodzi z 1846 
roku. Zamieszczona ona została w pierwszym wydaniu dzieła Starożytna Polska 
pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym. Drewniany dwór 
dziedzica leży nad Nurcem i opasany jest Z 3 stron kanałem w rzekę wpadającym; 

murowana ściana, takaż brama i wieża z zegarem nadają postać dawnego zamku35
. 

W późniejszych czasach docierali do Ciechanowca dziennikarze związani z 
poczytnymi pismami - warszawskimi oraz regionalnymi, poszukiwacze 
"starożytności" i zwykli podróżnicy. To właśnie im zawdzięczamy krótkie opisy 
"zameczku" i samego Ciechanowca. Jako jeden z pierwszych dotarł tutaj Zygmunt 
Gloger, podróżujący na przełomie XIX i XX wieku wzdłuż największych rzek 
polskich: "Popas wypadł nam w Ciechanowcu, miasteczku podlaskim, słynnym 
dawniej z jarmarków na konie. Z zamku Ossolińskich pozostała tu jeszcze 
kilkupiętrowa wieża wjazdowa, do której Szczukowie późniejsi dziedzice, dwór 
szlachecki dobudowali"36. Infom1acja ta jest o tyle ważna, że potwierdza zniszczenie 

30 "Gazeta Białostocka", nr 24(31 ) z 16(29) czerwca 1913 roku, s.371; K.UszyI1ski , 
Św iątynia ariaI1ska w Ciechanowcu , [w:] Wieści Ciechanowieckie Nr 2(14) /1995 , s. 3. 

31 R.Brykowski, Pozostałości ... s. 8-9 . 
32 Zbiory Muzeum Rolnictwa ... nr inw.IIl/496, lW498, IIl/499, lll/505. 
33 A.C.Holsche, Geographic Llnd Stati stik von West-SLid Neu - Ost - Preussen , tom l , 

Berlin 1800, s. 464. 
34 M.BaliI1ski , T.LipiI1ski , Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym 

i statycznym opisana, tom II, Warszawa 1846, s. 16. 
35 M. BaliI1ski , T. LipiI1ski , dz . cyt., S.16. 
36 Z . Gloger, Dolinami rzek, Warszawa 1903, s. 195. 
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rezydencji Ossolińskich oraz wskazuje na rodzinę Szczuków, jako budowniczych 

"zameczku". Niewiele na interesujący nas temat można natomiast przeczytać w 

"Dzienniku podróży Konrada Prószyńskiego po Grodzieńszczyźnie, Podlasiu i 

Suwalszczyźnie w latach 1894-1895": Ciechanowiec (. . .) Główna część miasta na 

stronie "Kraju zabranego ", mniejsza po "polskiej" . Nurzec - trzy koryta i mosty 

spore oraz młyny (. .. ) Ogród miejski założony przez Ciecierskich, otoczony teren 

przez nich wysokim parkanem i wrotami ... 37 . Jedynie wiadomość o miejskim 

ogrodzie - znajdującym się na terenie "zameczku" - godna jest uwagi. 

Bardziej szczegółowy opis Ciechanowca i samego zamku, wzbogacony 

dodatkowo fotografią omawianego obiektu, pozostawił w 1913 roku dziennikarz 

poczytnego czasopisma warszawskiego - "Ogniska", ukrywający się pod 

pseudonimem "Tutejszy": Zamek dawnych dziedziców był niegdyś obronny, 

obwiedziony fosami, wałami i murem Z basztami i mostami zwodzonymi. F osy były 

napełnione wodą i połączone z rzeką. Do roku 1840 przetrwała wieża wjazdowa i 

część muru, potem mur został przeważnie rozebrany. Obecnie pozostał z wieży 

nieforemny sześcian z dobudowaną galeryjką; w czasach znacznie późniejszych 

dobudowano do niej Z dwóch stron dom mieszkalny. Zamek obronny został zburzony 

przez Szwedów za króla Jana Kazimierza, potem spalony powtórnie za króla Augusta 

Wyglqd ciechanowieckiego "zameczku" w J 9 J 5 roku 

(według rysunku Zbigniewa Poniatowskiego) 

37 L. Pos tolowicz, J. Szumski, Dziennik podróży Konrada Prószyńskiego po 

Grodzieńszczyźnie , Podlasiu i Suwalszczyźnie w latach 1894-1895, [w:] "Studia Podlaskie", 

tom ill /1991 r. ,s. 177-178. 
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II Mocnego. W ko1'icu wieku ubiegłego władali zameczkiem Szczukowie, potem 
wskutek parcelacji dóbr ciechanowieckich "zameczek" zmierua szybko właścicieli . 

Obecnie mieści się tam szkoła miejska 4 klasowa38 . W relacji tej pojawia się kilka 
bardzo istotnych infOlmacji, między innymi: podana jest przybliżona data rozpoczęcia 
budowy nowego dworu 'oraz informacja o spaleniu zamku i pierwszego dworu 
przez wojska szwedzkie. 

J ak to już powiedziano w przedstawionej powyżej relacji, na początku XX 
stulecia w budynku "zameczku" mieściła się czteroklasowa rosyj ska szkoła 
powszechna. Teren parku wykorzystywany był w celach rekreacyjnych, często 
odbywały się tam również zabawy taneczne, w czasie których przygrywała orkiestra 
strażacka39 . Tradycja zabaw tanecznych utrzymała się tutaj również po II wojnie 
światowej - popularne było wówczas w Ciechanowcu określenie - "Idę do 
"zameczku" - co było równoznaczne z "Idę na zabawę taneczną"40 . 

Na przełomie XIX i XX wieku stale postępowała degradacja samego 
"zameczku" oraz jego otoczenia. Informacje na ten temat dotarły nawet na łamy 
regionalnej prasy: "Ciechanowiec. Głos Łomży1'iski" donosi, iż w Ciechanowcu, 
w części dworskiej, zwanej "zameczek", nowonabywca rozebrał i sprzedał na cegłę 
małą basztę stanowiącą część fortyfIkacji i piękną kaplicę ariańską, nad rzeką Nurzec, 
w parku . Były to pamiątki z XVII wieku po magnackich rodzinach Kiszków 
i Ossoli1'iskich. W swoim czasie można było nie dopuścić do tego barbarzyństwa, 

gdyby znalazł się ktoś inteligentny i uwiadomił Komisję Ochrony Pomników 
Historycznych przy Akademii Nauk w Petersburgu; byłby przysłany delegat na 
rruejsce. Godne ubolewarua, iż na rruasto liczące 7 000 ludności nikt się inteligentny 
nie znalazł. Nowonabywca zrobił zły interes na tym wandaliźmie, gdyż te resztki 
fortyfikacji i kaplica ariar'lska stanowiły atrakcję dla osób przyjeżdżających na 
letnisko, a w tej miejscowości zwykle właściciele na dochód {z tego źródła} 
liczyli"41 . Należy tylko ubolewać , że nie doszło wówczas do wizyty przedstawiciela 
rzeczonej Komisji w Ciechanowcu. Można bowiem przypuszczać, że powstała by 
wówczas szczegółowa dokumentacja "zameczku" ijego n aj bliższego otoczenia. 

Jeden z ostatnich opisów samego "zameczku" oraz jego najbliższego 
otoczenia pozostawił pan Kalikst Zaleski (1903-1990), mieszkający w Ciechanowcu 
w latach 1903 - 1919, wielki miłośnik grodu nad Nurcem i jego historii: " Zameczek" 
- to stara posiadłość obronna rodów niegdyś władających Ciechanowcem. 
Dziewiętnastowieczni właściciele tej posiadłości postawili na dochód i korzystając 
z atrakcyjnej lokalizacji oraz historycznego charakteru budowli, urządzili tu letnisko. 
Ostatni z dziewiętnastowiecznych właścicieli, o nazwisku Chrubant (faktycznie 
nazywał się on Hurbant- przyp. aut.), vnarłokoło 1909 roku ( .. ) Od ulicy Kościelnej 
do bramy zameczku prowadziła szeroka ulica (Parkowa - przyp. aut.) . Brama 

38 Tutejszy, Kraina między Nurcem a Bugiem, [w:] "Ognisko" nr 4/1913, s.80. 
39 E. Wojtkowski - relacja pisemna w posiadaniu autora. 
4U W. Jankowska - relacja ustna. 
4 1 "Gazeta Białostocka" , n.r24(3l) z 16(29) czerwca 1913 roku , s. 371. 
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wjazdowa, o dwóch łukach, murowana była z czerwonej cegły, pokrytej od góry 

dachówką. Drzwi wjazdowe ifurta wykonane były Z dębowych pni. Furta po otwarciu 

zamykała się samoczynnie, wydając przy tym ostry trzask. Okuta ona była żelazną 

sztabą i posiadała kutą klamkę w kształcie szyszki. Szeroki wjazd prowadził w głąb 

parku. Po lewej stronie rosły tu stare, wielkie drzewa, spróchniałe od dołu, w 

koronach których gnieździły się stada wron, zrywające się z głośnym krakaniem na 

odg łos zamykania się furty. W głębi parku słychać było natomiast odgłosy 

hodowanych przez właścicieli pawi. Po stronie prawej znajdowała się natomiast 

zarośnięta nenufaramifosa, nad którą można było czasami zobaczyć wędkującego 

sekretarza miejscowego sądu. Idąc dalej, z prawej strony, na tle rozległego 

dz iedzilica, widać było wieżę zamkową z przybudówkmni, które służyły jako 

mieszkania dla letników. Z lewej strony - rosły drzewa w kształcie półkola, tworząc 

coś na podobieństwo miejsca, gdzie zasiadała starszyzna obserwująca odbywające 

się turnieje. Po drugiej stronie, naprzeciwko zameczku, znajdował się wysoki nasyp, 

porośnięty starymi drzewami, z dwoma dojściami do rzeki. Od tego lniejsca teren 

obniżał się już łagodnie aż do samego Nurca. Porośnięty był on trawą, zaś na 

samym brzegu rzeki - rosły drzewa. Niedaleko rzeki stały drewniane rusztowania, 

na których umieszczone były przyrządy do gimnastyki: drabinki, słupki, liny 

zakończone kółkami, drążki żelazne i inne. W niedalekiln sąsiedztwie znajdowały 

się murowane budynki, w których mieszkali właściciele zameczku - następcy 

Chrubanta (Hurbanta), rodzina Boguszewskich. To właśnie oni zlikwidowali 

letniskowy charakter" zameczku ", zajmując się zarobkowo rolnictwem. Z dawnego 

letniska pozostały jedynie wydzielone nad brzegiem Nurca kąpieliska oraz łódki 

pomalowane na kolor niebiesko-biały. W przybudówkach" zwneczku" umieszczono 

miejską szkołę czteroklasową. Z czasów letniskowych "zameczku" pamiętam 

spacerujące po parku panie w długich sukniach, w kapeluszach z piórami, trzymające 

w ręku kolorowe parasolki oraz eleganckich panów w białych marynarkach42
. 

I wojna światowa spowodowała ostateczną zagładę "zameczku". W sierpniu 

191 5 roku wycofujące się z terenu Królestwa Polskiego wojska rosyjskie masowo 

paliły zabudowania w opuszczanych miejscowościach. Podpalony przez oddział 

kozaków Ciechanowiec utracił w ten sposób blisko połowę swojej zabudowy. 

Szczególnie ciężkie straty poniosła lewobrzeżna część miasta - wśród spalonych 

po tej stronie Nurca obiektów był również "zameczek" oraz towarzyszące mu 

budynki43
. W czasie okupacji niemieckiej (1915-1918), rozebrane zostały mury 

skrzydeł zamkowych. Po zakończeniu działań wojennych cegła z ruin "zameczku" 

posłużyła mieszkaIlcom Ciechanowca do odbudowy zniszczonych domów. Działo 

się tak za przyzwoleniem ówczesnego właściciela terenu zamkowego - Aleksandra 

42 K.Zaleski , dz. cyt. , s. 5 - 6. 

43 K.Zaleski, Pamiętnik (relacja pisemna z 1988 roku), s. 2; Z.Limanowski , Zniszczenia 

wojenne w budowlach b. Królestwa Polskiego, Warszawa 1918 , s. 48; S.Rutkowski , dz. cyt., 

s.I17. 
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Majewskiego44
. Gdy dewastowanymi resztkami "zameczku" zainteresowały się 

wreszcie odpowiednie władze - było już za późno. 
W "opisie zabytku", sporządzonym w dniu 13 maja 1921 roku przez 

Konserwatora Okręgu Białostockiego, czytamy między innymi: W parku 
Ossolińskich, na tarasach, w otoczeniu sędziwych drzew, jako perła rozległego 
ogrodu, wznosił się przed światową wojną "pałacyk Ossolińskich" - część bramowa 
obronnego niegdyś zamku obwiedzionego fosami, wałami i murem. U stóp dwu 
ścian - północnej węższej u góry i wschodniej na parterze 6 metrów szerokiej, 
zwalisko cegieł i zlomów. Ściana od wschodu poprzez osie drzwi i okien lekko 
zarysowana. Fundamenty skrzydła północnego i część południowych - zachowane. 
Park chociaż nie wykazuje specjalnych znamion planowego zg rupowania drzew, to 
jednak dla przyszłości miasta, jako park spacerowy może posiadać dużą wartość. 

Pałacyk Ossoliliskich podczas odstępowania Moskali w r. 1915 przed Niemcami 
został spalony. Za czasów okupacji niemieckiej mury skrzydeł zostały rozebrane. 
Pozostała tylko wieża środkowa ze strzelnicami. Z powodu podskubywania z niej 
cegieł, runęła w kwietniu Z 18 na 19 b.r. 4s . 

Następstwem tego stanu rzeczy była zgoda wojewódzkiego konserwatora 
zabytków w Białymstoku na rozebranie resztek wieży zamkowej. Informuje o tym 
dokument wystawiony w Białymstoku, w dniu 19 października 1921 roku : 
Województwo Białostockie - Konserwator Zabytków i Kultury. Ł.D.Nr 160112. 
Przedmiot - w sprawie rozbiórki resztek wieży zabytkowej w Ciechanowcu 
i konserwacji fundamentów zamku Ossolińskich tamże. Do P Starosty w Bielsku 
[Podlaskim}. Po zasięgnięciu informacjifachowych w Ministerstwie Sztuki i Kultury 
w sprawie konserwacji resztek" wieży" w Ciechanowcu, poleca się PStaroście 
zawiadomić właściciela ruin PAleksandra Majewskiego, że pozwala się mu - Z powodu 
możliwości nagłego runięcia pozostałej ścianki wieży -ją rozebrać i cegłę użyć do 
celów praktycznych. Zastrzega się jednak na zasadzie Dekretu Opieki Nad Zabytkami 
Sztuki i Kultury ( Dziennik Praw Nr 16 r. 1918), że nie wolno wyważaćfundamentów 
nie tylko partii przyległej wieŻ)!, ale i w obrębie dawnego zamku dla umożliwienia 
dokonania zdjęć konserwatorskich rzutów poziomych zabytkowego rozplanowania 
zamku oraz zabrania się wycinania drzew sędziwych i okazałych z d[ awnego ] 
parku46

• 

Zaprezentowany powyżej dokument stanowi swoiste podzwonne dla 
"zameczku". Od tego czasu materialne ślady jego istnienia systematycznie są 
niszczone. Proces ten trwa do dnia dzisiej szego - przy zupełnej obojętności ludzi 
odpowiedzialnych za zachowanie dla przyszłych pokoleń historycznych pamiątek 
znajdujących się na naszym terenie. 

44 Archi wum Państwowe w Białymstoku . Urząd Wojewódzki Białostocki ( 1920-1921). 
Ciechanowiec n/Nurcem, pow. Bielsk Podlaski , sygn. 221, s. 9 . Jako właściciel "szczątków 
wieży pałacyku Ossolińskich" wymieniony jest w tym dokumencie mieszkaniec Ciechanowca 
- Aleksander Majewski. 

45 Tamże. 

46 Tamże, s. ll . 


