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HISTORIA

Ciechanów przez tysi¹c lat
Mo¿na powiedzieæ, ¿e mieszkañcy Ciechanowa czekali na tê ksi¹¿kê. Ostatnie
dzie³o „Dzieje Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej”, autorstwa Stanis³awa Pazyry, wydano 40 lat temu i w³aœciwie zosta³o zapomniane. Historia, jak ka¿da nauka, zmienia siê w miarê dokonywania
odkryæ i tworzenia nowych hipotez, tote¿
ksi¹¿ka Kociszewskiego stanowi wa¿ny
element konstrukcyjny spo³ecznej budowli, jak¹ jest Ciechanów — ma³a ojczyzna. Oczywiœcie nie da siê odseparowaæ
dziejów miasta od dziejów zwi¹zanego
z nim „s¹siedztwa”, w tym wypadku ziemi ciechanowskiej, a nawet Mazowsza,
którym autor równie¿ poœwiêca uwagê jako swoistemu t³u dla historii mazowieckiego miasta.

Dokumenty i legendy
Pod wzglêdem formy „Dzieje Ciechanowa” s¹ tyle¿ syntez¹ historyczn¹ co
esejem o charakterze podobnym do cyklu
historycznego Paw³a Jasienicy. Dziêki literackiemu jêzykowi, którym swobodnie
operuje autor, ksi¹¿kê czyta siê ³atwo
i przyjemnie, momentami jak powieœæ
sensacyjn¹. Nie bez kozery: dzieje Ciechanowa i Mazowsza obfituj¹ w sensacyjne epizody. Przeplataj¹ siê one z rozdzia³ami o treœci mniej wartkiej, poœwiêconymi ¿yciu gospodarczemu miasta i jego
mieszkañców. Niemniej i tu warto poznaæ
przywileje, które nadawali miastu ksi¹¿êta mazowieccy i królowie polscy (najwiêcej chyba Stefan Batory), warto dowiedzieæ siê, jakie podatki op³acali ciechanowianie w dawnych wiekach (by³o ich
wiêcej ni¿ dziœ).
Nie da siê streœciæ tysi¹cletniej historii
miasta zawartej w dziele licz¹cym 500
stron. Wiêc mo¿e tylko ciekawostki. Autor wspomina legendy o Ciechanie
i Wszeborze, tak¿e zagadkê mazowieckich amazonek. Porusza sprawê pobytu
w Ciechanowie œwiêtego Wojciecha; tu
opiera siê na budz¹cej kontrowersje naukowców tzw. kronice Stanis³awa z Lipia, choæ te¿ na innych Ÿród³ach. Zapisy
ruskie mówi¹ o wystêpuj¹cym tu chrzeœcijañstwie obrz¹dku wschodniego, wytêpionym przez œwiêtego Wojciecha. Potem mamy epizod Mas³awa, czyli pierwsze samodzielne Mazowsze z lat
trzydziestych XI stulecia — czasu zawirowañ. Pierwszy zapis o Ciechanowie pochodzi z dokumentu króla Boles³awa
Œmia³ego z roku 1065, okreœlaj¹cego uposa¿enie dla klasztoru benedyktynów
w Mogilnie.

Mazowsze samodzielne
Po podziale ziem polskich miêdzy synów Boles³awa Krzywoustego Mazowsze
staje siê z czasem bytem politycznie samodzielnym, na ogó³ lawiruj¹cym miêdzy
Polsk¹ a zakonem krzy¿ackim. Rozwój
Ciechanowa w XIII i XIV stuleciu przerywaj¹ najazdy Litwinów, którzy palili gród
i miasto. St¹d mo¿e zamys³ budowy warowni poprawiaj¹cej obronnoœæ Ciechanowa, czyli obecnego zamku, podjêty
wczeœniej ni¿ szacowano do niedawna,
a wiêc ju¿ przez ksiêcia Siemowita II,
zmar³ego w roku 1345.
Pierwszym samodzielnym w³adc¹ Mazowsza i Ciechanowa by³ Siemowit III.
W³adca na ogó³ rozs¹dny: uporz¹dkowa³
sprawy samodzielnoœci ksiêstwa, wygasi³
konflikty z s¹siadami. Jedno tylko zdarzenie Ÿle œwiadczy o jego rozs¹dku: wskutek plotek pos¹dzi³ sw¹ drug¹ ¿onê Lud-
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Przed koñcem ub. roku
ukaza³a siê ksi¹¿ka „Dzieje
Ciechanowa
do 1918 roku”, autorstwa
znanego ciechanowskiego
historyka Aleksandra
Kociszewskiego.

Promocja ksi¹¿ki i spotkanie z autorem odby³o siê w bibliotece miejskiej, w Krzywej Hali, 18 lutego br.

mi³ê o niewiernoœæ i kaza³ j¹ zamordowaæ
zaraz po urodzeniu syna. Po latach okaza³o siê, ¿e Henryk jest tak do niego podobny, ¿e przes¹dza³o to o jego ojcostwie. Reporterów wtedy nie by³o, a mieliby znakomity materia³: sprawa i wtedy musia³a
byæ g³oœna w Europie, skoro 200 lat póŸniej odezwa³a siê w tragedii Williama
Szekspira pt. „Zimowa opowieœæ”.
Burzliwe s¹ dzieje synów Siemowita
III, zw³aszcza Siemowita IV, który mia³
wielk¹ ochotê zostaæ w³adc¹ Polski.
W tym celu nawet usi³owa³ potajemnie
zakraœæ siê na Wawel, porwaæ i poœlubiæ
Jadwigê, córkê króla Ludwika Wêgierskiego, szykowan¹ na w³adczyniê Polski. Kiedy Ma³opolanie udaremnili intrygê, ksi¹¿ê próbowa³ zdobyæ tron zbrojnie, najecha³ na Ma³opolskê, potem na Kalisz
i tam go pokonano. Jego brat Janusz
I w³ada³ czêœci¹ Mazowsza z Ciechanowem. ¯y³ d³ugo, za jego czasów miasto
prze¿ywa³o rozwój. Janusz wspiera³ politykê króla polskiego W³adys³awa Jagie³³y,
tote¿ Krzy¿acy wielokrotnie napadali na
jego w³oœci, spalili m. in. koœció³ w Ciechanowie. Ksi¹¿ê by³ dwukrotnie porywany i wiêziony przez Krzy¿aków, uwalniali go dziêki interwencji króla polskiego. Pod Grunwaldem wyst¹pi³ po stronie
polskiej, po bitwie osadzi³ pod Ciechanowem grupê wojowników tatarskich —
st¹d wieœ Tatary.

Mazowieckie horrory
Janusz I ¿y³ d³ugo, w³adztwo nad sw¹
dzielnic¹ przekaza³ wnukowi Boles³awowi IV. Po œmierci króla W³adys³awa Warneñczyka rycerstwo obwo³a³o Boles³awa
w³adc¹ Polski; korony nie przyj¹³ ze
wzglêdu na zbyt rygorystyczne warunki,
jakie mu postawiono. Zgin¹³ ksi¹¿ê Boles³aw w czasie polowania pod Opinogór¹, wedle oficjalnych informacji poraniony przez dzika. Po nim i regencji ksiê¿nej
Barbary, wdowy po ksiêciu, w³adztwo
nad Ciechanowem obj¹³ ich syn Janusz II.
Za jego czasów mia³o miejsce zdarzenie
mog¹ce byæ tematem thrillera. Oto duchowny z Gniezna, archidiakon Jan Pieni¹¿ek, mia³ romans z Dorot¹, ¿on¹ kasztelana ciechanowskiego Jakuba Boglewskiego. Kochankowie uknuli spisek
przeciwko mê¿owi Doroty, zabili go z pomoc¹ s³u¿¹cego Jakuba Jackowskiego,
zaœ zw³oki poæwiartowali. Zbrodnia szybko siê wyda³a. Archidiakon zbieg³, ¿onê
zamordowanego i s³u¿¹cego schwytano.
Baglewsk¹ skazano na zakopanie ¿ywcem, s³u¿¹cego na wydarcie wnêtrznoœci
i poæwiartowanie. Wyrok wykonano tylko na Jackowskim, Dorotê wojewoda u³askawi³. Jak widaæ, bogaczom zawsze by³o lepiej.
Janusz II prowadzi³ politykê lawirowania miêdzy Polsk¹ a zakonem, podejmowa³ nawet w Ciechanowie wielkiego mistrza Jana von Tieffena w 1489 roku.
Krzy¿acy przyjêli go w poczet cz³onków

z których 31 ukoñczy³o studia
na Akademii Krakowskiej.
Jednym z nich by³ Baltazar
Smosarski, pog³êbiaj¹cy wiedzê w Padwie, gdzie kolegowa³ z Janem Kochanowskim;
poeta poœwiêci³ mu wiersz
„Do Baltazara”. By³ Smosarski astrologiem, wyk³adowc¹
tej nauki w Padwie, autorem
dzie³ astrologicznych. By³ te¿
lekarzem i alchemikiem.
Uznawany jest za pierwowzór
literacki mistrza Twardowskiego. On to sprawi³, ¿e królowi Zygmuntowi Augustowi
ukaza³a siê zmar³a ¿ona Barbara — w rzeczywistoœci podobna do niej mieszczka Barbara Giza.
Z ziemi ciechanowskiej pochodzili znakomici wojskowi:
rotmistrz Wawrzyniec Cio³ek
— podkomendny hetmana Jana Tarnowskiego, Krzysztof
Niszczycki i Marcin Wolski —
waleczni ¿o³nierze moskiewskich wypraw Stefana Batorego, Walenty Lasocki —
uczestnik wyprawy W³adys³aDoc. dr Aleksander Kociszewski jest badaczem
historii i dzia³aczem kultury, by³ym wyk³adowc¹
wa IV na Smoleñsk, czy bohaAkademii Humanistycznej w Pu³tusku i Pañstwowej
terowie z lat potopu szwedzWy¿szej Szko³y Zawodowej w Ciechanowie,
kiego Jan Kazimierz Krasiñski
za³o¿ycielem ciechanowskiej Stacji Naukowej
i Jan Bieliñski. Nie mo¿na zaMazowieckiego Oœrodka Badañ Naukowych
pomnieæ o Macieju Kazimiei Krajowego Oœrodka Dokumentacji Regionalnych
Towarzystw Kultury w Ciechanowie. Pe³ni³ funkcjê
rzu Sarbiewskim, kaznodziei
wicedyrektora Wydzia³u Kultury Urzêdu
i wybitnym poecie polskiego
Wojewódzkiego i dyrektora Muzeum Okrêgowego
baroku.
w Ciechanowie. W ci¹gu pó³wiecza w³asnej pracy
Potop stanowi³ kres rozwonaukowej stworzy³ ogromny warsztat dla ludzi nauki
ju miasta. Po najeŸdzie Szwez Ciechanowa, w tym dla siebie, zgromadzi³ materia³y
dotycz¹ce przesz³oœci miasta i ziemi ciechanowskiej
dów poszczególne ziemie województwa mazowieckiego
zakonu, jednak nie jako brata, lecz krew- podpisywa³y akty poddañcze, ale gdy granego (familiaris). Ubiega³ siê o koronê bie¿e wojsk szwedzkich przybra³y rozpolsk¹, jednak przegra³ rywalizacjê z Ja- miary niespotykane — powsta³a antysznem Olbrachtem, synem Kazimierza Ja- wedzka partyzantka, zw³aszcza w pobli¿u
gielloñczyka. Ksi¹¿ê zmar³ nagle w 1495 Ciechanowa, P³ocka i Sierpca. Szwedzi
roku w Ró¿anie. Podejrzewano, ¿e zosta³ rabowali, co mogli. W dodatku miasto leotruty. Podobnie zreszt¹ oceniano o 30 lat ¿a³o na drodze zagonu Stefana CzarniecpóŸniejsze zgony ostatnich w³adców Ma- kiego, otworzy³o mu swe bramy, za co pozowsza: Stanis³awa i Janusza III. Tropio- tem Szwedzi spalili je niemal do cna. Jeno spisek trucicieli, oskar¿ano Katarzynê œli dodaæ, ¿e wojska Czarnieckiego
Radziejowsk¹, wojewodziankê rawsk¹ rabowa³y domy ¿ydowskie (czymœ musiai jej wspólników. Podejrzanych ujêto ³y siê ¿ywiæ) — ogrom wojennej ruiny bêi stracono, dwie kobiety spalono. Jedynie dzie pe³ny. Ciechanów i pó³nocne MaRadziejowskiej uda³o siê zbiec. O truci- zowsze d³ugo podnosi³y siê z tych zniszcielsk¹ inspiracjê podejrzewano te¿ królo- czeñ, a przecie¿ przychodzi³y kolejne
wojny. Wojenne rujnacje odbi³y siê na staw¹ Bonê.
Po œmierci ksi¹¿¹t Mazowsze w³¹czo- nie umys³ów ludnoœci. Ciemnota by³a
ne zosta³o do Korony Polskiej na prawach przyczyn¹ palenia rzekomych czarownic.
województwa. Osobliwoœci¹ zwi¹zan¹ Z tamtego okresu pozosta³a legenda
z jego administrowaniem by³ urz¹d vices- o Szwedach, którzy przypuszczali, ¿e
gerenta, czyli zastêpcy króla. Zniós³ go w lochach klasztoru augustianów w Ciechanowie znajduj¹ siê ukryte skarby.
dopiero Stefan Batory.
Zmusili jednego z mnichów, ¿eby ich tam
prowadzi³. Gdy weszli — sklepienie siê
Od rozwoju do potopu
zawali³o, grzebi¹c wszystkich. O tamtej
Epoka renesansu to rozwój Ciechano- pory przy klasztornych murach pojawia
wa. „Dzieje” odnotowuj¹ sylwetki zna- siê zakapturzony duch mnicha z pochodmienitych ciechanowian z tego okresu, ni¹ w rêku…

Przez powstania
do niepodleg³oœci
Poznajemy potem epizod konfederacji
barskiej z walcz¹cym na Mazowszu Saw¹
Caliñskim, owocuj¹cej kolejnymi zniszczeniami miasta.. Po II rozbiorze Polski Ciechanów awansuje na stolicê województwa
ciechanowskiego. S¹ sprzeczne informacje co do wojewody; z jednych przekazów
wynika, ¿e by³ nim Franciszek Podoski,
z innych ¿e Antoni Lasocki. Województwo
trwa³o krótko, przekreœli³ je III rozbiór Polski. Ciechanów zajêli kolejni grabie¿cy —
Prusacy. Pocz¹tek XIX stulecia to wojny
napoleoñskie na ziemiach polskich, utworzenie Ksiêstwa Warszawskiego, w granicach którego znalaz³ siê Ciechanów, ale te¿
kolejne zniszczenia mazowieckich miast.
Cesarz Napoleon darowa³ Opinogórê wraz
z kluczem wsi genera³owi Wincentemu
Krasiñskiemu. Gdy Krasiñski po klêsce
Napoleona przeszed³ na s³u¿bê cara, zatroszczy³ siê o potwierdzenie nadania. Carski namiestnik dorzuci³ mu jeszcze pewne
dobra w Ciechanowie. Zapocz¹tkowa³o to
spory samorz¹dowych w³adz miasta
z dziedzicem Opinogóry, zagarniaj¹cym
miejskie dochody i traktuj¹cym Ciechanów jak w³asnoœæ. Genera³ procesowa³ siê
z magistratem o ró¿ne dochody, a ¿e by³
carskim dostojnikiem, ³atwo mu by³o
wp³ywaæ na s¹dy i gnêbiæ mieszczan. Równie¿ nastêpcy Wincentego Krasiñskiego
czerpali dochody z miasta i narzucali sw¹
wolê samorz¹dowi.
Kolejne powstania, a tak¿e kwaterunek wojsk i po¿ary cofa³y w rozwoju Ciechanów, mieœcinê w... powiecie przasnyskim. O¿ywienie gospodarcze przynios³y
budowy koszar wojskowych i kolei nadwiœlañskiej. Zaczê³a siê rozwijaæ oœwiata, kultura. Znacz¹cym wydarzeniem by³
rozruch cukrowni.
Nadszed³ rok 1914, wybuch³a wielka
wojna. Mimo mod³ów w mazowieckich
koœcio³ach i synagogach za rosyjskie zwyciêstwa, w lipcu 1915 roku Ciechanów
zajê³y wojska niemieckie. Mieszkañcy
miasta nie dawali siê biedzie, chocia¿ doœwiadczali grabie¿y i ponosili ciê¿ary okupacji. Powsta³o wiele zakonspirowanych
ogniw Polskiej Organizacji Wojskowej,
podleg³ej Józefowi Pi³sudskiemu. Gdy jesieni¹ 1918 roku sprawa odrodzenia polskiej pañstwowoœci stawa³a siê coraz bardziej realna, POW przyst¹pi³a do akcji dywersyjnych i zbrojnych. 10 listopada
opanowa³a kluczowe w mieœcie obiekty:
dworzec, pocztê, urzêdy. Peowiacy rozbroili te¿ niemiecki garnizon, którego ¿o³nierze opuœcili miasto.
11 listopada ustêpuj¹cy niemiecki naczelnik powiatu przekaza³ w³adzê polskiej radzie miasta wraz kas¹ i zapasami
cennych materia³ów: wêgla, zbo¿a i cukru. Ciechanów by³ wolny.
Dalsza jego historia czeka na rzetelne
opisanie.
STEFAN ¯AGIEL

