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Zamek ksià˝´cy
w Ciechanowie
amek ksià˝´cy w Ciechanowie jest doÊç powszechnie uznawany za
jeden z najlepszych przyk∏adów gotyckich zamków nizinnych w Polsce (stanowiàcych zaledwie 8,9% zachowanej substancji zabytkowej)5.
Jego budowa (na bagnach w zakolu rzeki ¸ydyni) przypada na 2. po∏ow´ XIV w.6, choç nie wszyscy badacze sà w tej sprawie zgodni, przesuwajàc czas powstania warowni dopiero na 3. dekad´ XV w.7. Bez
wzgl´du na ten rozrzut, za fundatora zamku mo˝na uznaç ksi´cia Janusza I Starszego (1379–1429). Niemal˝e od samego poczàtku swojej historii obiekt ten by∏ wielokrotnie modernizowany i rozbudowywany,
zmieniajàc stopniowo charakter z obronnego na rezydencjonalno–obronny. Wyniesienie murów i wie˝ do obecnej wysokoÊci przypada na prze∏om XV/XVI w.8. Po 1547 r., wraz z przej´ciem zamku przez Bon´
(jako cz´Êç wdowiej oprawy) i rozbudowà funkcji rezydencjonalnych tzw.
Domu Du˝ego, rozpoczyna si´ ostatni okres ÊwietnoÊci warowni9. Wtedy
te˝ wykonano jej najstarszy znany opis10. Od tego czasu nast´puje stop-

Z

5

Zob. B. Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1984, s. 22, 127–128.
Zob. R. Ma∏owiecki, Problemy poczàtków zamku w Ciechanowie, „ Zapiski Ciechanowskie”, t. VIII, 1992, s. 77–93.
7
Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. X, Dawne województwo mazowieckie, z. 1, Ciechanów i okolice, oprac. I. Galicka, H. Sygietyƒska, Warszawa 1977, s. 10.
8
Tam˝e.
9
Tam˝e.
10
Rewizya Budowl. Inwentarze Bydlàt i Zapasów Zbo˝owych w Dobrach Królewskich
wykonane R. 1549, Archiwum G∏ówne Akt Dawnych, zespó∏: Archiwum Skarbu Koronnego, dz. XLVI, ks. 139, k. 501–503.
6

11

zamek2.qxp

16/9/11 0:13

Page 12

Grzegorz K´sik

niowa dewastacja zamku, przyspieszona przez napady wojsk szwedzkich
(w okresie „potopu” i w 1708 r. — w ramach wojny pó∏nocnej). Po III
rozbiorze Ciechanów przypada Prusom. Podejmowane sà próby przystosowania warowni do celów penitencjarnych, ówczesne techniki budowlane nie pozwalajà jednak na wykorzystanie starych, sp´kanych murów
i ostateczny wybór w sprawie lokalizacji wi´zienia pada na P∏ock11. Oko∏o 1801 r. nast´puje rozbiórka resztek zabudowaƒ wewn´trznych oraz
pó∏nocno–wschodniego naro˝nika zamku — celem pozyskania taniego
materia∏u budowlanego12. Od 1818 r. ruiny stajà si´ w∏asnoÊcià rodu
Krasiƒskich, przy czym nie wp∏ywa to na popraw´ ich stanu13.
Pierwsze prace remontowe przypadajà dopiero na poczàtek XX
w. — z zwiàzku z dzia∏alnoÊcià Adama i Edwarda Krasiƒskich, prezesujàcych w latach 1906–1909 (Adam) oraz 1910–1927 (Edward) Towarzystwu Opieki nad Zabytkami Przesz∏oÊci14. Zakres ówczesnych
prac mo˝na uznaç za znaczny. Dokonano rekonstrukcji bramy zachodniej, odtworzono naro˝nik pó∏nocno–wschodni, zaplombowano p´kni´cia w kurtynach i zabezpieczono ich koron´. Zamek przekazano
w u˝ytkowanie stra˝y ogniowej, zaÊ dziedziniec udost´pniono mieszkaƒcom miasta do celów rozrywkowych (estrada, kort tenisowy — latem, Êlizgawka — zimà)15. W okresie mi´dzywojennym (na fali popularnoÊci
ruchu regionalnego) pojawiajà si´ nieudane próby przekszta∏cenia ruin
w muzeum, aby „m∏odzie˝ koƒczàca gimnazjum w Ciechanowie, obowiàzkowo musia∏a znaç rzeczy, zwiàzane z przesz∏oÊcià i teraêniejszoÊcià
naszego zakàtka”16. Po przegranej przez Polsk´ wojnie obronnej, Ciecha11
Zob. A. Kociszewski, Wokó∏ zag∏ady ciechanowskiego zamku, „ Zapiski Ciechanowskie”, t. VIII, 1992, s. 94–103.
12
Dzia∏alnoÊç ta, zwiàzana by∏a z budowà browaru w pobliskiej Opinogórze. Decyzj´
o pozyskaniu cegie∏ z zamku podjà∏ pruski administrator tych terenów, Melchior Naumann.
13
A.K.F. Wo∏osz, Ze studiów nad zamkiem ksià˝´cym w Ciechanowie, „Ciechanowskie
Studia Muzealne”, t. I, 1988, s. 34.
14
Tam˝e.
15
K. Raniecki, Ciechanów dawniejszy (zamek — cz. 4), „Kronika Ciechanowska”, r.
III, 1932, nr 8, s. 4.
16
Tam˝e, s. 5.
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nów wraz z ca∏ym Pó∏nocnym Mazowszem zostaje wcielony do Prus
Wschodnich jako stolica nowej jednostki administracyjnej — rejencji.
Fakt ten — wed∏ug hitlerowców — wymaga∏ drastycznych zmian przestrzennych, stàd decyzja o likwidacji Ciechanowa i wybudowaniu od
podstaw nowego Zichenau. Z dawnego miasta mia∏ pozostaç jedynie zamek i gotycki koÊció∏; obie budowle uznane zosta∏y za pomniki kultury
niemieckiej (przy czym zamek, w wyniku spi´trzenia wód rzeki ¸ydyni,
mia∏ znaleêç si´ na obszernej wyspie)17. Zaplanowano rekonstrukcj´ warowni, Niemcy wykonali pomiary zamku, ale ˝adnych prac budowlanych
przeprowadziç nie zdà˝yli. Dziedziniec zamkowy sta∏ si´ w tym czasie
miejscem koncentracji okolicznej ludnoÊci celem jej systematycznego wysiedlania, a tak˝e przeprowadzania pokazowych egzekucji18.
Pierwsze powa˝ne prace badawcze architektoniczno–archeologiczne przeprowadzono na zamku w latach 1955–1957. Ich rewelacyjne, podobno, wyniki zagin´∏y19. Nast´pnie (od 1958 r.) przystàpiono do
w∏aÊciwych prac konserwatorskich, poddawanych obecnie ostrej krytyce
— tym bardziej, ˝e ich projektant pozostaje nieznany20. Pierwsza inicjatywa ca∏kowitej odbudowy zamku pojawia si´ w czerwcu 1962 r. wraz
z uchwa∏à Miejskiej Rady Narodowej, stwierdzajàcà m. in., i˝ „z braku
dokumentów co do wyglàdu zewn´trznego dawnej cz´Êci mieszkalnej
mo˝na przyjàç projekt przez analogi´ do innych podobnych zamków,
a wn´trze odbudowaç na nowoczesne sale muzealne”21. Odbudowie
sprzeciwi∏a si´ jednak komisja pod przewodnictwem Stanis∏awa Lorentza, wizytujàca zamek we wrzeÊniu 1962 r.22. W rezultacie postanowiono przeznaczyç na cele muzealne tylko zachowane kubatury (2 baszty),
17

A. Kociszewski, Rejencja Ciechanowska (Regierungsbezirk Zichenau) 1939–1945,
„Zapiski Ciechanowskie, t. IX, 1995, s. 189.
18
A. Wo∏osz, Ze studiów…, op. cit., s. 34–35.
19
Tam˝e, s. 35. W wyniku sporu o rewitalizacj´ zamku, cz´Êç ze wspomnianej dokumentacji badawczej uda∏o si´ odnaleêç w Zak∏adzie Architektury Polskiej, Wydzia∏u
Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej.
20
Tam˝e.
21
Zamek w Ciechanowie b´dzie odbudowany, „5 Rzek”, r. IV, 1962, nr 3, s. 16; cyt.
za: A.K.F. Wo∏osz, Ze studiów…, op. cit., s. 52.
22
Tam˝e, s. 35.
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zaÊ reszt´ murów zabezpieczyç jako tzw. „trwa∏à ruin´” — co znalaz∏o
wyraz w komunikacie podczas uroczystej sesji naukowej z okazji 900–lecia Ciechanowa23. Prace budowlane poprzedzono licznymi badaniami
archeologicznymi, które trwa∏y a˝ do koƒca lat 70. XX w. Obecny wyglàd zamku jest efektem restauracji dokonanej przez Pracownie Konserwacji Zabytków z Warszawy i Olsztyna w latach 1979–1986; podczas
tych prac zrekonstruowano dodatkowo jednà z trzech gotyckich piwnic
w przyziemiu „Domu Du˝ego”24. Po przemianach ustrojowych kontrowersyjny pomys∏ ca∏kowitej odbudowy zosta∏ zarzucony, a od po∏owy lat
90. XX w. zanik∏a naukowa dzia∏alnoÊç zwiàzana z warownià. Wraz
z popularyzacjà Internetu mo˝na — tak˝e tam — trafiç na doÊç dobre
opracowanie historii zamku25. Obecnie w∏aÊcicielem zabytku jest Marsza∏ek Województwa Mazowieckiego, a zarzàdcà — Muzeum Szlachty
Mazowieckiej (utworzone w 1973 r. jako Muzeum Zamku w Ciechanowie, póêniej przekszta∏cone w Muzeum Okr´gowe, a od 1998 r.
funkcjonujàce pod aktualnà nazwà).

23

W. Kowalczuk–Kochanowski, Komunikat w sprawie odbudowy zamku w Ciechanowie [w:] S. Pazyra (red.), Millenium Ciechanowa, Ciechanów 1969, s. 195.
24
A.K.F. Wo∏osz, Zamek w Ciechanowie, Ciechanów 1991, s. 43.
25
Zob. http://www.sztuka.net, menu: zabytki, Ciechanów — Zamek Ksià˝àt Mazowieckich, dost´p: 6 stycznia 2008 r.

