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CIECHOCINEK
- HISTORIA NASZEGO MIASTA

Od kiedy w latach `30 XIX wieku zacz´to wykorzys-
tywaç solanki do celów leczniczych, do Ciechocinka
zacz´li przybywaç pierwsi kuracjusze. Od tamtych cza-
sów nasze miasto znane jest jako jedno z najpopular-
niejszych uzdrowisk. Jednak˝e historia Ciechocinka
si´ga znacznie dalej…

Tereny obecnie nale˝àce do Ciechocinka by∏y w za-
mierzch∏ych czasach zasiedlone przez mieszkaƒców
osady i grodu kasztelaƒskiego o nazwie S∏oƒsk. Eksperci
szacujà, i˝ S∏oƒsk móg∏ istnieç ju˝ od VIII wieku.
Na lekcjach historii wszyscy uczyliÊmy si´ o wydarze-
niach z roku 1235, który to sta∏ si´ poczàtkiem proble-
mów kraju w zwiàzku z funkcjonowaniem na naszych
ziemiach Zakonu Krzy˝ackiego, ma∏o kto jednak wie,
˝e i Ciechocinek by∏ z tà historià w pewien sposób
powiàzany. Prowodyr póêniejszych niesnasek, ksià˝´
Konrad I Mazowiecki odda∏ zakonnikom dwie warzel-
nie soli na terenie dawnego S∏oƒska, dzisiejszego Cie-
chocinka. W zamian, Krzy˝acy mieli Êwiadczyç deputaty
solne wzgl´dem ksi´cia i biskupa.

JeÊli chodzi o przesz∏oÊç samego miasta, wiemy
na pewno, ̋ e jego poczàtki si´gajà roku 1379, z którego
to okresu pochodzi pierwsza wzmianka miejscowoÊci
brzmiàca: Ciechocino. Prawdopodobnym jest jednak˝e
powstanie Ciechocinka nied∏ugo po zniszczeniu S∏oƒ-
ska przez powodzie w XIII wieku.

W czyim w∏adaniu pozostawa∏ Ciechocinek? Pierw-
szym znanym nam w∏aÊcicielem by∏ Przedpe∏ek ze S∏u-
˝ewa herbu Pomian (wiek XIV). Wraz z jego Êmiercià
Ciechocinek sta∏ si´ w∏asnoÊcià rodziny Oporowskich
herbu Sulima, natomiast od koƒca XIV wieku a˝ do ro-
ku 1550 - rodu Siemikowskich herbu Oksza. W tym
w∏aÊnie okresie pojawi∏a si´ w archiwach pierwsza
wzmianka o miejscowoÊci o nazwie takiej, jak dzisiejsza:
Ciechocinek. Wzmianka pochodzi z roku 1520. Kolejni

w∏aÊciciele to: Sobiesierscy herbu Poraj, S∏u˝ewscy
herbu Sulima, Potuliccy herbu Grzyma∏a, a˝ wreszcie
dochodzimy do Niemojewskich herbu Rola, gdy˝
to za ich czasów Ciechocinek prze˝y∏ prawdziwy roz-
kwit. Ich panowanie rozpocz´∏o si´ oko∏o roku 1639,
natomiast ju˝ od po∏owy tego stulecia zacz´to wpro-
wadzaç zmiany.

Wiemy na pewno, ˝e a˝ do roku 1670 w Ciechocin-
ku, osadzie szlacheckiej, nie by∏o folwarku. Dopiero
w okresie, gdy w∏aÊcicielami zostali Niemojewscy, zbu-
dowano folwark. Wieki: XVI i XVII nie by∏y ∏askawe
dla Ciechocinka: osada nawiedzana by∏a przez powo-
dzie, epidemie oraz wojny, co prowadzi∏o do stopnio-
wego wyludniania si´ tych rejonów. Ciechocinek wiele
zawdzi´cza ówczesnym w∏aÊcicielom, którzy to zdecy-
dowali si´ na dzia∏ania, dzi´ki którym osada wreszcie
mog∏a zaczàç si´ rozwijaç. Zacz´to karczowaç lasy
pod budynki u˝ytkowe dla ludnoÊci, osuszono bagna,
usuwano wod´ z terenów poszkodowanych przez po-
wódê, a ponadto dà˝ono do zasiedlenia nieu˝ytków.

Konsekwencjà pierwszego rozbioru Polski w 1772
roku by∏a strata Wieliczki i Bochni, a co za tym idzie
- tamtejszych ˝up solnych. Stàd te˝ w okolicach Ciecho-
cinka zacz´to w tym okresie poszukiwaç êróde∏ solan-
kowych. Znanà osobà, która uczestniczy∏a, a w∏aÊciwie
nawet kierowa∏a dzia∏aniami majàcymi na celu odna-
lezienie êróde∏ by∏ Stanis∏aw Staszic.

W 1810 roku, wraz ze Êmiercià ostatniego w∏aÊcicie-
la Ciechocinka, Ksawerego Niemojewskiego, ziemie
wraz z resztà majàtku zosta∏y rozdzielone mi´dzy po-
tomstwo Ksawerego. Mia∏ on dwie córki, tote˝ mà˝
jednej z nich, Barbary, przejà∏ jej cz´Êç majàtku jako
posag Êlubny. Druga po∏owa nale˝a∏a przez pewien
czas do kolejnej córki, Ksawery a˝ do momentu, gdy
zosta∏a od niej odkupiona przez Józefa Zawadzkiego,
czyli m´˝a Barbary.

W roku 1823 do Ciechocinka przyby∏ Konstanty Wo-
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