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Szkolnictwo parafialne 
w północno-wschodnim Mazowszu 

1. Mazowsze Północno - Wschodnie. Mazowsze dzieliło się na trzy wo-
jewództwa: płockie, rawskie i mazowieckie. Ostatnie składało się z dziesię-
ciu ziem, m. in. łomżyńskiej i wiskiej. W pierwszej znajdowały się powiaty: 
kołneński, łomżyński, ostrołęcki i ostrowski, w drugiej: radziłowski, wąsoski 
i wiski. Te dwie ziemie można nazwać Mazowszem Północno - Wschodnim. 
Podział na województwa, ziemie i powiaty przetrwał do rozbiorów. Po 
1795 r. utworzono prowincję Prusy Nowowschodnie o dwóch departamen-
tach, białostockim i płockim. W pierwszym było dziesięć powiatów: biało-
stocki, bielski, dąbrowski, drohiczyński, goniądzki, kalwaryjski, łomżyński, 
mariampolski, suraski i wigierski; w departamencie płockim sześć powia-
tów: lipnowski, ostrołęcki, płocki, przasnyski, pułtuski i wyszogrodzki. Roz-
bito dawną jedność ziem, również powiaty miały inny obszar, na przykład 
ostrołęcki składał się z dawnych trzech powiatów: ostrołęckiego, ostrow-
skiego i nurskiego. W Księstwie Warszawskim zachowano podział na de-
partamenty z czasów pruskich, w Królestwie Polskim nadano im nazwy wo-
jewództw, a w 1837 r. nazwy guberni. Powiaty dalej dzieliły się na parafie1. 
W 1866 r. znów przybliżyła się jedność administracyjna okręgu Mazowsza 
Północno - Wschodniego w ramach nowych podziałów na gubernie i powia-
ty. Gubernia łomżyńska obejmowała nowe powiaty: kołneński, łomżyński, 
makowski, ostrołęcki, ostrowski (wydzielony z ostrołęckiego), szczuczyński 
i mazowiecki. W ramach powiatów utworzono gminy, które w zasadzie nie 
pokrywały się z obszarem parafii. W 1893 r. powiat pułtuski przeniesiono 
do guberni płockiej, w 1912 r. powiat węgrowski włączono do guberni łom-
żyńskiej. Dawne ziemie łomżyńska i wiska to ogólnie mówiąc obszary po-
wiatów: kolneńskiego, łomżyńskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego i szczu-
czyńskiego; i te można uznać jako wskazane w tytule opracowania Mazow-
sze Północno - Wschodnie2. 

2 Szkolnictwo parafialne. W średniowieczu przy kościołach parafial-
nych często znajdowały się szkoły. W1215 r. sobór laterański nakazał utrzy-
mywać nauczyciela przy lepiej uposażonym kościele. W Polsce sprawy 
szkolnictwa omawiano na synodach metropolitalnych, czyli ogólnopolskich. 
W 1510 r. na synodzie w Piotrkowie zobowiązano biskupa krakowskiego, by 
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zwizytował Akademię Krakowską celem usunięcia braków. We wszystkich 
diecezjach na kierowników szkół katedralnych, kolegiackich i parafialnych 
należało powoływać ludzi wykształconych i nie budzących zastrzeżeń pod 
względem moralnym. W 1512 r. synod w Łęczycy poleci! plebanom powia-
damiać oficjałów okręgowych o włóczących się uczniach, jeśli w ciągu 
trzech dni nie wrócą do szkoły. Można wymierzyć karę, nawet cielesną. 
W 1539 r. synod w Piotrkowie nakazał zwrócić baczną uwagę na wychowa-
nie młodzieży oraz podkreślił konieczność reformy obyczajów w szkołach. 
Wezwał też do roztoczenia nadzoru nad nauczycielami domowymi. W 1557 
r. synod w Piotrkowie ponowił dawne ustawy o potrzebie częstego wizyto-
wania szkół. Biskupowi krakowskiemu ponownie zalecił dokonanie refor-
my Akademii Krakowskiej. W 1561 r. synod w Warszawie wezwał do więk-
szej troski o szkoły katedralne, kolegiackie i parafialne. W 1607 r. na syno-
dzie w Piotrkowie upowszechniono List pasterski kardynała Maciejowskie-
go do duchowieństwa parafialnego. Wśród innych spraw, kardynał wypo-
wiedział się o szkolnictwie. Pisał iż szkoła była związana integralnie z para-
fią i kościołem. Nauczyciel przed objęciem urzędu powinien złożyć wyzna-
nie wiary przed proboszczem. Przedmiotem nauczania dzieci jest: ojcze 
nasz, zdrowaś, wierzę, przykazania boskie i kościelne. Starsze dzieci niech 
opanują resztę katechizmu i stosownie do wieku czytanie, pisanie i rachun-
ki. Proboszcz powinien zwracać pilnie uwagę na życie moralne nauczyciela, 
który ma nosić strój duchowny. Uczniowie nie mogą samowolnie, bez ze-
zwolenia i świadectwa kierownika szkoły, przenosić się z jednej szkoły do 
innej3. 

W początkach XVI wieku szkoła parafialna była zjawiskiem typowym. 
Szacuje się, że w diecezjach gnieźnieńskiej i krakowskiej około 90 procent 
parafii posiadało taką szkołę. W diecezji płockiej w tym czasie odsetek pa-
rafii ze szkołą był jeszcze wyższy. W 1530 r. w archidiakonacie pułtuskim, 
obejmującym dekanaty: Ciechanów, Łomża, Nur, Przasnysz, Pułtusk, Wi-
zna i Wyszków na ogólną liczbę 117 parafii szkoła znajdowała się w 114, to 
jest 97,43 procent. Zaledwie w trzech parafiach nie było nauczyciela4. 

Do drugiej połowy XVIII wieku nie istniało państwowe ustawodawstwo 
dotyczące szkolnictwa. Pierwszym ministerstwem była Komisja Edukacji 
Narodowej, powstała w 1773 r. Właśnie w tym roku przestał istnieć zakon 
jezuitów, dotąd właściciel licznych budynków, obszarów ziemskich i zapi-
sów w bankach. Na bazie ich dóbr powstało wspomniane ministerstwo. 
Szkoły parafialne pozostały jak dawniej, ale już w zależności prawnej od 
Komisji Edukacji Narodowej. Potwierdził to Sejm Czteroletni, potem rzą-
dy Prus, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Wynikało to m. in. 
z dawnych podziałów administracyjnych, bowiem parafie obok funkcji ko-
ścielnych były najniższymi ogniwami administracji cywilnej. Tak było do 
1864 r., kiedy to szkoły powierzono nowo utworzonym gminom5. 

W tym roku biskup sejneński, Łubieński, tłumaczył duchowieństwu, iż 
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dotychczasowe stanowisko Kościoła wynikało z samej jego natury oraz 
z przywileju nadanego przez prawo krajowe. Biskup zachęcał kapłanów, 
aby włączyli się do tworzenia nowych szkół i w nich pracowali. To nie leża-
ło jednak w planach rządu. W 1876 r. generał gubernator warszawski za-
strzegł, iż „szkoły narodowe wyłącznie poddane są świeckiej władzy nauko-
wej i sprawy tychże szkół pod żadnym pozorem nie podlegają przewodnic-
twu lub jakiemukolwiek wpływowi duchowieństwa", i przypominał to kilka-
krotnie. Po powstaniu styczniowym w Królestwie Polskim nie było już szkół 
parafialnych w ścisłym znaczeniu tego słowa6. 

3. Sieć szkolna. Autor przebadał wizytacje biskupie, wizytacje dziekań-
skie i akta poszczególnych parafii z XIX wieku. Swoje badania opubliko-
wał, są więc dostępne i nie ma teraz potrzeby szczegółowo powtarzać. Ogól-
nie można stwierdzić, że w tym stuleciu prawie w każdej parafii szkoła ist-
niała do 1822 r., potem jej nie było, ponownie otwierano po 1834 r. i znów 
zamykano w latach sześćdziesiątych. Wiązało się to z obowiązkiem płacenia 
składki szkolnej do 1822 r. i po 1834 r. oraz z uwolnieniem mieszkańców 
w innych latach od ponoszenia kosztów na utrzymanie jedynej dla parafii 
szkoły, niezależnie jak odległe od kościoła były wioski. Gdy nie było szkoły 
oficjalnie zarejestrowanej, niekiedy uczyli przy kościele wikariusz lub orga-
nista a opłacali rodzice danej grupki dzieci. Również po wioskach niekiedy 
tworzyły się takie grupki prowadzone przez kogoś umiejącego czytać i pi-
sać. Po powstaniu styczniowym rząd zabraniał prywatnego nauczania7. 

4. Nauczyciele. Nauczycielami byli mężczyźni a wyjątkowo i kobiety, 
m.in. w Ostrołęce i Myszyńcu żony miejscowych nauczyciel. Przygotowywa-
li się do zawodu w Instytucie Pedagogicznym, szkołach obwodowych i gim-
nazjach, nie posiadający takich świadectw składali egzamin przed otrzyma-
niem posady. W programie nauczania podlegali inspektorom szkół obwo-
dowych, ci dyrektorom gimnazjów8. 

5. Uczniowie. Dało się ustalić w miarę dokładnie liczbę uczniów. W pro-
tokołach wizytacyjnych rozróżniano obecność uczniów zimą i latem, wymie-
niano liczbę chłopców i dziewcząt. Zimą uczęszczało więcej dzieci, wśród 
których zawsze przeważali chłopcy. Jednak do szkół chodziło mało dzieci. 
W 1819 r. w Andrzejewie na ponad 200 w wieku szkolnym, to jest od 7 do 
13 lat, zimą uczyło się 52 chłopców i 14 dziewcząt; w Broku na 154 - 30 chł 
i 16dz; w Czerwinie na 170 - 24 chł i 9 dz; w Kadzidle na 717 - 28 chł i lOdz; 
w Ostrołęce na ponad 100 - 40 chł i 35 dz; w Ostrowi na 182 - 49 chł i 19 dz. 
W 1860 r. w Królestwie Polskim było 79,2 % analfabetów, a 17,8% umiało 
zaledwie czytać. Niewiele się zmieniło pod koniec stulecia. Szkoły parafial-
ne nie były wyznaniowymi. Najwięcej dzieci pochodziło z rodzin katolic-
kich, gdyż katolicy stanowili ponad 80% ludności Królestwa Polskiego. Ale 
na przykład w 1819 r. w Czyżewie uczyło się w szkole parafialnej 3 żydów, 
w Jasienicy 3 ewangelików itd.9 

6. Nauczanie. Według ustawy szkolnej z 1808 r. rok dzielił się na dwa 
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półrocza: zimowe od 1 października i letnie w tydzień po Wielkanocy do 24 
lipca. Dziecko chodziło do szkoły tak długo, aż opanowało cały program, 
a czyniło to zazwyczaj w dwunastym roku życia. Ustawa szkolna z 1834 r. 
dzieliła czas nauki w szkołach wiejskich od 15 października do 15 marca, 
potem następowało drugie półrocze. W miastach nauka trwała dłużej. Do 
szkoły przyjmowano dzieci od szóstego roku życia a dziewczęta najpóźniej 
w jedenastym roku życia. Codziennie były cztery godziny lekcyjne, rano lub 
po południu, gdyż nauczyciel pracował z dwoma grupami dzieci. Obowiązy-
wały przedmioty: religia z historią świętą, czytanie, pisanie i cztery działa-
nia arytmetyczne. W miastach niekiedy uczyło dwóch nauczycieli a taką 
szkolę nazywano dwuklasową; o jednym nauczycielu - jednoklasową. Lek-
cje odbywały się przeważnie w pomieszczeniach należących do parafii, wła-
snych budynków szkolnych było niewiele10. Przed powstaniem styczniowym 
nauczano po polsku, chociaż w latach czterdziestych rząd zalecał wprowa-
dzenie przedmiotu języka rosyjskiego. Po 1872 r. do szkolnictwa wszedł ję-
zyk rosyjski jako obowiązkowy w całym systemie nauczania, z wyjątkiem 
dwóch godzin tygodniowo na język polski i religię11. 

7. Zadanie duchowieństwa. W regulaminie szkolnym pruskim z 1806 r. 
troskę o szkoły parafialne powierzono Komisji Szkolnej, w skład której 
w mieście wchodził burmistrz i proboszcz a na wsi właściciel majątku 
i dwóch gospodarzy. W ustawie szkolnej z 1808 r. mówiono o Dozorze 
Szkolnym z udziałem dziedzica, proboszcza, burmistrza lub wójta i jednego 
lub dwóch gospodarzy. W ustawie szkolnej z 1834 r. na opiekuna szkoły 
wskazano proboszcza lub wikariusza. Z funkcją opiekuna łączyło się ściąga-
nie składki szkolnej, nawet przy pomocy policji. Rząd zalecał, aby biskupi 
i dziekani wizytowali szkoły12. 

8. Ostrołęka. Parafia w Ostrołęce powstała w 1399 r., kiedy książę Ja-
nusz I ufundował kościół i uposażył parafię. Obejmowała ona miasto i do-
syć odległe wioski. Była niezbyt liczna, w 1845 r. miała 4631 wiernych, gdy 
Myszyniec 12666, Kadzidło 6769; ponad 3000 miały parafie Andrzejewo, 
Brok, Czyżewo, Jasienica, Ostrów. Na terenie parafii mieszkali inni chrze-
ścijanie oraz żydzi. W 1821 r. w Ostrołęce mieście było 117 innych chrześci-
jan i 486 żydów. W końcu XIX wieku liczba mieszkańców samej Ostrołęki 
zwiększyła się wyraźnie; w 1908 r. było 11455 osób, w 1921 r. 9145, w tym 
5754 katolików; w 1926 r. parafia (z wioskami) liczyła 10670 wiernych13. 

O życiu kulturalnym Ostrołęki w pierwszych wiekach istnienia jest ma-
ło wiadomo. Zapewne była szkoła. Pierwsza pewna informacja o niej po-
chodzi z 1479 r. Od końca XV wieku w regestrze Akademii Krakowskiej 
umieszczono kilku studentów z Ostrołęki i okolic. W 1557 r. ks. Białobrze-
ski zapisał pewną sumę na bractwo literackie w Ostrołęce, co świadczy 
o znajomości sztuki czytania wśród mieszkańców14. 

Szczegółowe dane o szkole w Ostrołęce pochodzą z XIX wieku. 
W 1819r. było 40 chłopców i 35 dziewcząt, 1821 - 60, 1822 - zimą 40 do 60, 
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1826 - 60, 1827 - 60, 1830 - 56, 1837 - 85 chi. i 16 dz., 1839 - 66, 1841 - 73, 
1842 - 33, 1844 - 94, 1845 - 80, 1846 - 60, 1847 - 70, 1856 w m a j u 20 chi. i 6 
dz., 1857 w maju 30. Uczyli w 1819 - 1824 Józef Skwarski i j ego żona Tekla, 
1837 - 1857 Mateusz Opęchowski . Miejscem nauki w 1819 r. d la chłopców 
była jadalnia pobernardyńska , a dla dziewcząt dom plebański , gdzie też 
mieszkali pańs two Skwarscy. W 1837 r. podano , iż dawniej była szkoła 
wzniesiona za czasów pruskich, ale zamien iono budynek na piekarnię . Pod 
koniec stulecia były trzy szkoły: męska, żeńska i żydowska, a na Stacji Os t ro-
łęce szkoła męska o dwóch nauczycielach i żeńska o j ednym nauczycielu1 5 . 

O d 1666 r. w Ost ro łęce byli Bernardyni . Ich obecność nie oddziaływała 
na szkolnictwo, jak Jezui tów w Łomży i Puł tusku, gdzie istniały kolegia 
z liczną młodzieżą. Bernardyni należeli do grupy franciszkańskiej , byli za-
k o n e m żebraczym, nie prowadzil i szkół16. 
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