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Władze państwowe a ewangelicy na Mazowszu -
sprawa pojawienia się ewangelików w Ostrołęce w 

początkach XIX w. 

„Polska a katolicyzm - to jedno! Polak musi być katolikiem! Ewangelic-
ka wiara obcą jest Polakom, nie może być przez Polaków pojęta ani odczu-
ta, gdyż jest to wiara sprzeczna z ich sposobem myślenia. Wypłynęła ona 
z ducha niemieckiego i jest narodową wiarą niemiecką [...] Tak słyszy się 
często z ust nawet osób poważnych i bezstronnych, tak czyta się w wielu ga-
zetach i książkach" - takimi oto słowami tuż po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości po I wojnie światowej rozpoczął anonimowy autor swoją 
pracę o początkach i rozwoju luteranizmu w Prusach Wschodnich1. 

Dzieje Mazowsza w XVI-XVIII w. w dużym stopniu niejako jednak po-
twierdzają cytowane stereotypowe wypowiedzi. „Nowinki" religijne prawie 
wcale nie przyjęły się w tej dzielnicy Rzeczypospolitej, zwłaszcza w części 
północnej2. Mazowsze stanowiło „niejako polityczną bazę katolicyzmu pol-
skiego"3 w rozpoczętej w drugiej połowie XVI w. konfrontacji z wyznania-
mi reformacyjnymi. 

Sytuacja zaczęła się zmienić w związku z rozbiorami Rzeczypospolitej. 
W latach 1795-1806 „właścicielem" Mazowsza (właściwie jego północnej 
i centralnej części) były protestanckie Prusy4. Celom germanizacyjnym mia-
ła służyć kolonizacja niemiecka. Poza napływającą kadrą urzędniczą (niższe 
urzędy czasowo pozostawiono Polakom) i stacjonującymi wojskami pruski-
mi, nowe władze zaczęły organizować osady dla kolonistów5. W szczegól-
nym stopniu dotknęło to stolicy departamentu płockiego6. Przybywający 
osadnicy byli wiernymi Kościoła ewangelicko-augsburskiego: „W dep. płoc-
kim kościół ten miał 5879 rodzin wyznawców - z tego w powiecie lipnow-
skim 3500, pułtuskim 700, przasnyskim 428, ostrołęckim 148, mławskim 
703. W samym Płocku miało być 400 rodzin"7. 

Jak widać, do powiatu ostrołęckiego - wchodzącego do departamentu 
płockiego - napłynęło zdecydowanie najmniej ewangelików. W dodatku 
skoncentrowani oni byli w byłym powiecie ostrowskim, wchodzącym po 
pruskiej reformie administracyjnej w skład powiatu ostrołęckiego. „Za 
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rządów pruskich przybyło do Ostrołęki kilkanaście rodzin niemieckich, 
a ich nazwiska figurowały w spisach właścicieli nieruchomości w pierwszej 
ćwierci XIX w."8. Projektowano budowę kościoła w mieście. Rządy pruskie 
jednak szybko się skończyły, a wraz z powstaniem Księstwa Warszawskiego 
wielu kolonistów opuściło „Prusy Nowowschodnie": „Mazowsze Północne 
zachowało swój polski charakter, zaś akcja kolonizacyjna skończyła się w 
tym okresie niepowodzeniem'". Niestety, niewiele dało się ustalić o poby-
cie tych pierwszych ewangelików-Niemców w Ostrołęce10. 

Rządy Księstwa Warszawskiego okazały się jednak jeszcze krótsze niż 
pruskie. Z zachodnich departamentów Księstwa utworzono Wielkie Księ-
stwo Poznańskie pod władzą Prus. Mazowsze, które w nowym podziale ad-
ministracyjnym znalazło się w Królestwie Polskim pod berłem Aleksandra 
I; obejmowało województwa płockie, mazowieckie, północną część sando-
mierskiego i zachodnie skrawki podlaskiego i augustowskiego. Problem 
ewangelików na Mazowszu pojawił się w związku z nowymi granicami pań-
stwowymi. W październiku 1816 r. namiestnik Królestwa gen. Józef Zają-
czek w piśmie do Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego (dalej: KRWRiOP) zawiadamiał, że Prezes Naczelny Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego Antoni Radziwiłł (protestant) „użala się, iż miesz-
kańcom nadgranicznym kraju tutejszego Religii Protestanckiej wzbronio-
nem jest uczęszczać do Parafialnego Kościoła w Witkossie pod Gnieznem" 
i polecił „ażeby po ścisłem sprawdzeniu powyższego zażalenia, uznanie 
swoje wraz ze środkami godzącemi wzajemne mieszkańców potrzeby, Nam 
przedstawiła"". KRWRiOP przedstawiła swoją opinię namiestnikowi i ten 
na jej podstawie uznał „iż w teraźniejszym stanie rzeczy trudno jest odmó-
wić żądaniu Naczelnego Prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego, jako na 
Traktacie opartem [...] wzywamy przeto tęż Komissyę ażeby stosowne w tej 
mierze do właściwych Władz duchownych wydala zalecenia"12. Niebawem 
centralne władze wyznaniowe wydały odnośne polecenia komisjom woje-
wódzkim13. 

Tolerancyjna polityka religijna władz Królestwa Polskiego niewątpliwie 
związana była z postawą cesarza Aleksandra. „Rządy Aleksandra I, który 
nie tępił narodowości polskiej i religii katolickiej, przyniosły niejako stabi-
lizację w sytuacji Kościoła katolickiego w Cesarstwie"14. Cesarz żywił w tym 
czasie szczególne zainteresowanie religijnością protestancką, zwłaszcza 
mniej oficjalnymi nurtami15. Wspierał zarówno w Rosji, jak i Królestwie 
Polskim, oddziały powstałego na początku XIX w. w Londynie Towarzy-
stwa Biblijnego, które za główny cel przyjęło przekład Biblii na języki naro-
dowe i rozpowszechnianie tych przekładów". 
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Tolerancja religijna sprzęgła się w tym czasie z trudną sytuacją gospo-
darczą Królestwa: „Przemyślowi brakło ochrony celnej i chłonnego rynku 
zbytu; ponadto zła sytuacja skarbu uniemożliwiała wydatną pomoc pań-
stwa. Sytuacja zmieniła się zasadniczo, gdy - w roku 1821 prezesem Komi-
sji Rządowej Przychodów i Skarbu został książę Ksawery Drucki-Lubecki 
[...] Oceniając trafnie położenie, w jakim się kraj znalazł, wysunął on pro-
gram gospodarczy, który z żelazną konsekwencją i twardą nieustępliwością 
realizowany miał niebawem dać świetne rezultaty [...] Tych nowych możli-
wości dopatrywał się Lubecki w zacieśnieniu stosunków gospodarczych 
z Rosją. Widząc zamykanie się zachodnich rynków zbytu przed polskim rol-
nictwem pragnął wykorzystać rozległe rynki wschodnie dla polskiego prze-
mysłu [...] Przekształcenie kraju wyłącznie rolniczego w rolniczo-przemy-
słowy - o to cel, do którego Lubecki konsekwentnie zdążał [...] Skąd wziąć 
rzesze pracowników? Lubecki widział rozwiązanie tego zagadnienia w wer-
bunku cudzoziemców. Uważał słusznie, że na dany znak [...] znajdzie się 
w granicach Królestwa mnóstwo niemieckich robotników, których system 
prohibicyjny „pozbawia żywiącego ich dotąd zajęcia'"7. Początkowo za te-
ren osadnictwa wzięto pod uwagę województwa kaliskie i mazowieckie. 
„Niebawem województwa mazowieckie i kaliskie swą produkcją przemysło-
wą pozostawiły daleko w tyle resztę kraju'"8.Właściwie we względach go-
spodarczych należy upatrywać zainteresowanie władz we wspieraniu już ist-
niejących parafii ewangelickich na centralnym Mazowszu (woj. mazowiec-
kie), jak i organizacji nowych : „Urządzenie Parafii Ewangielickich w całem 
Województwie Komissya Wojewódzka poczytała za rzecz bardzo ważną 
i konieczną, albowiem znaczną część ludności składają Mieszkańce tego 
wyznania. Ci tym troskliwszą opiekę Rządu winni ściągnąć dla siebie, że są 
Krajowi z wielu względów bardzo użyteczni. Jedni z nich poświęcają się 
z korzyścią rolnictwu, a drudzy fabrykom, rękodziełom i handlowi, profes-
sjom tak wiele Krajowi Naszemu potrzebnem. Z tych względów Dzieło ta-
kowe Organizacyi Parafii Ewangielickich , wymagało gróntownego (sic!) 
rozważenia wielu okoliczności mających z nimi styczność [...] Komissya Wo-
jewódzka w zakreśleniu Parafii Ewangielickich w Województwie Mazowiec-
kiem i w wyborze miejsca dla Kościoła, miała względy: 

aj Na liczbę Mieszkańców tegoż wyznania w różnych częściach Woje-
wództwa osiadłych. 

b/ Aby miejsca na Kościoły Parafialne były wybrane, gdzie jest najznacz-
niejsza liczba osiadłych Familii Ewangielickich albo też w bliskości których 
takoweż w znacznej liczbie zamieszkania - szczególnie zaś Miasta. 

c/ Aby Parafie Ewangielickie, w teraźniejszym czasie już będące, pierw-
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szeńs two p r z e d i nnemi d o da l sze j ezystencj i miały, z t ego względu, 
iż w nich są już j a k o w e ś f u n d u s z e , d o u t r zyman ia Kośc io ła i D u -
chownych . 

d/ Z e zaś Mias t a , wsie i ko lon ie , przez Ewangie l ików os iad łe , nie 
wszystkie są b l i sko s iebie l eżące , z a t e m Komissya Wo jew ó d zk a w 
wyznaczan iu mie j sca na Pa ra f i e , nie mog ła mieć z u p e ł n e g o względu 
na g r an i ce o b w o d ó w , a nawet Wojewódz twa . 

e/ Gdy d o u t r z y m a n i a Kościo ła , a przy nim Księdza i s ług ko-
ścielnych nayważnie j szą rzeczą jes t , f u n d u s z na to wydos ta rcza jący ; 
Komissya W o j e w ó d z k a w tem względzie zwróci ła uwagę na f u n d u -
sze już e z y s t u j ą c e za byłego R z ą d u Prusk iego , Polsk iego i l egowane 
p rzez p r y w a t n e osoby na z a d e k l a r o w a n e t e r az d o b r o w o l n e of ia ry 
a lbo też na l iczbę p rzy łączonych do Para f i i Mieszkańców ze wzglę-
du na s t an ich m a j ą t k u . . . " " . 

Przychylna p o s t a w a r z ą d u wobec ewangel ików nie mogła oczywi-
ście wszys tk iego za ła twić . Wiele za leża ło od komisj i wojewódzk ich i 
ich p r e z e s ó w . Dużymi os i ągn ięc i ami w tym zakres ie mogła pochwa-
lić się k o m i s j a mazowiecka : „ N a Reskrypt Komissyi [...] k tórym po-
leciła z łożyć w i a d o m o ś c i czyli w osadach fabrycznych [...] są z a p r o -
w a d z o n e p a r a f i e wyznan ia Ewange l i ck iego [...] ma h o n o r w t e j mie-
rze złożyć n a s t ę p u j ą c e wyjaśn ien ie : Ż e Komissya Wojewódzka ma-
j ą c a na b a c z e n i u u p o r z ą d k o w a n i e służby Boże j dla wyznania Ewan-
ge l ick iego [...] j e szcze w roku 1821 z a t r u d n i ł a się była z e b r a n i e m 
w i a d o m o ś c i i u p o r z ą d k o w a n i e m spoś ród fami l iów Ewangel ick ich w 
z a m i a r z e u r z ą d z e n i a p o d ł u g ówczesnego s tanu rzeczy p a r a f i ó w [...] 
Z e p r o j e k t p o m i e n i o n y Ks iążę Namies tn ik Króles twa Komissyi 
R z ą d o w e j Wyznań Rel ig i jnych i Oświecen ia Pub l i cznego dla dan ia 
op in i i z a k o m u n i k o w a ć raczył, gdy wsze lako mimo ważności I n t e r e -
su d o t ą d ż a d n e przepisy s t anowiące zasady, p o d ł u g j ak i e j reguły w 
u r z ą d z a n i u pa r a f i i Ewange l i ck ich p o s t ę p o w a ć należy, nie są wyda-
ne, a Komissya W o j e w ó d z k a nag lona b ę d ą c konieczną po t rzebą [...] 
bez da l s zego więc oczek iwan ia ustawy w te j mie rze u f o r m o w a ł a 
E ta ty Kośc i e lne d la pa ra f i i Ewangel ick ich w Mias tach Zg ie rzu i 
Gos tyn in i e i zakreś l iwszy d o tychże pa r a f i i przyległe wsie i ko lon ie 
p rzez ro ln ików t egoż wyznan ia zamieszka łych [...] Komissyi R z ą d o -
wej Wyznań Rel ig i jnych i Oświecen ia Pub l i cznego do o s t a t e c z n e g o 
z a t w i e r d z e n i a przedstawi ła" 2 0 . 
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Tabela 1 

Organizaci a parani ewangelickich w woj. mazowieckim (stan na 1821 r.) 
Siedziba Liczba wiernych Fundusz w gotówce (w 

d) 
Dod. K Skarbu Pubhcz. (w zł) Dodatek od gminy (w 

Warszawa woo 500 
Nowodwór 2000 1670 330 
Warka 1200 500 500 
Gostynin 2600 1400 
Zgierz 2000 1000 J00 
Dzorków 2500 1680 
Wiskitki 1500 1140 1000 260 
Plowce 5530 1342 » 0 
Krośniewice 2000 183 300 
Rawa 2600 2000 
Brzeziny ¡3820 2578 
Brzużyca 2500 1100 2000 
Dąbie 2000 1600 300 
Chodecz 4000 500 1800 
Babiak 3000 1253 300 316 
Włocławek 2700 1330 500 466 
Nieszawa 1500 1060 800 
Źródło: AGAD. CWW Król Pol., sygn 1060, Wykaz ogólny parafii ewangelickich, s. 222-224. 

Uwaga: 
- dane dotyczą parafii z ich filiami, 
- wymienione siedziby parafii poza Brzużyeą byty miastami, 
- na dokumencie naniesiono uwagi wobec następijących parafii: Warszawa -„Fundusze tej Parafii są 

dostateczne podług oświadczenia konsystoiza", Brzużyca - „Parafianie deklarują całkowitą składkę na 
utrzymanie Pastpra", Chodecz - „W tak licznej Parafii dodatek może być złożonym". 

Niektórzy komisarze obwodowi zadanie utworzenia parafii ewangelic-
kiej na swoim terenie woleli zrzucić na rząd i samych ewangelików: „Ze-
brawszy wiadomości, których Komissya Wojewódzka obok cytowanym re-
skryptem zażądała przesyłam w załączeniu wykaz obejmujący liczbę miesz-
kańców wyznania Ewangelickiego, ich zamożność i chęć ofiarowania skład-
ki na budowę domu ich modlitwy. Dotychczasowe Ewangelików oświadcze-
nia nie zapewniają ani pewności wystawienia dla nich domu modlitwy, ani 
możności utrzymania pastora i sług kościelnych - lecz, gdyby można spro-
wadzić pastora zaufanie Rządu mającego i dać mu razem obowiązek na-
uczyciela Szkoły Elementarnej w mieście Łomży,więc przy ofiarach acz ma-
łych mógłby sobie mieć zapewnione utrzymania. W temczasowem zaś loka-
lu zbierani Ewangelicy zachęceni przez swego Pastora do ofiar pewnie by 
całej dołożyli możności wystawienia sobie Domu Modlitwy, który bądź na 
placu, gdzie ma być Szkółka Elementarna stawiona w Łomży, bądź koło 
Bożnicy Żydowskiej mógłby być erygowanym. To gdyby nastąpiło, wówczas 
nie tylko bliskiej Łomży okolicy mieszkańcy, ale i dalsze wspieraliby z pew-
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nością zamiar Rządu ustalenia parafii akatolickiej"21. 
Dużą rolę odegrali prywatni ofiarodawcy na rzecz parafii. Dziedzic Kro-

śniewic w woj. mazowieckim deklarował, że ofiaruje się „wystawić wszelką 
Budowę Kościelną i mieszkalną dla pastora i sług kościelnych, a to nie 
z drzewa, lecz z muru, z zastrzeżeniem pomocy od parafian w zwózce ma-
teryalów [...] wolność używania drzewa opalowego y pastwisko [...] nazna-
czyć dla pastora morgę gruntu pod ogród..."22. Inną deklarację złożył wła-
ściciel pobliskiego Kutna23. 

Na tle wspierania przez władze organizacji Kościoła ewangelicko-augs-
burskiego o takie wsparcie, a przynajmniej zauważenie, zabiegali też kal-
winiści:,Wskutek Reskryptu Księcia Namiestnika Królewskiego do Komis-
syi Rządowej [...] komunikowany mi Projekt do Ustawy [...] pobudza mię do 
następującego przedstawienia. W pomienionym Projekcie wszędzie tylko 
mowa o Kościele i Parafiach Ewangelicko-Augsburskich wyznania jest mo-
wa. Nie można się jednak przy tem od tej wstrzymać myśli, iż pomiędzy tak 
wielką od niejakiego czasu przybyłych mieszkańców liczbą, nie miałby się 
wielu wyznania Ewangelicko-Reformowanego znajdować, których się nie-
mało znajdzie pomiędzy kolonistami już w dawniejszych czasach tutaj osia-
dłymi [...] Jednakże Komissya Wojewódzka Mazowiecka w Projekcie swo-
im z roku 1821 Komissyi Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego podanym względnie utworzenia nowych Parafiów, uważała oby-
dwa wyznania, tak Ewangelicko-Reformowane, jak i Ewangelicko-Augs-
burskie za jedno ciało. Jeżeli w ten czas tego rozumienia była, że obydwa te 
wyznania są już połączone, myliła się bardzo..."24. 

Uporządkowanie sprawy urządzania parafii ewangelickich nastąpiło za-
sadniczo w latach 1824-1825. Poza KRWRiOP zajęła się tym Komisja Rzą-
dowa Spraw Wewnętrznych i Policji (dalej: KRSWiP): „Załączając Kopję 
przedłożenia [...] ma zaszczyt oświadczyć, iż przy napływie cudzoziemców 
fabrykantów wyznania Ewangelickiego do miast i osad tak w dobrach Rzą-
dowych, jak i prywatnych Województwa Mazowieckiego i Kaliskiego, do 
utrzymania i rozprzestrzeniania tych zakładów, najgłówniejszym jest punk-
tem zapewnić osiadającym sposobność sprawowania Obrządków Religij-
nych i nauki Elementarnej dla ich Dzieci. Komissya Rządowa Spraw We-
wnętrznych i Policyi przeto ponawia poprzednie swoje wnioski ażeby wzglę-
dem zakładu Kościołów Wyznania Ewangelickiego, obsadzania pastorów 
i zaprowadzania Szkółek Elementarnych w osadach fabrycznych tych 
dwóch Województw Komissya Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego środki najbliższe przedsięwziąć i Komissyi Rządowej Spraw 
Wewnętrznych i Policyi w czasie o skutkach wiadomić raczyła"25. 
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dów i Skarbu (dalej: KRPiS). Odpowiedź tej brzmiała: „Komissya [...] ma 
zaszczyt oświadczyć, iż podziela z Nią [tzn. KRWRiOP - E. i J.M.] pobud-
ki, które skłoniły ją do żądania z Ogólnych [przychodów - E. i J.M.] Kraju 
Summy 50000 na urządzenie nowych Parafii Ewangelickich dla przybyłych 
już w Kraju i ciągle przybywających mieszkańców Wyznania Ewangelickie-
go. Nie może jednak żądaniu jej zadość uczynić z powodu, że nie był pro-
ponowanym na Budżet [fundusz - E. i J.M.] Ale że mieszkańcy Wyznania 
Ewangelickiego są to prawie sami fabrykanci do Kraju sprowadzeni, znaj-
dzie się więc środek na urządzenie dla nich Parafii"26. W tej sytuacji KRW-
RiOP 3 marca 1825 r. poprosiła KRSWiP o wsparcie. Ta również wymówi-
ła się brakiem funduszy 27. Zwrot w stronę KRSWiP spowodował jednak 
natychmiastową obietnicę KRPiS: „W odpowiedzi na Odezwę Komissyi 
Rządowej Wyznań Religijnych i Oświadcz Publicznego z dnia 3 bm. i r. [...] 
do siebie uczynioną, w której wzmiankując o przedsięwziętych z swej stro-
ny krokach, celem uzyskania w r. b. od Komissyi Rządowej Spraw We-
wnętrznych i Policyi pomocy w pieniądzach na urządzenie Parafii nowych 
Ewangelików dla Mieszkańców Wyznania Ewangelickiego już osiadłych w 
naszym kraju, wnosi o zapewnienie na ten przedmiot w przyszłorocznym 
Etacie Summy zł 50000, a to dla uniknięcia [...] jakowych trudności, Komis-
sya Rządowa Przychodów i Skarbu ma honor oświadczyć, że gdy fundusz na 
podniesienie przemysłu i fabryk służący, z którego zamierzano udzielać ta-
kową pomoc, mieści się rokrocznie na Budżecie Wydatków, zatem i w la-
tach następnych żadna w tey mierze zachodzić nie może trudność"28. 

Coraz lepsze efekty i dalsze perspektywy „uprzemysłowienia" zachod-
niego Królestwa prowadziły jednak do podziału kraju na „Polskę A" i „Pol-
skę B"; „... nierównomierny poziom gospodarczy staje się przedmiotem ob-
rad Rady Administracyjnej [w 1825 r. - E. i J.M.] [...] Ażeby ten stan zmie-
nić, powinien rząd, zdaniem Zajączka, ułatwić zakładanie manufaktur w 
większych miastach województw prawobrzeżnych, jak np. w Pułtusku, 
Ostrołęce, Łomży i Augustowie. Komisarz fabryczny województwa kali-
skiego Dunin, który na swej dotychczasowej placówce dał się poznać jako 
dzielny i energiczny organizator, otrzymuje teraz zadanie urządzenia osad 
fabrycznych w województwie płockim i augustowskim"2'. Aby zachęcić ko-
lonistów do urządzenia w tych miejscach, „wznoszone były kosztem rządu 
liczne domki mieszkalne [...] W każdej osadzie budowano po 6 „dwufami-
lijnych domów rządowych na pierwsze pomieszczenie z zagranicy przyby-
łych rękodzielników"30. 

Podobnie jak na terenach już „uprzemysłowionych", również i w woj. 
płockim władze zamierzały urządzać parafie ewangelickie. Kilka powstało 
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już za rządów pruskich i mimo, jak wspomniano, ogólnej tendencji opusz-
czania Mazowsza Północnego przez ewangelików w czasach Księstwa War-
szawskiego, to przecież gdzieniegdzie następował ich rozwój31. Generalnie 
jednak do 1825 r. (decyzje o „uprzemysłowieniu") organizacja Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego w tym regionie była słaba: „Lubo rapportem 
z dnia 17 września r. z. [1822 - E. i J.M.] Nr 3411 zaprojektowała [komisja 
wojewódzka - E. i J.M.] jedną parafię ewangelicką w Obwodzie Pułtuskim 
w Mieście Serocku, a to z powodu naywięcej Ewangelików w bliskości tego 
Miast osiadłych, nadto, że Ewangelicy z Województwa Mazowieckiego, 
mianowicie Obwodu Stanisławowskiego wedle Reskryptu Komissyi Rządo-
wej z dnia 7 września 1821 roku [...] do tej parafii mieli być przyłączeni, gdy 
zaś po odebraniu deklaracyi od Ewangelików w Obwodzie Pułtuskim i do 
parafii Serock należeć mających, Ciż w ogóle biorąc zaledwie kilkadziesiąt 
złotych na założenie tej parafii zaofiarowali wymawiając się biednym sta-
nem, na utrzymanie zaś pastora składki opłacać nie dokładają się, nadto 
gdy Ewangelicy z Obwodu Stanisławowskiego wedle nadesłanej przez Ko-
missyę Wojewódzką Mazowiecką deklaracyi [...] do parafii Serockiej nale-
żeć nie chcą; przeto Komissya Wojewódzka widząc niepodobnem przypro-
wadzenie do skutku tego projektu, ma honor uczynić wniosek, aby takowy 
nateraz był zaniechany"32. 

4 listopada 1825 r. KRSWiP wydała postanowienie o urządzeniu osady 
fabrycznej (Nowe Miasto) w Ostrołęce. Usytuowano ją tuż za mostem, 
wzdłuż Narwi, przy trasie na Warszawę i Myszyniec. Prace rozpoczęto na 
wiosnę 1826 r. Na koszt rządowy budowano 10 dwurodzinnych domów dla 
spodziewanych osadników. Zapewniono im też inne bardzo dogodne wa-
runki (bezpłatne korzystanie z lasów państwowych, zwolnienie od czynszu 
na 10 lat, zwolnienie od służby wojskowej, zakup po niskich cenach cegły 
i dachówki, wreszcie obywatelstwo miasta). Projektowano budowę kościo-
ła ewangelickiego (przy trasie na Myszyniec)33. Niestety, udało się jedynie 
ustalić, że w osadzie tej „osiedliło się [...] 2 osadników, którzy łącznie 
z trzecim, mieszkającym w mieście w roku 1828, wyprodukowali 1383 łok-
cie sukna, 20 koców i 32 łokcie bai"34. 

W czasie bitwy ostrołęckiej osada fabryczna (w stanie do jakiego doszła) 
została całkowicie zniszczona. Klęska ostrołęcka -i ogólnie klęska powsta-
nia listopadowego - przypieczętowała los ewangelików w Ostrołęce, jak 
i „uprzemysłowienia" Mazowsza w I połowie XIX w.: „Po roku 1831 rząd 
rosyjski wprowadził granicę celną pomiędzy Królestwem i Cesarstwem; od-
padły chłonne rynki zbytu dla polskiego sukiennictwa [...] polskie warsztaty 
zamarły w bezruchu, część niemieckich osadników wróciła do ojczyzny, 
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a część powędrowała na wschód. Po upadku powstania nowe władze nie-
wiele troszczyły się o rozwój przemysłu polskiego. W maju 1833 roku Rada 
Administracyjna zniosła większość ulg, przyznawanych dotychczas imigran-
tom"35. 

Przypisy 

1 Polska a Mazowsze ewangelickie: okazanie prawdy historycznej, opr. 
student Mazur -ewangelik, Szczytno 1920, s. 4-5. Dalej autor uzasadnił cel 
napisania swej pracy: „Ale to też mnie skłoniło, aby teraz ogłosić drukiem 
i rozesłać po Mazurach do przeczytania to, do czegom doszedł w moich ba-
daniach, szukając wyjaśnienia na moje pytania, skąd i jakiemi drogami my 
Mazurzy otrzymaliśmy naszą ewangelicką wiarę, komu zawdzięczamy, że 
potrafimy ją zrozumieć i ukochać". Anonimowe autorstwo, a przede 
wszystkim zawartość cytowanej publikacji (wynika z niej, że polscy królowie 
i możnowładcy w sposób wszechstronny wspomagali luteranów w Prusach 
Książęcych) wskazują na propagandowy jej cel - w związku z plebiscytem na 
Warmii i Mazurach w lipcu 1920 r. Miejsce wydania - Szczytno- wskazuje 
na publikację tej pozycji jeszcze przed plebiscytem. 

2 Zob. Mapa „Ośrodki protestanckie w XVI-XVIII wieku" [w]: Kło-
czowski J., Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Warszawa 2000, s. 461. Od 
Ostrołęki po Płock widnieje całkowita „pustka", kilka ośrodków znajdowa-
ło się w centralnej i południowej części Mazowsza i na pograniczu z Mało-
polską, Wielkopolską i Podlasiem . Również w monografii o Ostrołęce brak 
jakichkolwiek informacji o ewangelikach (oczywiście prócz „gościnnych" 
pobytów Szwedów) w XVI-XVIII w. - Niedziałkowska Z., Ostrołęka. Dzie-
je miasta, Warszawa 1979. Tego typu wskazówki, a przede wszystkim nie-
zbyt czytelne, napisane w łacinie Księgi grodzkie i ziemskie ostrołęckie 
skłoniły autorów niniejszej pracy do zrezygnowania z poszukiwań ewentu-
alnych śladów po ewangelikach w Ostrołęckiem w omawianym okresie (za-
chowane Księgi, w liczbie 50, odnoszą się do lat 1542-1784) - Archiwum 
Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Ostrołęckie ziemskie /Terrestria 
perpetuitatis et decretorum, sygn. 1071-1106 (za lata 1542-1782, z pewnymi 
brakującymi okresami; Ostrołęckie grodzkie), sygn. 1107-1130 (za lata 
1549-1784, z pewnymi brakującymi okresami). 

3 Kłoczowski J., dz. cyt., s. 137. Sprawa nieprzyjęcia przez mazowiecką 
szlachtę, w mniejszym stopniu - mieszczaństwo, „nowinek" religijnych chy-
ba nie jest w pełni zbadana - Tokarczyk A., Ewangelicy polscy, Warszawa 
1988, s. 19: „Niemal całkowicie poza zasięgiem ewangelicyzmu znalazło się 
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Mazowsze; przyczyny tego należałoby dokładniej jeszcze zbadać i wyja-
śnić". Cytowana wypowiedź wydaje się być nadal zupełnie aktualna. Praw-
dziwym ewenementem północnego Mazowsza był pochodzący z Przasnysza 
Wawrzyniec, autor „Nauki o prawdziwej i fałszywej pokucie" wydanej w 
1559 r. - Tokarczyk A., dz. cyt., s. 33-34. 

4 Północne Mazowsze wcielono do tzw. Prus Nowowschodnich (ze sto-
licami departamentów w Płocku i Białymstoku), a środkowe (departament 
warszawski) do Prus Południowych - zob. Historia Polski, t. II (1764-1864), 
cz. II (1795-1831), pod red. S. Kieniewicza i W. Kuli, Warszawa 1958, s. 55; 
Kociszewski A., Mazowsze w epoce napoleońskiej, Ciechanów 1976, s. 32-
39. 

5 Kociszewski A., dz. cyt., s. 55: „... wyszukiwano miejsca wśród bagien, 
lasów i nieużytków na zakładanie osiedli. Ofiarą zaczęły padać, celowo 
przed rozbiorami zachowane lasy w dobrach królewskich i kościelnych. 
Między innymi wycięto las na wschód od Ostrowi Maz., gdzie założono 
5 wsi. Warto nadmienić, że pruska gospodarka leśna na Mazowszu Północ-
nym wyrażała się corocznym wywozem do Gdańska 26 tys. sosen i 300 dę-
bów". 

6 Tamże, s. 56: „W 1802 r. struktura narodowościowa Płocka była nastę-
pująca: 48,1% Niemców, 28,6% Żydów i 23,3% Polaków [...] zagroziło [to -
E. i J.M.], że element niemiecki wyprze z życia gospodarczego, handlu i rze-
miosła ludność polską lub ją zniemczy". 

7 Tamże, s. 57. 
8 Niedziałkowska Z., dz. cyt., s. 139. 
9 Kociszewski A., dz. cyt., s. 57; s. 208: „Pozostałą [poza Żydami - E. 

i J.M.] część stanowiła ludność chrześcijańska, wśród której był pewien pro-
cent Niemców, trudny już dziś do ustalenia. Pomimo braku jednolitego cha-
rakteru ludność departamentu płockiego była w większości ludnością pol-
ską, katolicką i wiejską". 

10 Zofia Niedziałkowska, za zaginionym Rejestrem do planu Kanellego 
z 1823 r., podaje tylko dwa spośród zapisanych tam kilkunastu nazwisk nie-
mieckich kolonistów w Ostrołęce: Baum, Blenau - Niedziałkowska Z., dz. 
cyt., s. 139. W kartkowym inwentarzu zespołu akt Prus Nowowschodnich 
(inwentarz zawiera ponad tysiąc kart z opisem w jęz. niemieckim) autorzy 
nie znaleźli nazwy Ostrołęki; w zespole występują natomiast jednostki ar-
chiwalne dotyczące np. Łomży, Piątnicy, Miastkowa, Ostrowi Maz. -
AGAD, Departamenty pruskiego Generalnego Dyrektorium- Departa-
ment Prus Nowowschodnich. 

11 AGAD, Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego (dalej: 
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CWW Król. Pol.), sygn. 1060, Pismo namiestnika J. Zajączka z dn. 12 paź-
dziernika 1816 r. do KRWRiOP, s. 3. Dokumenty są cytowane w niniejszej 
pracy w formie oryginalnej. 

12 AGAD, CWW Król. Pol., sygn. 1060, Pismo namiestnika J. Zajączka 
z dn. 3 listopada 1816 r. do KRWRiOP, s. 6. Na dokumencie dopisano: „Ko-
missya Wojewódzka Kaliska, Płocka i Mazowiecka/ Uwiadomić oraz kom-
munikować to Postanowienie do stosownego użycia". Odnośnie wspomnia-
nego w dokumencie Traktatu chodzi o wzajemne tolerowanie mniejszości 
wyznaniowych przez Cesarstwo Rosyjskie i Królestwo Pruskie. Sprawa ta 
nabrała znaczenia w związku z podziałem ziem Rzeczypospolitej przez pra-
wosławną Rosję i luterańskie Prusy. 

13 Komisja płocka została powiadomiona 5 listopada 1916 r. - AGAD, 
CWW Król. Pol., sygn. 1060, Pismo ministra KRWRiOP (Stanisława Potoc-
kiego) z dn. 5 listopada 1916 r. do Komisji Wojewódzkiej Płockiej, s. 7. 

14 Kłoczowski J., dz. cyt., s. 236. 
15 Zob. Bazylow L., Historia Rosji, t. II, Warszawa 1983, s. 128-129. Lu-

dwik Bazylow, wybitny skądinąd historyk, zainteresowanie Aleksandra 
wspólnymi modlitwami i studiami biblijnymi nazywa „wielką falą pseudore-
ligijności"(?!). Jest to zupełnie niezrozumiałe. 

16 AGAD, Rada Administracyjna Królestwa Polskiego (dalej: RA Król. 
Pol.), sygn. 6/8 (Cesarz upoważnia namiestnika do asygnowania Towarzy-
stwu Biblijnemu 18000 zł - 8 stycznia 1818 r.), sygn. 6/70 (Asygnata 18000 
zł dla Towarzystwa Biblijnego warszawskiego -10 lutego 1818 r.). Polski od-
dział Towarzystwa Biblijnego powołano 16 październik 1816 r. W pracach 
przygotowawczych brali udział m.in.: książę Adam Czartoryski, minister 
KRWRiOP Stanisław Potocki, Stanisław Staszic, Julian Ursyn Niemcewicz, 
Samuel B. Linde - zob. Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Administra-
cji Publicznej, sygn. 1092 (w jednostce tej znajduje się notatka o powstaniu 
Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego i jego oddziału pol-
skiego) . Wymiar wymienionych postaci (co ciekawe, tylko ostatni spośród 
nich był protestantem) świadczy o sile obozu zainteresowanego działalno-
ścią Towarzystwa Biblijnego. Raczej inny stosunek miała do niego hierar-
chia Kościoła katolickiego - zob. AGAD, RA Król. Pol., sygn. 3/248 (Ra-
port ministra KRWRiOP z dn. 8 października w/s breve papieskiego do ab-
pa gnieźnieńskiego o powstaniu Towarzystwa Biblijnego). 

17 Ostrowski W., Świetna karta z dziejów planowania w Polsce 1815-
1830, Warszawa 1949, s. 16-19. Dalej (s. 20) autor wyjaśnia uwarunkowania 
i formy werbunku: „... po roku 1815 tania angielska maszynowa przędza 
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i wyroby bawełniane zalały Europę pogarszając gwałtownie sytuację nie-
mieckich rękodzielników. Gdy w dodatku polskie i rosyjskie rynki zbytu zo-
stały dla nich odcięte granicą celną [...] wówczas całe rzesze zubożałych rę-
kodzielników niemieckich poczęły upatrywać w emigracji do Królestwa Pol-
skiego jedyny ratunek przed zagładą. Werbunek cudzoziemców [...] przyjął 
formy na szeroką skalę zakrojonej planowej akcji rządowej. Do zapewnie-
nia przybyszom szeregu przywilejów i korzyści wysłano za granicę agentów, 
którzy mieli przekonać rękodzielników, jakich brak było w kraju, o czeka-
jących ich w Królestwie Polskim pomyślnych warunkach pracy; emisariusze 
otrzymywali wynagrodzenie za każdą sprowadzoną rodzinę". Sytuacja ta 
nastąpiła również i z tej przyczyny, że dzięki staraniom Lubeckiego w 1822 
r. zniesiono granicę celną między Królestwem a Cesarstwem, a w 1825 r. 
podpisano z Prusami konwencję, która m.in. zamykała import sukna pru-
skiego przez Królestwo Polskie. 

18 Tamże, s. 25: „Chcąc oprzeć całą akcję na zagranicznych rzemieślni-
kach i przedsiębiorcach rząd zwrócił uwagę na te połacie, które leżały naj-
bliżej ojczyzny przyszłych osadników". 

" AGAD, CWW Król. Pol., sygn. 1060, Pismo Komisji Województwa 
Mazowieckiego z dn. 16 sierpnia 1820 r. do KRWRiOP, s. 71-73. 

20 AGAD, CWW Kół. Pol., sygn. 1062, Pismo Wydziału Oświaty Komi-
sji Wojewódzkiej Mazowieckiej z dn. 6 grudnia 1822 r. do Komisji Rządo-
wej Spraw Wewnętrznych i Policji (dalej: KRSWiP), s. 145-148. Komisja 
wojewódzka zrehabilitowała się w ten sposób z wcześniejszych niedocią-
gnięć - AGAD, CWW Król. Pol., sygn. 1060, Pismo Komisji Wojewódzkiej 
Mazowieckiej z dn. 28 marca 1821 r. do KRWRiOP, s. 55-56: „Na Reskrypt 
dany 5 lutego r. b. [w sprawie zebrania i nadesłania wiadomości statystycz-
nych o parafiach ewangelickich - E. i J.M.] [...] Nieprzyjemno iest bardzo 
dla Komissyi Wojewódzkiej tłumaczyć się [...] z uchybień w służbie i opie-
szałości swych podwładnych Urzędników, a w takim właśnie jest przypadku 
w dopełnieniu kilkakrotnie powtórzonych zaleceń względem Organizacji 
Parafii Akatolickich w Województwie Mazowieckim. Gdy jeden tylko Ko-
misarz Obwodu Kujawskiego pomimo już wymienionej na niego kary stę-
pia, nie nadesłał żądanych przez Komissyę Wojewódzką wiadomości staty-
stycznych [...] dla tej przyczyny Komissya Wojewódzka z wygotowaniem 
planu Organizacji Parafii Akatolickich w całem Województwie spóźniać się 
musi". 

O działalności prezesa komisji mazowieckiej tak oto pisze Ostrowski 
W, dz. cyt., s. 34: „Podczas gdy rząd swą polityką gospodarczą zapewniał 
przyszłości warunki pomyślnego rozwoju, akcją w terenie zajmowali się pre-
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zesi komisji wojewódzkich. W tej dziedzinie światłością umysłu i niespoży-
tą energią wybit się prezes mazowiecki, Rajmund Rembliński. Już w roku 
1820 przedstawił on namiestnikowi projekt urządzenia osad sukienniczych 
województwa, zarówno rządowych, jak i prywatnych, ciągnących się od Izbi-
cy po Tomaszów długim pasie przygranicznym, którego szerokość nie prze-
kraczała trzydziestu kilometrów. Na tym wąskim skrawku usadowił się nie-
omal cały przemysł włókienniczy województwa [...] Mazowieckie [...] leżało 
[...] na drodze kupców rosyjskich, którzy pokrywszy swe zapotrzebowanie 
nie posuwali się dalej na zachód". O formowanej w Zgierzu parafii - tam-
że, s. 63-64: „Zawarta w roku 1821 w Zgierzu umowa z przedstawicielami 
sukienników służyła na wzór dla innych miasteczek sukienniczych, podob-
nie jak prawo magdeburskie naśladowane było w niezliczonych przypad-
kach w wiekach średnich. W myśl tej umowy osadnicy otrzymali działki na 
prawie zabudowy - z obowiązkiem zabudowania się w ciągu 2 lat [...] Na 
przeciąg 6 lat osadnicy wolni byli od [...] czynszu, jak i wszelkiego rodzaju 
podatków i ciężarów publicznych. Z lasów rządowych wydawano im bez-
płatnie drzewo pod budowę,, a gdzie znajdowały się cegielnie rządowe - ce-
gły po niewygórowanej cenie". 

21 AGAD, CWW Król. Pol., sygn. 1060, Pismo komisarza obwodu łom-
żyńskiego z dn. 25 marca 1820 r. do Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 
s. 65. Wspomniana parafia została ostatecznie zorganizowana kilka lat póź-
niej - AGAD, CWW Król. Pol., sygn. 1361 (Parafia ewangelicka w Łomży 
1828-1845). 

22 AGAD, CWW Król. Pol., sygn. 1060, Deklaracja dziedzica miasta 
i dóbr Krośniewice (brak daty, była to deklaracja powtórzona), s. 217. 

23 AGAD, CWW Król. Pol., sygn. 1060, Deklaracja Antoniego Glisz-
czyńskiego z dn. 8 listopada 1820 r., s. 218-219: „My Aleksander pierwszy 
Cesarz Wszech Rosji i Królestwa Polskiego etc. Wszem wobec i każdemu 
komu o tem wiedzieć należy, wiadomo czynimy [...] Przede mną Józefem 
Zarzyckim Notariuszem [...] osobiście stanąwszy JW Antoni Gliszczyński 
Kasztelan i Senator Królestwa Polskiego Dóbr Miasta Kutna z przyległo-
ściami w powiecie tutejszym, Dziedzic w Kutnie mieszkający, pełnoletni, na 
umyśle zdrowy, swemu Urzędowi znany, w przytomności urodzonego An-
toniego Chawłowskiego [...] i Antoniego Steprewskiego [niepewna czytel-
ność - E. i J.M.], pisarza sądu spornego [...] dobrowolnie uznał i oświadcza, 
iż On na fundusz dla Pastora Augsbursko-Ewangelickiego przy Parafii 
Ewangelickiej w Mieście Kutnie formować się mającej [...] corocznie wyda-
wać ofiaruje się [...] 3 korce pszenicy, 15 korcy żyta, 8 korcy jęczmienia, 5 
korcy owsa [...] Nadto pokąd Kościół i pomieszczenia dla pastora wybudo-
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wane nie zostaną, JW Dziedzic zeznający obowiązuje się dostarczyć Dom, 
w którym by temczasowo i Pastor mieszkać i nabożeństwo odprawiać się 
mogło...". 

24 AGAD, CWW Król. Pol., sygn. 1062, Pismo superintendenta general-
nego Kościoła ewangelicko-reformowanego z dn. 23 stycznia 1824 r. do 
KRWRiOP, s. 84. 

25 AGAD, CWW Król. Pol., sygn. 1062, Pismo KRSWiP z dn. 21 grudnia 
1824 r. do KRWRiOP, s. 144. 

26 AGAD, CWW Król. Pol., sygn. 1062, Pismo KRPiS z dn. 3 lutego 1825 
r. do KRWRiOP, s. 156-158. 

27 AGAD, CWW Król. Pol., sygn. 1062, Pismo KRSWiP z dn. 18 kwiet-
nia 1825 r. do KRWRiOP, s. 166: „... Gdy Fundusz Budżetu do rozrządze-
nia Komissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policyi na fabryki wyznaczo-
ny jest wyczerpany i z przeznaczenia swego tylko na zapomogi fabrykantów 
może być użytym, Komissya [...] przeto nie jest w możności dopełnienia 
wniosku wyrażonego w Odezwie dnia 3 marca m. z. [miesiąca zeszłego - E. 
i J.M.] komissyi Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
aby z tego funduszu 50 tys. zł udzielić na koszta urządzenia Parafii Ewan-
gelickich w Dobrach Państwowych". 

28 AGAD, CWW Król. Pol., sygn. 1062, Pismo KRPiS z dn. 3 marca 1825 
r. do KRWRiOP, s. 163. 

29 Ostrowski W., dz. cyt., s. 27. Poza czynnikiem wielkości miasta do za-
łożenia tam osady fabrycznej, istotnym też był „dostatek lasów w okolicy. 
Drzewo potrzebne było do budowy domów, fabryk, warsztatów i sprzętów, 
a także dla celów opałowych. Gęste, ciemne bory, szumiące od wieków wo-
kół skromnych miasteczek rolniczych, przyczyniły się do usytuowania 
w nich przemysłu po to, aby w końcu paść jego ofiarą" - tamże, s. 38. 

30 Tamże, s. 66. 
31 W Płocku w latach 1804-1810 liczba wiernych Kościoła ewangelicko-

-augsburskiego wzrosła ponad dwukrotnie (do 875 osób) - za: Kociszewski 
A., dz. cyt., s. 56. Rozwijała się również gmina ewangelicka w Przasnyszu -
AGAD, CWW Król. Pol., sygn. 1206-1208 (Gmina ewangelicka w Przasny-
szu) 

32 AGAD, CWW Król. Pol., sygn. 1062, Pismo Komisji Wojewódzkiej 
Płockiej z dn. 12 listopada 1823 r. do KRWRiOP, s. 58-59. 

33 Za: Niedziałkowska Z., dz. cyt., s. 155, 159-161. 
34 Tamże, s. 160. Będące w zasobach AGAD dwie jednostki archiwalne, 

na które autorom zwróciło uwagę opracowanie Zofii Niedziałkowskiej 
(KRSW, sygn. 4441 - uwarunkowania rozbudowy Ostrołęki, 1824 r. 
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i KRSW, sygn. 4461 - dzieło urządzenia osady dla rękodzielników), są obec-
nie w złym stanie technicznym i stąd niedostępne dla badaczy. Innych jed-
nostek archiwalnych w zakresie podjętego tematu nie znaleziono - prawdo-
podobnie nie istnieją. O przyczynach tak słabych osiągnięć w zakresie 
„osadnictwa fabrykantów" podaje Historia Polski..., s. 220: „... kolobniści 
unikali tych zaniedbanych, ubogich terenów, słabo związanych z centrum 
kraju; nie starczyło też funduszów rządowych na to przedsięwzięcie. Podję-
ta w skromnym zakresie akcja sprowadzania sukienników do Pułtuska, 
Łomży i Ostrołęki nie dała trwalszych rezultatów. Protekcja rządowa oka-
zała się bezsilna wobec zacofania gospodarczego tej części kraju i jej sła-
bych więzi rynkowych". 

35 Ostrowski W., dz. cyt., s. 81-82. 

* mgr, nauczyciele w IILO i SP w Ostrołęce 
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