CZESŁAW PARZYCH

Kościół w Ostrołęce (1794 - 1914)

Motto: „Przypływ i odpływ oceanu nie jest tak nieprzezwyciężony, toń jego nie jest tak niezgruntowana, jak
wielką była otchłań hańby i przepaść cierpienia, zalewająca tę ziemię".
Stefan Żeromski

Po upadku insurekcji kościuszkowskiej Ostrołęka i ziemia kurpiowska, w składzie północnego Mazowsza, znalazły się w zaborze
pruskim. W cyrkularzu z dnia 9 czerwca 1799 r. podano do wiadomości określenie granic departamentów, kamer wojenno-ekonomicznych oraz powiatów Prus Nowowschodnich. Powiat ostrołęcki składał się teraz z trzech dawnych powiatów polskich: ostrołęckiego,
nurskiego i ostrowskiego, wchodził w skład departamentu płockiego.1
Z dniem 1 lipca 1796 r. władze pruskie rozpoczęły przejmowanie
wszystkich rodzajów dóbr kościelnych i królewskich. Funkcję landrata w powiecie ostrołęckim pełnił gen. Wyszowaty a po nim inwalida - porucznik pruski Słomski, który wcześniej pracował w kamerze i znał język polski. Władze pruskie liczyły, że w krótkim czasie
zdoła on pozyskać zaufanie Polaków. Tymczasem wytworzyła się
sytuacja wręcz odwrotna. Władze pruskie narzuciły też na podbity
i wyniszczony wojną kraj ciężar utrzymania licznych wojsk. W Ostrołęce rozmieszczono oddział regimentu Bośniaków nr 9 gen. von
Gunther'a. Powołano urząd zajmujący się zbieraniem podatków
i danin. Jako urzędowy wprowadzono język niemiecki.2
W latach 1806- 1807 Mazowsze północne stało się widownią
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zmagań wielkiej armii Napoleona z wojskami pruskimi i rosyjskimi.
16 lutego 1807 r. rozegrała się jedna z większych bitew w okolicy
Ostrołęki i w samym mieście. Poległo wielu żołnierzy a wśród nich
francuski gen. Francois Campana, trafiony w kark rykoszetującą
kulą armatnią, którego nazajutrz pochowano w kościele parafialnym
w naszym mieście.3
Nie wnikając w opis dalszych zdarzeń historycznych (Księstwo
Warszawskie, Królestwo Polskie) przejdę do ukazania roli kościoła
katolickiego w okresie powstań narodowych.
Gdy wybuchło powstanie listopadowe, władze powstańcze zastały Kościół Katolicki jako potężną siłę moralną, zdolną do kształtowania opinii publicznej i mobilizacji społeczeństwa. Wiara niosła
z sobą nadzieję. Ci, którzy ją mieli, mieli i przekonanie, że Bóg,
wcześniej czy później, stanie po stronie uciemiężonych przeciw despotyzmowi a chrześcijaństwo służy sprawie wolności właśnie dzięki
swemu zakorzenieniu w sferze nadprzyrodzonej. W takim ujęciu
obowiązki patriotyczne zyskiwały charakter obowiązków religijnych.
6 grudnia 1830 r. gen. dyw. Józef Chłopicki, w trzy dni po objęciu
władzy naczelnego wodza (3.XII. 1830- 17.1.1831) zarządził, aby
w całym kraju odbyły się 40-godzinne nabożeństwa, które poprzez
modlitwy i kazania „w intencji pomyślności Ojczyzny" miały budzić
siłę patriotyczną w narodzie.4 Nabożeństwa te odprawione zostały
i w kościołach ostrołęckich (parafialny i przyklasztorny) a ich intencje świadczą o głębokim złączeniu wiary i uczuć patriotycznych.
W Ostrołęce, niewielkim miasteczku w tamtym okresie, ton życiu
religijnemu nadawało duszpasterstwo parafialne. Należy jednak
przyjąć, że wspólnota zakonna w świadomości współczesnych utrwaliła się jako organizatorka życia religijnego. Ze względu na swą
strukturalną specyfikę mogła w większym stopniu niż księża parafialni oprzeć się penetracji reżimowej. Zakonnicy poprzez spowiedź,
kazania, misje, organizowanie uroczystości kościelnych, oddziaływali także na społeczeństwo w sposób istotny i krzepiący. Zakonnicy - należy tu zauważyć - byli również inspiratorami specjalnego
1
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nurtu pamięci narodowej o dawnej Polsce. Pamięć ową podtrzymywali przez regularnie odprawiane nabożeństwa za dusze fundatorów
i dobroczyńców zakonu i klasztoru, którymi bardzo często były
osobistości wielce uznane w społeczności za ich zasługi dla narodowej sprawy oraz za dusze żołnierzy, którzy życie oddawali w walce
0 niepodległość, a którzy spoczywali w katakumbach - podziemiach ostrołęckiego klasztoru. M.in. byli to: Tomasz Gocłowski - fundator klasztoru i poseł na sejm, Ignacy Niedziałkowski - trybun nurski, Jan Kos - wojewoda smoleński i starosta ostrołęcki, Paweł Niestojewski - legionista Rzeczypospolitej, Jan Szembek - sekretarz królewski, Stanisław Glinka - sędzia ziemi łomżyńskiej, Bernard Mostowski - wódz wojsk legionów królewskich, Jakub Małachowski - setnik konfederacji ziemi nurskiej, Antoni Glinka - podkomorzy ziemi łomżyńskiej, dobroczyńca i syndyk zakonu,
Antoni Bukowski - podczaszy łomżyński i syndyk zakonu, Piotr
Klicki - żołnierz polski i wielu innych.5
Do końca trwania powstania zakony, wśród nich i ostrołęcki
popierały Rząd Narodowy i udzielały sankcji religijnej jego wieloaspektowym działaniom. Zakonnicy współpracowali z porządkiem
powstańczym również w organizacji oprawy religijnej dla takich
aktów jak m.in.: składanie przysięgi wierności Rządowi Narodowemu, święcenia sztandarów, insygniów patriotycznych, udzielanie błogosławieństwa oddziałom, odprawianie różnego rodzaju nabożeństw
dla wojska. Ojcowie zakonni i księża parafialni nieśli też posługi
duszpasterskie indywidualne żołnierzom jak spowiedź i komunia
święta. Kapłani etatowi nie byli w stanie podołać tym obowiązkom
a żołnierze szczególnie chętnie korzystali z kościołów klasztornych
1 parafialnych. Tak było m. in. przed bitwą ostrołęcką, gdy tutejsi
bernardyni spowiadali wojsko i udzielali komunii. 6 Księża parafialni
również służyli swą pomocą, choć ogólnie ich praca - nawet przy
dużym zaangażowaniu patriotycznym - mogła być mało dostrzegana przez swe ograniczenia lokalne i związek z normalnym rytmem
życia parafii. Trudno im było opuszczać na dłuższy czas kościoły,
zwłaszcza że wiele kościołów posiadało obsługę jednoosobową. Tym5

Wykaz zmarłych dobroczyńców spoczywających w kościele. Archiwum kościelne
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czasem dłuższy pobyt zakonnika poza klasztorem nie zagrażał normalnej służbie duszpasterskiej, sprawowanej nadal przez jego konfratrów, często zaś bywał zgodny z charakterem działalności wspólnoty.
Księża parafialni poza pracą duszpasterską czynili również wiele
na rzecz powstania: przyjmowali - jak i zakonnicy - przysięgi wierności Rządowi Narodowemu, udzielali pomocy aprowizacyjnej
i kwaterunkowej przychodzącym oddziałom, przekazywali z ambon
apele i rozporządzenia władz.7
Upadek powstania listopadowego to ból serca naszego narodu
i katorga wielu jego synów, zsyłanych do dalekiej Syberii, gdzie
katorga nerczyńska należała do najcięższych. Tam też zesłanych było
wielu księży. Prochy niejednego z nich otuliła tamtejsza ziemia.
Na początkach lat 60. XIX wieku w Ostrołęce, tak jak i w innych
miastach Królestwa, zaczął się szerzyć tajny ruch patriotyczny.
Urządzano manifestacje narodowe. Najbardziej uroczyście obchodzono 30. rocznicę bitwy ostrołęckiej 26 maja 1861 r. Wówczas to na
bitewnym polu ustawiono wysoki drewniany krzyż. Pod ten krzyż,
po odprawieniu w kościele parafialnym nabożeństwa, wyruszył
w procesji kilkutysięczny tłum ludzi z miasta i okolicznych, należących do parafii wiosek. Manifestanci złożyli pod krzyżem kwiaty
w hołdzie poległym bohaterom - powstańcom, śpiewali „Boże coś
Polskę". Jeden z księży, wikary ostrołęcki Michał Wiszniewski,
wygłosił porywającą swym patriotycznym żarem homilię, w której
mówił o cierpieniach Polski i narodu, o prześladowaniach Polaków - patriotów. Stwierdził, że nadszedł czas odzyskania niepodległości, że trzeba ją wywalczyć zbrojnie, skoro nie ma innej nadziei na
jej odzyskanie. Wystąpienie księdza miało w sobie olbrzymi ładunek
emocjonalno-patriotyczny. Wszyscy zgromadzeni pod krzyżem byli
przejęci i głęboko wzruszeni. Udzieliło się ono nawet czterem rosyjskim żołnierzom prawosławnym, którzy z odkrytymi głowami uczestniczyli w uroczystości.
Wkrótce jednak niektórzy mieszkańcy Ostrołęki doznali represji
ze strony władz carskich. Ksiądz wikary Michał Wiszniewski i proboszcz parafii rzekuńskiej Michał Nówek za zachęcanie ludności
7
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w swych publicznych wystąpieniach do powstania zostali aresztowani i w sierpniu wywiezieni do twierdzy w Modlinie. Na ich
pożegnanie zgromadził się tłum ludzi, rozpędzony przez wojsko.
Ksiądza Wiszniewskiego z twierdzy w Modlinie zesłano do gubernii
kostromskiej, skąd w 1862 r. powrócił do Ostrołęki. Ksiądz Nówek
powrócił do Rzekunia. 8
Wieść o tej patriotycznej manifestacji w Ostrołęce w 30 rocznicę
bitwy szerokim echem rozeszła się po okolicznych szlacheckich
zaściankach i puszczańskich wioskach, niosąc z sobą otuchę i nadzieję.
Władze carskie zdawały sobie w pełni sprawę z tego, że Kościół
polski jest inspiratorem ruchów narodowo-wyzwoleńczych i miejscem przechowywania tajnych dokumentów oraz broni i amunicji.
Jak przekazuje tradycja, w podziemiach ostrołęckiego kościoła klasztornego zdołano zgromadzić trochę broni i amunicji. Rosjanie podejrzewali bernardynów i mieszczan o działalność konspiracyjną i planowali w związku z tym przeprowadzenie rewizji w klasztorze. Tam
bowiem dopatrywali się źródeł tej działalności. Konspiratorzy
w obawie dekonspiracji zmuszeni byli do szybkiego usunięcia broni
z klasztoru. Wymyślono pozór, że duch pokutujący jednej z osób
pochowanych w katakumbach kościoła klasztornego nocami niepokoi braci zakonnych i jest bardzo dokuczliwy. Ogłoszono więc
z ambony konieczność usunięcia doczesnych szczątków tej osoby
z podziemi klasztornych, a do komendanta garnizonu rosyjskiego
udała się delegacja mieszczan (osób wtajemniczonych) z prośbą
o zezwolenie na ekshumację, Po otrzymaniu zgody wydobyto trumnę
z ukrytą w niej bronią z podziemi i „ciało pokutnika" przeniesiono
na cmentarz. Przeprowadzona w kilka dni później rewizja w klasztorze nie potwierdziła wcześniejszych podejrzeń władz carskich.®
Bernardyni nadal byli jednak pod stałą obserwacją, wciąż podejrzewani o „zły sposób myślenia, prowadzenia rozmów i śpiewów
pieśni w duchu buntowniczym" (były to kazania i pieśni religijno-patriotyczne, śpiewano głównie „Boże coś Polskę"). W rzeczywistości obawiano się rozbudzenia patriotyzmu wśród wiernych. W cze' Zofia Niedziałkowska: Ostrołęka, op. cit. s. 179-80.
• Tamże, ». 186.
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rwcu 1846 r. wydano nawet polecenie informowania policji przez
duchowieństwo o panujących nastrojach w społeczeństwie. Zarządzenie to biskup diecezji płockiej Pawłowski kazał podać do wiadomości bez komentarza. Pozostało ono bez echa, gdyż nie natrafiono
ani na jeden donos. Daje się natomiast zauważyć stopniowy wzrost
zaangażowania księży w sprawy narodowe. Pod koniec lat 50. i na
początku 60. zdarzają się coraz częstsze rewizje i aresztowania
wcześniej już będących pod dozorem policyjnym księży, twierdza
modlińska stała się symbolem postrachu. To w niej w 1861 r. znaleźli
się pierwsi aresztowani księża, podejrzani o współpracę z tajnymi
związkami. Byli to m.in. ks. proboszcz Michał Nówek z Rzekunia - schorowany, przez kilka dni przebywał pod strażą w domu
a następnie po przyjściu do sił odesłany do Modlina oraz ks. Michał
Wiszniewski - wikariusz ostrołęcki, wysyłany do twierdzy Nowogieorgiewskiej.10
Najtrudniejszą do zwalczenia przez władze carskie formą agitacji
patriotycznej były manifestacyjne wspólne modły i śpiewy („Boże coś
Polskę") urządzane w kościele parafialnym i klasztornym ojców
bernardynów oraz we wioskach pod figurami przydrożnymi lub
w domach prywatnych (nabożeństwa majowe, czerwcowe, różańcowe itp). W celu przeciwdziałania tym objawom ruchu narodowego
władze wojskowe intensywnie penetrowały środowisko skupione
wokół Kościoła i uważnie obserwowały postępowanie księży i ojców
zakonnych. Generał Eugeniusz Rożnow - gubernator cywilny guberni płockiej (w skład której wchodził powiat ostrołęcki) w swym
okólniku, wydanym w Płocku 8/20/ lipca 1861 r. do wójtów gmin
i burmistrzów miast, nakazywał, by zapowiedzieli „wszystkim
w ogóle mieszkańcom tych miejsc, w których zebrania i śpiewy
odbywały się, aby zgromadzać się i śpiewać przy figurach, na
cmentarzach i w innych jakich bądź miejscach zaprzestali..." Uczestnikom groziły surowe kary jako przestępcom politycznym.11
14 października 1861 r. w całym Królestwie Polskim ogłoszono
10
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stan wojenny, wprowadzono zarząd wojskowo-policyjny. Naczelnikiem wojennym miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego mianowano podpułkownika Piętrowa - dowódcę 3 baterii 2 polowej artyleryjskiej brygady, stacjonującej w Ostrołęce. Ściśle z nim współpracował Denisewicz - naczelnik ostrołęckiej komendy żandarmów. 12
W kwietniu i w maju 1862 r. rozniecił się nowy czas manifestacji
w całym kraju, również i w Ostrołęce. Wśród pasyjnych nabożeństw
Wielkiego Tygodnia raz po raz rozlegały się ze świątyń antyrządowe
śpiewy błagalne: „Od powietrza, głodu, ognia i niewoli wybaw nas
Panie!". „Abyś Ojczyznę straconą powrócić nam raczył - wysłuchaj
nas Panie!". Innym znów razem mury kościołów rozsadzały pieśni
„Z dymem pożarów" i „Boże coś Polskę... - racz nam wrócić
Panie". Na melodię tej ostatniej pieśni - hymnu śpiewano pieśni
inne, jak na przykład „Serdeczna Matko". 13
Tak z pieśnią nabożną, z jękiem dzwonów kościelnych płynęła
patriotyczna idea, rozlewała się szeroko po mieście i okolicy, po
borach, po Puszczy całej, docierała do najdalszych jej zakątków.
Wszędzie, gdzie tylko dotarła pieśń, gdzie dotarł spiżowy głos dzwonów - łączył się z nimi gorący śpiew ludzkich serc, ludzkich pragnień, dążeń i nadziei, a podniosły nastrój zgromadzonych w świątyniach wiernych podczas tego potężnego śpiewania przechodził w ekstazę w gorące pragnienie służenia i poświęcenia całego siebie, wszystkich sił cierpiącej Matce Ojczyźnie. I niedługo już pragnienia te
spełniać się miały. Oto bowiem zbliżały się nieuchronnie chwile
wielkiej burzy. „Za wiarę i Ojczyznę" - hasło to stało się hasłem
wszystkich kraj swój miłujących.
W ostrołęckim klasztorze bernardynów gromadzono amunicję
i szyto czapki konfederatki. W Borawem, Dzbeninie, Durlasach
i kuźniach innych puszczańskich wiosek przekuwano kosy, w Goworkach i innych wioskach oraz w mieście kilkunastoletnie dziewczynki
i panienki przygotowywały szarpie i opatrunki. 14 Jesienią tegoż roku
władze carskie podjęły decyzję o przeprowadzeniu poboru do wojs11
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ka. W nocy z 15 na 16 stycznia 1863 r. w Warszawie oddziały wojsk
przeprowadziły brankę. Działy się przy tym rzeczy straszne. Z całą
brutalnością odrywano synów od chorych matek, zabierano z wesela
młodego męża i gości, stawiających opór bito i zakuwano w kajdany. 15 Nie było czasu do stracenia. Na prowincję wysłano kurierów
z rozkazem chwycenia za broń i uderzenia na załogi rosyjskie w nocy
z 22 na 23 stycznia.
Środowisko ostrołęckie z uznaniem powitało wybuch powstania.
Pamiętnej nocy na ulicach rozplakatowano Manifest Rządu Narodowego. Wśród mieszkańców szeroki zasięg miała akcja pomocy powstańcom. Kurpie wykazali gotowość do walki i gromadzili się
w lasach. We wszystkich kuźniach przekuwano kosy na sztorc a pod
Ostrołęką zgromadziło się półtora tysiąca kosynierów gotowych do
działania. 16 Duchowieństwo licznie poparło powstanie. Ambona coraz częściej stawała się trybuną, z której księża odczytywali rozkazy
Komitetu Centralnego i zachęcali lud do walki o niepodległość.
Władze carskie nie były obojętne na takie postępowanie, toteż
mnożyły się aresztowania.
W 1863 r. z diecezji płockiej znalazło się w więzieniu 26 proboszczów i 2 wikariuszy. Po paru miesiącach kilku z nich zwolniono
z obowiązkiem nieoddalania się z miejsca zamieszkania. Byli to
księża: Michał Nówek - proboszcz parafii Rzekuń, Jan Żelazowski - komendarz parafii Piski i inni. Dla sześciu nieznane są losy
po aresztowaniu, wiadomo tylko, że niektórzy osadzeni zostali
w twierdzy modlińskiej, między nimi ks. Michał Wiszniewski - wikariusz w Ostrołęce. Jeszcze innych osadzono w więzieniu w Łomży
i Pułtusku, a pięciu wywieziono w głąb Syberii, m.in. ks. Leona
Gościckiego, późniejszego proboszcza w Goworowie, który po latach wrócił z zesłania.
Wszyscy oni byli aresztowani za udział w powstaniu i pomoc
powstańcom. 17 Zaś wikariusz goworowski, Żabicki, przepadł bez
wieści w potyczce pod Cykiem nad dawną granicą pruską. Zginął,
czy znalazł schronienie u Mazurów? W powstaniu był również
późniejszy proboszcz goworowskiej parafii Antoni Brykczyński, wó15
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16

143

wczas jeszcze kleryk. Poszedł on do powstańców na prośbę swego
ojca, by sprowadził do domu swego młodszego brata Stefana - kilkunastoletniego ucznia jednego z lubelskich gimnazjów. Brata do
domu nie sprowadził tylko sam już wśród powstańców pozostał. 18
Bracia zakonni ostrołęckiego konwentu, tak jak i księża diecezjalni, wykazywali również duże zaangażowanie i działalność niepodległościową. Na korytarzach klasztornych uczyli ludzi strzelać do tarcz.
W czasie powstania było ich w klasztorze razem 9 a aż 7 było
prześladowanych przez władze carskie. Byli to:
- Fortunat Bereszyński (Bereszczyński) ur. w 1825 r., ksiądz, oskarżony o to, że udzielał powstańcom sakramentów, został zatrzymany
przez wojsko.
- Dobski (Dobrski) ur. w 1829 r., ksiądz kaznodzieja w latach
1861 - 62 w Ostrołęce. W 1863 r. w Skępem. Oskarżony o odprawianie publicznych nabożeństw za poległych powstańców i głoszenie podburzających kazań, śpiewanie pieśni patriotycznych, odbieranie przysięgi powstańczej. Władze carskie domagały się usunięcia go gdzieś daleko.
- Leonard Jabłoński ur. 1832 r., ksiądz, w latach 1861 - 6 3 kaznodzieja w Ostrołęce, oskarżony o sympatie rewolucyjne został
aresztowany 23 grudnia 1863 r. razem z ks. Melchiorem Millerem.
- Dominik Małecki, ksiądz,w 1862 r. wikary w Ostrołęce, kaznodzieja. Za rozdawanie wierszy patriotycznych oddany pod nadzór
policyjny.
- Melchior Miller ur.1825, kapłan prowincji wielkopolskiej, w latach
1862 - 63 wikary i spowiednik w Ostrołęce, aresztowany 23 grudnia
1863 r. razem z Leonardem Jabłońskim.
- Antoni Spiro ur. 1828 r., kapłan prowincji wielkopolskiej, kaznodzieja, aresztowany w 1867 r. i osadzony w Cytadeli. Po kasacie
zakonu kustosz kościoła pobernardyńskiego w Ostrołęce (pochowany na cmentarzu parafialnym w naszym mieście).
- Emil Śniegocki, kapłan prowincji wielkopolskiej. W 1862 r. w Ostrołęce. W 1863 r. spowiednik w Przasnyszu. Za nieprawomyślność
oddany pod nadzór policyjny. Według raportu w 1871 r. nie stwierdzono poprawy jego zachowania. 19
" Henryk Syska: Skrzypią wrota, s. 152, 156, i nast.
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Należy pamiętać, że duchowieństwo mogło być łatwo skrępowane w swej działalności patriotycznej przez Stolicę Apostolską. Szczęściem jednak dla powstania papież Pius IX życzliwie sprzyjał sprawie
polskiej, rozumiejąc, że ta sprawa złączona jest głębokim wspólnym
źródłem ze sprawą katolicyzmu.
Po upadku powstania władze carskie prowadziły politykę represji
wobec Kościoła. Zlikwidowano Komisje Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego. Władze przejęły ziemskie dobra Kościoła,
pozostawiając parafiom jedynie po 6 morgów gruntu. 20 W 1864 r.
wydany został ukaz carski o kasacie zakonów. Likwidację klasztoru
w Ostrołęce ogłoszono 12 kwietnia 1864 r. Akcję prowadził komisarz
Płatek. Zamknięto razem 129 klasztorów, 39 pozostawiono na wymarcie, komasując zakonników tej samej reguły i zamykając nowicjaty. 21 Nowicjusze musieli klasztory opuścić na zawsze, zabraniano
bowiem przyjmowania ich do zakonu przez najbliższe 30 lat. Nie
zaprzestano także aresztowań. Przez cały 1864 r. i później wyszukiwano braci i ojców zakonnych oraz księży, którzy uczestniczyli
w powstaniu i wytaczano im procesy. M.in. oskarżeni byli: ks.
Ludwik Mierzyński - proboszcz parafii Myszyniec, Seweryn Gergilewicz - proboszcz parafii w Zarębach Kościelnych, skazany na
12 lat ciężkiego więzienia na Syberii. W stosunku do tych, co do
których bark było wyraźnych dowodów spiskowania, roztoczono
nadzór policyjny. Księdza Antoniego Spirę - kustosza klasztoru po
kasacie zakonu bernardynów w Ostrołęce, policja carska wyśledziła
dopiero w 1867 r. Na czas śledztwa został osadzony w Cytadeli
warszawskiej.22 Nieruchomości, które należały do zakonu przeszły
na własność rządu carskiego.
Proces prześladowań i rusyfikacji, który był głównym tematem
poczynań antykościelnych cara, nie przyniósł spodziewanych efektów. Wręcz przeciwnie, prześladowanie przysparzało Kościołowi
sympatii i zaufania, czyniło go ucieczką i źródłem wzmacniającym
siłę patriotyzmu i przetrwania. Toteż świątynie zawsze były przepeł19
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nione wiernymi i wciąż ku górze wznosiło się błagalne „Ojczyznę,
wolność racz nam wrócić Panie".
Kościół stał się symbolem trwania prześladowanego narodu.
Na znak żałoby po upadku powstania zamilkły dzwony wszystkich kościołów (odezwały s»ię jako pierwsze w Nowy Rok 1864 r.
w Płocku, jako jedne z ostatnich - 23 kwietnia w Warszawie),
a ludność cywilna nosiła na znak żałoby czarnego koloru odzież,
symboliczną biżuterię, mężczyźni zapuszczali wąsy i brody. Starano
się też nie urządzać bali.
W 1905 r. na skutek bojkotu przez młodzież szkoły rosyjskiej,
a w związku z tym pojawiającej się możliwości otwierania polskich
szkół prywatnych, powstała Polska Macierz Szkolna, organizująca
szkolnictwo polskie. Tu też nie zabrakło duchowieństwa. W zarządach okręgowych obok działaczy oświatowych pracowali księża:
w Ostrołęce - ks. K. Ostrowski. Natomiast w kołach parafialnych
Polskiej Macierzy Szkolnej funkcję prezesa lub wiceprezesa spełniał
miejscowy duszpasterz (w Ostrołęce proboszczem w tym czasie był
Kajetan ^miechowski).
Pomyślny rozwój oświaty w oparciu o sieć parafialną i duchowieństwo niezgodny był z zamiarami zaborczego rządu. Toteż w grudniu
1907 r. nastąpiło zamknięcie Polskiej Macierzy Szkolnej. Władze
zlikwidowały też Towarzystwo Bibliotek Parafialnych Diecezji Płockiej, istniejące w latach 1907 - 1912, motywując to stwierdzeniem, że
ma ono cele niezgodne z poglądami rządowymi. 23
Ostrołęka - Durlasy 21 grudnia 1995r.
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