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EWANGELICY AUGSBURSCY W ŁOMŻY
I OKOLICY
Treść: 1. Parafie i filiały ewangelickie, 2. Parafia w Łomży, 3. Świątynia, 4. Cmentarze,
5. Miejsce urodzenia, 6. Miejsce zamieszkania, 7. Zajęcia ludności, 8. Małżeństwa,
9. Chrzty, 10. Przejścia na katolicyzm, 11. Nazwiska, 12. Szkolnictwo, 13. Wojny
światowe.

Do drugiej wojny światowej w Łomżyńskiem mieszkała znaczna
grupa ewangelików augsburskich. Była to ludność początkowo napły
wowa, potem już tutaj urodzona. A utor zam ierza omówić osadnic
two niemieckie, miejsce urodzenia przybyszów oraz miejsce ich aktu
alnego zam ieszkania. Rozproszonych na rozległym terenie łączyło
wspólne w yznanie i ta sama parafia. A utor chce omówić starania lud
ności o utw orzenie własnej parafii, potem o zapewnienie miejsca do
wspólnej m odlitw y i o utrzym anie dla pastora. Stanowiąc w yraźną
mniejszość pośród stałych m ieszkańców ewangelicy naw iązyw ali
z nimi kontakty. Ujawniało się szczególnie przy chrztach, małżeństwach
i pogrzebach. Jest to kolejne opracowanie autora o ewangelikach1.
Po trzecim rozbiorze Polski Łomżyńskie znalazło się w zaborze
pruskim . Wówczas utw orzono prowincję Prusy N ow ow schodnie z
podziałem na departam enty białostocki i płocki; Łomża należała do
pierwszego departam entu. W 1815 r. w Królestwie Polskim w prow a
dzono podział kraju na w ojew ództw a. Stolicą w ojew ództw a au g u 
stowskiego, w skład którego weszła Łomża, było miasto Suwałki2. Po
upadku pow stania listopadowego rząd zacierał odrębności Królestwa
Polskiego od Cesarstwa Rosyjskiego. Jednym z przejawów tej polity
1

W. JEMIELITY, Kościół ewangelicko-augsburski w Łomżyńskiem 1795-1940, w: Na
przełomie stuleci. Naród - Kościół - Państwo w XIX i XX wieku, pod red. M. Piotrow
skiego, Lublin 1997, s. 415-427. Tenże, Ewangelicy we wschodnim rejonie Królestwa
Polskiego, Prawo Kanoniczne, 46(2003) nr 3-4, s. 111-170.
2 M. KALLAS, Przyczynek do dziejów podziałów administracyjnych w początkach XIX
wieku. Departament łomżyński w latach 1807 - 1815. W: Państwo - Kościół - Niepod
ległość, Lublin 1986, s. 258, 263.
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ki była zmiana nazw urzędów i okręgów administracyjnych. W 1837 r.
przem ianow ano województwa na gubernie, w 1845 r. liczbę guberni
zmniejszono z ośmiu do pięciu, jednakże gubernia augustow ska po
została w swych dawnych granicach3. W 1866 r. now y podział adm i
nistracyjny na dziesięć guberni w ynikał Z przyczyn przede wszystkim
politycznych, jako jeden z elementów unifikacji Królestwa Polskiego
z Cesarstw em Rosyjskim, Wówczas utw orzono m.in. gubernię
łom żyńską, w ram ach której były pow iaty: kolneński, łomżyński,
szczuczyński, wysokomazowiecki (dawniej znajdowały się w guberni
augustowskiej), m akowski, ostrołęcki, ostrowski i pułtuski (dawniej
były w guberni płockiej)4.

1. Parafie i filiały ewangelickie
Największe natężenie osadnictwa luterańskiego przypadło na
pierwszą połowę XIX w., w związku z planowaną już kolonizacją nie
miecką w Królestwie Polskim. W tym okresie powstał m. in. silny ośro
dek niemiecko-ewangelicki w Łodzi. W latach trzydziestych na terenie
Królestwa istniało już 48 zborów luterańskich, które liczyły ogółem bli
sko 200 tys. członków. Po upadku pow stania listopadowego napływ
nowych osadników niemieckich osłabł, a po 1860 r. prawie ustał'1.
Dekretem carskim z 26 lutego 1828 r. został pow ołany w spólny
dla luteranów i kalwinistów zamieszkałych w Królestwie Polskim Ge
neralny Konsystorz Ewangelicki, który istniał do 1849 r. Wówczas zo
stały nadane Kościołowi ewangelicko-augsburskiem u i ewangelickoreform owanem u odmienne ustaw y regulujące ich położenie praw ne.
U staw y te pozostały nie zm ienione do I wojny światowej. Kościół
ewangelicko-augsburski został podzielony na cztery superintendentury: warszawską, augustowską, kaliską i płocką (w 1901 r. utw orzono
piątą - piotrkowską). Funkcję generalnego superintendenta pełnili ko
lejno: ks. Juliusz Ludwig (1849-1873), ks. Waldemar Everth (do 1895 r.),
ks. Karol Gustaw M unitius (od 1904 r.), po nim ks. Juliusz Bursche6.
Łomża należała do superintendentury augustowskiej. Gminy - para
3
4
5
6
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W. TRZEBIŃSKI, Podziały administracyjne Królestwa Polskiego 1815 - 1918, Doku
mentacja Geograficzna 1956, z. 4, s. 6, 34, 53.
Dziennik Praw, t. 66, s. 301.
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Archiwum Główne Akt Dawnych (skrót: AGAD). Centralne Władze Wyznaniowe
(skrót: CWW), sygn. 1352 k. 131; sygn. 1361 k. 17.
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fie były kierowane przez kolegium, w skład którego wchodził pastor,
który mógł być prezesem, i dw unastu starszych członków kolegium
wybieranych na zebraniu parafialnym na trzy lata. Kolegium wybie
rało pastora, zarządzało parafią i majątkiem parafialnym .
W 1857 r. w guberni warszawskiej wymieniono 31 parafii i filiałów,
w guberni płockiej 6, w guberni radomskiej 2, w guberni lubelskiej 2
i w guberni augustowskiej 17 tych ośrodków religijnych7. Od 1901 r.
w okręgu kaliskim było 16 parafii i 7 filiałów, w okręgu piotrkow 
skim 14 i 9, w okręgu płockim 13 i 5, w okręgu warszaw skim 12 i 7,
w okręgu augustowskim: parafie - Godlewo, Łomża, Mariampol, Pa
proć Duża, Pułtusk, Suwałki, Szaki, W ierzbołowo, Wiżajny; filiały Augustów, Kalwaria, Nasielsk, Preny, Sejny, Sereje, Sudargi, Szczu
czyn, Wiłkowyszki, W isztyniec i W ładysławów. W chwili w ybuchu
pierwszej wojny światowej Kościół Ewangelicki w Królestwie Polskim
liczył pół miliona w yznaw ców skupionych w 66 parafiach i 38 filiałach. W 1939 r. Kościół Ewangelicko - Augsburski podporządkow any
Konsystorzowi w W arszawie liczył 118 parafii i około 500 tys. w y
znaw ców 8.
W 1819 r. Rada Obywatelska W ojewództwa A ugustowskiego
w nioskowała do nam iestnika Królestwa Polskiego, Józefa Zajączka,
aby dla w yznania ewangelicko-augsburskiego pobudow ać kościoły w
każdym mieście obw odow ym oraz kościoły dla kolonii liczących
dwieście rodzin, ponadto dla w yznania ewangelicko-reformowanego
kościół tylko w mieście wojewódzkim. W 1821 r. Komisja Wojewódz
tw a A ugustow skiego jako miejsce dla now ych parafii w skazyw ała
sześć miast: Augustów, Kalwarię, Łomżę, Mariampol, Sejny i Szczu
czyn. Ponieważ ubodzy mieszkańcy nie zgadzali się na stałe składki,
organizowanie nowych parafii odłożono do stosownego czasu9.
7 AGAD, CWW, sygn. 1063 k. 3. W 1843 r. superintendent diecezji płockiej przedstawił
kandydata na pastora do Szak i do Łomży, z czego wynika, iż podlegały mu tereny woje
wództwa augustowskiego. AGAD, CWW, sygn. 1366 k. 167. Archiwum Diecezjalne
w Łomży (skrót: ArŁm). Zespól Ogólny (skrót: II) sygn. 59a k. 104; II sygn. 476 k. 35.
W 1884 r. superintendentem diecezji augustowskiej ewangelicko - augsburskiej był
Edward Erdman, pastor parafii Preny. Pamiatnaja Kniżka guberni suwalskiej 1884.
8 W. GASPARY, Z dziejów Kościoła Ewangelickiego w Polsce w latach 1918 - 1939, w:
Kościół w Drugiej Rzeczypospolitej, Lublin 1980, s. 175 - 193. W. SAWICKI, Kościoły
i wspólnoty protestanckie na ziemiach polskich w okresie niewoli narodowej (1795 1918), w: Historia Kościoła w Polsce, pod red. B. Kumora, Poznań - Warszawa 1974 1979, t. I, cz. I, s. 664, t. II, cz. 2, s. 95. Archiwum Państwowe w Białymstoku (skrót:
ArPb). Rząd gubemialny łomżyński 1867 - 1918, sygn. 118 k. 24. Archiwum Państwowe
w Białymstoku (skrót: ArPb), Rząd gubernialny łomżyński 1867-1918, sygn. 118, k. 24.
9 AGAD, CWW, sygn. 1060 k. 30, 47.
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Uregulowanie parafii ewangelickich w guberni augustowskiej na
stąpiło dopiero w latach czterdziestych. W 1842 r. konsystorz ew an
gelicki w arszaw ski podał, że w guberni augustowskiej dla ponad
czterdziestu tysięcy ewangelików było dziewięć parafii i osiem filiałów, mianowicie: w obwodzie augustow skim parafia w Suwałkach a
fiłiały w A ugustowie i w Szczuczynie; w obwodzie kalwaryjskim pa
rafia w Wierzbołowie a filiały w Kalwarii i Wiłkowyszkach; w obwo
dzie łomżyńskim parafia w Łomży; w obwodzie mariampolskim pa
rafie w Godlewie, w M ariam polu i w Szakach a filiały w Prenach,
w Sudargach i w e W ładysławowie; w obwodzie sejneńskim parafie
w Serejach, w W isztyńcu i w Wiżajnach a filiał w Sejnach. Ponadto
znajdowało się wiele osad, które z racji znacznej odległości nie p rzy 
łączono do żadnego z tych ośrodków, a duchow ni dojeżdżali tam
dw a łub trzy razy w roku z pomocą duszpasterska, na przykład do
Grajewa, Jedwabnego, Kolna, Stawisk, Tykocina. Owe parafie i filiały
obsługiwało trzech duchownych w yznania augsburskiego i jeden w y
znania reformowanego, mianowicie: pastor z Godlewa parafie Godlew o i Szaki oraz filiały Preny i Sudargi; pastor z M ariampoła parafie
M ariam pol i W ierzbołów oraz filiały W iłkowyszki i W ładysławów;
pastor z Sereje parafię Sereje i filiał w Sejnach; pastor z Suwałk para
fie Suwałki, W isztyniec i W iżajny oraz filiały A ugustów i Kalwarię.
Parafię w Łomży i filiał w Szczuczynie obsługiwał pastor z Paproci
Dużej, w guberni płockiej, on ponadto i cały obwód ostrołęcki10.
Przed uregulow aniem parafii było mniej duchownych. W 1840 r.
pastor gminy Suwałki Grabowski podał, że dojeżdżał do obwodów:
augustowskiego - 12 lat do A ugustowa i H uty Sztabińskiej, 8 lat do
Grajewa i Szczuczyna; kalwaryjskiego - 5 lat do Kalwarii, 5 lat do
Wierzbołowa, 4 łata do Wiłkowyszek, 12 lat do Wisztyńca; łom żyń
skiego - 7 lat do Jedwabnego, Kolna, Łomży, Stawisk, Tykocina i Wizny, raz lub dw a razy na rok; sejneńskiego - 12 lat do Sejn i Smolan,
8 lat do Serej; około 12 lat do wsi Kłejpedy - dwanaście razy w roku
oraz do innych miejsc po trzy lub cztery razy stosownie do potrzeb
w yznaw ców 11.
W śród wym ienionych parafii i filiałów tylko Sereje należały do
wyznania reformowanego, inne do wyznania augsburskiego. W 1837 r.
w edług oficjalnych danych w guberni augustowskiej było ponad 600
osób ewangelików reformowanych, w 1849 r. ks. Grabowski w opar
ciu o ustne w iadom ości od pastorów ustalił liczbę w yznaw ców na
10 AGAD, CWW, sygn. 1361 k. 443.
" AGAD, CWW, sygn. 1345.
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około 1000, w 1850 r. konsystorz warszaw ski podał liczbę 494 osoby.
W powiecie łomżyńskim tylko w mieście Łomży było 9 osób i we wsi
Pietkowie 1 osoba tego w yznania12.

2. Parafia w Łomży
W czasach pruskich w Łomży i okolicy zw iększyła się liczba
ewangelików. W 1806 r. pow stał w Łomży filiał, do którego dw a razy
w roku przyjeżdżali pastorzy z pogranicznych parafii ewangelickich
w Prusach. W 1826 r. przybyło do Łomży dodatkow o 25 rodzin i za
łożyli osadę fabryczną. W 1828 r. w listopadzie fabrykanci - sukienni
cy zwrócili się do komisji rządowej o w yznaczenie funduszu na
utrzym anie pastora i nauczyciela; w szkole ewangelickiej uczyło się
wówczas 60 dzieci. W trzy miesiące potem komisja rządow a poleciła
komisji województwa augustowskiego, aby w ciągu dwóch miesięcy
przedstawiła projekt utw orzenia parafii oraz podała plan i wyszcze
gólniła koszta budow y kościoła i zabudow ań dla pastora w Łomży.
W styczniu 1829 r. konsystorz w arszaw ski poparł prośbę w iernych
z Łomży, w październiku tego roku konsystorz ponow nie zabiegał
0 utw orzenie parafii w Łomży. Pisał iż z pow odu braku kościoła tyl
ko nieliczni ewangelicy osiedlili się tutaj, jest ich zaledwie 1 519 dusz.
Gdy będzie parafia w Łomży, to potrzebne staną się filiały w Kolnie,
Kolonii Srebrnej i Tykocinie. K onsystorz dołączył „w ykaz familii'
ewangelików zamieszkałych w Łomży i okolicy. W styczniu 1830 r.,
w odpow iedzi na starania ew angelików o fundusze na utrzym anie
pastora, komisja rządow a zgodziła się na pokrycie kosztów podróży
1 utrzym ania dojeżdżającego tutaj duchow nego. Tak będzie, pisała,
„dopóki ostatecznie parafia w tym miejscu zaprow adzona nie zosta
nie". Równocześnie komisja rządow a zatwierdziła przedstaw iony so
bie wykaz rodzin zamieszkałych w Łomży i w okolicy, razem 427 ro
dzin, w 88 miejscowościach, na przykład w Jedwabnem 26 nazwisk,
w Kolno 18, w Łomża 65, w N owogrodzie 17, w Srebrnym Borku 44,
w Stawiskach 24, w Tykocinie 31. Na 1831 r. rozłożono składkę po
m iędzy 484 rodzin, podano nazwiska, zaw ód i miejsce pobytu. Pomi
mo tego w 1836 r. komisja rządow a postanow iła odłożyć utw orzenie
parafii w Łomży do późniejszego czasu z pow odu, że ewangelicy nie
byli tak liczni i tak zam ożni, by mogli posiadać oddzielną parafię.
Konsystorz skłonny był zobowiązać mieszkańców do złożenia rocz
nie 950 zł na utrzym anie przyszłej parafii, ale komisja rządow a nie
12 AGAD, CWW, sygn. 1352 k. 406; sygn. 1354 k. 9, 21.
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wyraziła na to zgody, podtrzym ała swoją decyzję. W czerwcu 1837 r.
konsystorz przedstaw ił komisji rządowej swoją opinię w spraw ie ob
myślenia w ynagrodzenia dla ks. Grabowskiego, który odmawiał dal
szej posługi, czynionej, jak on sam uważał, bezpłatnie. Konsystorz pi
sał, iż ks. Grabowski od 1832 r. przyjeżdża nie tylko do Łomży, lecz
dw a razy do roku czyni objazd większego terenu, za co otrzymuje od
w iernych dobrow olne ofiary. Nie należy m u się przeto dodatkow a
opłata od rządu.
W lipcu 1839 r. konsystorz podjął znów starania o utw orzenie pa
rafii w Łomży. Pisał do komisji rządowej, że zabiegał o to jeszcze
przed 1828 r., ale z różnych powodów, a szczególnie z braku jedno
myślności tamtejszych ewangelików parafia nie pow stała. W Łomży
i okolicy nadal jest za mało ewangelików, by mogli ponosić ciężary
na utrzym anie ośrodka religijnego. Nie można jednak pozostawić ich
bez opieki duchowej, dlatego konsystorz pow ierzył administrację
Łomży pastorow i w Paproci Dużej. Powiadamiając o tym, konsystorz
prosił rząd o przeznaczenie 600 zł rocznie na utrzym anie pastora
w Łomża. Równocześnie konsystorz dołączył projekt organizacyjny
parafii w Łomży. Miałyby do niej należeć: miasto Łomża i 7 gmin w o
kół, miasto Śniadowo i 10 gmin, miasto Nowogród i 4 gminy, miasto
Kolno i 3 gminy, miasto Stawiski i 7 gmin, miasto Wizna i 10 gmin;
razem 376 miejscowości. W listopadzie 1839 r. dokonano rozkładu
składki w śród mieszkańców na lata 1838-1840, na łączną sumę 1 425
zł.; razem 515 rodzin (w samej Łomży 136 rodzin) i łącznie 1 526
dusz, wym ieniono w ykonyw any zaw ód przez każdego z płatników
składek. Komisja rządow a zatw ierdziła projekt i wówczas pow stała
parafia, ale bez własnego pastora13.
W kwietniu 1840 r. konsystorz po raz kolejny zabiegał u komisji
rządowej o dotację na utrzym anie pastora. Na razie niechby pastoro
w ie dojeżdżali tutaj w pew nych term inach, szczególnie ks. Schlicke
z Paproci Dużej. Ale on sam nie jest w stanie zadośćuczynić potrze
bom parafian łomżyńskich na tak rozległym terenie. W sierpniu 1841 r.
konsystorz w piśm ie do komisji rządow ej stw ierdził, że „od trzech
lat parafia w Łomży jest urządzona i jako tymczasowy filiał pastoro
wi w Paproci poruczona". Liczy ona 1 500 dusz, nie jest zdolna sama
utrzym ać własnego pastora, a pow inna być samodzielną parafią, m a
jącą pod opieką filiał w Szczuczynie. W grudniu tego roku podano, że
do filiału w Łomży kilkakrotnie w roku dojeżdżał duchow ny z irine13 AGAD, CWW, sygn. 1361 k. 6, 7, 27, 31, 89, 113, 143, 146, 186, 200-236. E. KNEIFEL,
Die evangelisch-augsburgichen Gemeiden in Polen 1555-1939, Yierkenchen 1971, s. 205.
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go ośrodka, za w ynagrodzeniem 600 zł rocznie; niechby rząd dał
1 500 zł rocznie na stałego pastora w Łomży. W październiku 1842 r.
konsystorz znów inform ował komisję rządow ą, że ks. Schlicke nie
może przybywać do Łomży naw et dwanaście razy do roku. Potrzeb
ny jest stały duchowny, czemu na przeszkodzie stoi brak funduszu na
jego utrzym anie. Gubernia augustow ska liczy ponad 30 tys. ewange
lików a tylko czterech duchow nych. Wreszcie nastąpił przełom
w omawianej sprawie. Z dniem 20 m arca/ 1 kwietnia 1843 r. ks. Bo
gumił Tydelski został pastorem w Łomży i pracował tutaj do 1844 r.
Ks. Schlicke, pastor Paproci Dużej, przekazał m u administrację, wszel
ką korespondencję oraz akta kościelne i cywilne parafii Łomży i filiału Szczuczyn. Pastorzy z Łomży aż do drugiej wojny światowej opie
kowali się filiałem Szczuczyn. W Paproci Dużej był w łasny pastor, od
1886 r. i tam tą parafią opiekował się pastor z Łomży14.
Oto kolejni pastorzy i adm inistratorzy parafii: G ustaw (Benno,
Wilhelm) Müller 1844-1846, Karol Wagner 1846 - zmarł 16 04 1851, Ju
liusz M rongovius 1852-1859, Jan A dam H aberkant 1859-1863, Karol
Gustaw M anitius 1865-1867, W endt 1867-1870, Karol Juliusz Pastenaci
1870-1874, Wernic 1874-1875, Teodor Ludwig 1875-1882, Wernic 18821884, Kacper Mikulski 1884-1930, Karol Edw ard Świtalski 1930-1931,
Aleksander Jehnke 1931, H enryk Zalewski 1934-1936, Zygm unt Kuźma 1937-1941. W XIX w. przyczyną częstych zmian pastorów było sła
be uposażenie parafii łomżyńskiej15.
Wielu ewangelików przybyw ało w Łomżyńskie z nadgranicznych
miejscowości pruskich, zam ieszkałych przez M azurów. W 1867 r.
w parafii łomżyńskiej było 60 rodzin polskich i 270 niemieckich (ra
zem 900 dusz), ale i ci zapew ne w większości znali język polski.
W XIX w. w miejscowej świątyni modlono się raczej po polsku, na co
pośrednio wskazuje spraw a ks. Haberkanta. Za włączenie się w spra
w y pow stania styczniowego, w 1863 r. został zesłany w głąb Rosji,
14 AGAD, CWW, sygn. 1361 k. 293, 319.. 332, 447, 478.
15 E. KNEIFEL, Die Pastoren evanelisch-augsburgichen Kirche in Polen, Neuendettelsau
1965, są podane krótkie życiorysy poszczególnych pastorów, w porządku alfabetycz
nym. AGAD, CWW, sygn. 1362 k. 6, 23, 71, 74, 80-90, 397; sygn. 1363 k. 335, 341,
345, 359, 433-449, 456. Archiwum Państwowe w Łomży (skrót: ArPł), Akta małżeństw
parafii ewangelickiej w Łomży z lat 1843-1890. Por. J. GWARDIAK, Wielkie lecz zapo
mniane zasługi. Kacper Mikulski (1840-1935), Studia Łomżyńskie 11(2000)114-123.
Po zgonie nestora duchowieństwa ewangelickiego, Kacpra Mikulskiego, Zwiastun
Ewangeliczny, Warszawa 6 10 1935. Ś. p. ks. Kacper Mikulski, Zwiastun Ewangeliczny
3 11 1935. Cz. Brodziki, Ks. Zygmunt Kużwa, „Pleban”, pastor łomżyński bohater Po
wstania Warszawskiego, Studia Łomżyńskie, 1.14 (2003), s. 129-132.
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gdzie przebyw ał dw a lata. Konsystorz ewangelicki skutecznie zabie
gał o jego uw olnienie, a następnie pow iadom ił w ładze cywilne, iż
ksiądz objął parafię w Łęczycy, gdzie byli sami koloniści niemieccy.
Pastorzy Mikulski, Świtalski, Zaleski, Kuźma deklarow ali narodo
wość polską. Według stanu z 1926 r., w Polsce były cztery parafie czy
sto polskie, w śród nich parafia w Łomży, dwie czysto niemieckie,
w pozostałych parafiach odpraw iano nabożeństwa w języku polskim
i niemieckim. Parafia ewangelicka w Łomży liczyła wiernych: w 1913 r.
- 661, w 1922 r. - 630, w 1930 r. - 700, w 1938 r. - 900; parafia
w Paproci Dużej: w 1922 r. - 700, w 1930 r. - 1 000, w 1938 r. - 1 310;
filial w Szczuczynie: w 1922 r. - 30, w 1930 r. - 90, w 1938 r. - 300;
filial w Grajewie: w 1938 r. - 250 wiernych. Dla porównania, w 1839 r.
na terenie parafii katolickiej łomżyńskiej mieszkało katolików 4 569,
wyznaw ców mojżeszowych 1 657, ewangelików 427, w 1864 r. katoli
ków 4 588, wyznaw ców mojżeszowych 4 810, ewangelików 146, zaś
w samym mieście Łomży w 1921 r. było: katolików 22 014, w yznaw 
ców mojżeszowych 9 131, ewangelików 272, praw osław nych 95 osób;
w 1938 r.: katolików 63,25 %, w yznaw ców mojżeszowych 35,20 %,
ewangelików 1Д5 %, praw osław nych 0,10 %16.

3. Świątynia
Ewangelicy starali się o miejsce do spraw ow ania kultu. Mogli
wznieść w łasną świątynię lub korzystać z istniejących w mieście
obiektów. Własnej świątyni nie zbudowali, więc pozostało drugie roz
wiązanie. W Łomży znajdowały się okazałe budynki dawniej jezuic
kie (do 1773), potem popijarskie (do 1807), następnie miejskie.
W skład kompleksu szkolnego wchodził kościół, przeznaczony tylko
dla młodzieży. W 1806 r. kam era pruska proponow ała w ładzom
w Berlinie dać kościół na w spólne użytkow anie katolikom i prote
stantom, lub cały kościół protestantom , bo katolicy mieli już piękny
kościół parafialny. Berlin nie zdążył odpowiedzieć, gdy nadeszły woj
ska napoleońskie. W kościele był m agazyn wojskowy (do 1816), a na
bożeństwa dla uczniów odbywały się w kościele kapucynów. W 1822 r.
ewangelicy sprawowali swoje ceremonie religijne w zdew astow anym
kościele popijarskim 17. W 1830 r. odbywali nabożeństw a nie
16 E. ALABRUDZIŃSKA, Kościoły., s. 55, 96. W. JEMIELITY, Łomża w okresie między
wojennym, Łomża 2002, s. 19. ArŁm, I sygn. 294 a. W. ŚWIDERSKI, Łomża, Łomża
1925, s. 168.
17 ArŁm, II sygn. 294 a. Wizytacja biskupia 1822.
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w kościele, a w sali szkolnej gm achu popijarskiego. Rok wcześniej
zwrócili się do komisji rządowej w Warszawie o darowanie im klasz
toru, zabudow ań, ogrodów i gruntów będących w łasnością Panien
Benedyktynek w Łomży. To, w edług nich, pozwoliłoby rządow i za
oszczędzić 70 000 zł na budow ę kościoła ewangelickiego oraz zabu
dow ań dla pastora i na szkołę parafialną, zaś dwie zakonnice i kilka
nowicjuszek m ożna by przenieść do klasztoru w innym mieście.
W 1831 r. wystąpili do rządu z now ą propozycją. Pisali iż rząd zobo
wiązał się w ybudow ać kościół ewangelicki w Łomży, ale pow stanie
listopadowe tem u przeszkodziło. Proszą więc o darow anie im kościo
ła popijarskiego w raz z oficyną i ogrodem po zlikwidowanej szkole,
jako niepotrzebne m iastu. W ładze cywilne w W arszawie zasięgnęły
zdania kuratora szkolnictwa. Ten wyjaśnił, że szkoła w Łomży nie
uległa likwidacji, w klasztorze popijarskim jedynie czasowo znajduje
się lazaret. Klasy przeniesiono w praw dzie do Szczuczyna, lecz biblio
teka i m uzeum pozostały w Łomży. Szkoła łomżyńska zostanie zno
w u otw arta, jak tylko będzie stam tąd uprzątnięty lazaret. Ponadto
przepisy krajowe zabraniają jakiegokolwiek przenoszenia własności
jednej religii na rzecz drugiej. Taką odpow iedź Rząd Tymczasowy
Królestwa Polskiego przekazał konsystorzow i ewangelickiemu.
W 1836 r. ewangelicy z Łomży nadal modlili się w sali szkolnej gim
nazjum, na co mieli zezwolenie komisji rządowej dane 7 stycznia 1831
r., dopóki nie zostanie zbudow any kościół. Teraz prosili komisję rzą
dową o zgodę na wystawienie w sali małego ołtarzyka, co wykonają
w łasnym kosztem. Obecność ołtarzyka spraw i przyjemność wiernym
i spowoduje, że w sali przestaną odbyw ać się rozm aite w idow iska
szkolne. Ich prośbę w maju poparł konsystorz w arszaw ski. Oto
w m arcu tego roku pastor Grabowski rano odpraw iał nabożeństw o
i udzielał komunii, a po południu w tejże sali odbyło się przedstaw ie
nie. Gdyby nie nastąpiło przekazanie sali szkolnej dla gminy ewange
lickiej, konsystorz prosił o w yznaczenie jednego z dom ów fabrycz
nych, należących do państw a, na w yłączny użytek dla liturgii18.
W październiku tego roku konsystorz ponow nie zwracał się o prze
kazanie jednego z dom ów fabrycznych, jak tylko wojsko nie będzie
zajmować go na lazaret. Konsystorz prosił ponadto, aby sala w szko
18 W 1826 r. kronikarz Kapucynów zanotował, że na początku maja zaczęto murować dzie
sięć kamienic dla sukienników. Kilka z tych budynków postawiono w ogrodzie klasztor
nym, inne poniżej kościoła popijarskiego.Budowę finansowali Antoni Radziszewski,
Stanisław Kisielnicki, Alojzy Rowicki i Jan Lutto. Archiwum Ojców Kapucynów w
Łomży, Historia klasztoru od 1814, s. 183-185.
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le służyła jedynie obrzędom religijnym. W 1841 ewangelicy z Łomży
wystosowali do cara prośbę o wyznaczenie funduszu na pobudow a
nie kościoła, na utrzym anie pastora i na założenie szkółki dla dzieci.
W tym że roku konsystorz przypom niał się rządow i w spraw ie do
m ów fabrycznych, zbudow anych przed 1831 r. przez fabrykantów, a
od tego czasu po większej części stojących bezużytecznie. Zapytany o
zdanie, gubernator suwalski wyjaśnił komisji radowej, iż chociaż znaj
duje się w Łomży pięć dom ów fabrycznych po osadzie fabrycznej za
łożonej w 1826 r. a upadłej podczas pow stania listopadowego, to jed
nak są one zajm ow ane na potrzeby wojskowe, wojsko chce naw et
więcej domów. W 1843 r. konsystorz znów prosił rząd o darow anie
dw óch dom ów fabrycznych na m ieszkanie dla pastora i służby ko
ścielnej oraz na urządzenie tam szkoły elementarnej i oddzielnej ka
plicy. Konsystorz otrzym ał odpow iedź negatyw ną z uzasadnieniem ,
iż dom y rządow e pozostałe po byłej osadzie fabrycznej od 1833 r. słu
żą na lazaret wojskowy19.
Kościół popijarski budził zainteresowanie nie tylko ewangelików.
W czerwcu 1840 r. rząd gubernialny augustowski polecił proboszczo
w i parafii katolickiej w Łomży zabrać stam tąd przedm ioty liturgicz
ne, gdyż wojsko przejmie kościół na cerkiew. Do tego nie doszło, bo
wiem praw osław ny arcybiskup w arszaw ski Antoni nie w yraził zgo
dy, utrzym anie kościoła w ym agałoby wielkich nakładów. W lipcu
1845 r. proboszcz w yznania katolickiego przeniósł, na krótko, nabo
żeństw a z rem ontowanego kościoła parafialnego do kościoła popijarskiego20. W międzyczasie ewangelicy nie zaniedbywali starań. W paź
dzierniku 1844 r. komisja rządow a zapytywała kuratora okręgu szkol
nego warszawskiego, czy rzeczywiście zamierza zwrócić rządow i ko
ściół popijarski, jak to sugeruje konsystorz ewangelicki. Konsystorz
doniósł też, że kościół od kilkunastu lat stoi pustkam i, popada w ru 
inę, nie jest potrzebny dla gimnazjum, gdyż dla potrzeb uczniów ma
być urządzana kaplica w sali szkolnej. Kościół jest potrzebny ewange
lików tym bardziej, że została utw orzona w Łomży parafia i mieszka
tutaj pastor. Dyrektor szkoły w Łomży i grono profesorskie byli prze
ciwni odstąpieniu kościoła ewangelikom, byli ponadto zdania, że ci
nie potrafią go odrestaurować. K urator okręgu naukow ego też uw a
żał, że odstąpienie kościoła ew angelikom naraziłoby gim nazjum na
największą niedogodność. Nie m ożna również oddać im sali szkolnej
na w yłączny użytek, gdyż schody prow adzące na piętro są bardzo
19 AGAD, CWW, sygn. 1361 k. 12, 39, 91-96, 140, 159, 163, 168, 299, 332, 533, 534.
20 ArŁm, II sygn. 259 k. 205; sygn. 264 k. 62.
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wąskie i wychodzenie uczniów zabierałoby wiele czasu. Niech nadal,
jak dotąd, ewangelicy modlą się w sali egzaminacyjnej. W 1849 r. konsystorz informował komisję rządow ą, że dyrektor gimnazjum dom a
ga się ustąpienia ewangelików z sali, jako potrzebnej na urządzenie
kaplicy dla uczniów, bow iem sufit w kościele grozi odpadnięciem .
Dyrektor gimnazjum mówił, że chociażby sala nie była użyta na ten
cel, jednak zawsze jest potrzebna dla szkoły, i że ewangelikom miała
służyć tylko czasowo, kiedy nie było jeszcze stałego pastora. W kon
kluzji konsystorz stwierdzał, że ewangelicy chcą pozostać w sali lub
proszą o przekazanie im kościoła popijarskiego21. M ożna tu nadm ie
nić, że w 1839 r. do tej szkoły uczęszczało 330 chłopców, a kadra na
uczycieli i wychowawców liczyła 18 osób22.
Zabiegi ew angelików o przyznanie im kościoła popijarskiego
spełniły się. Dnia 10/23 lutego 1853 r. Rada Administracyjna Króle
stwa Polskiego przyznała im świątynię, a komisja rządow a 5/1 7 sierp
nia tego roku powiadom iła o tym rząd gubernialny augustow ski i po
leciła dokonać przekazania świątyni na rzecz parafii ewangelickiej
w Łomży. Dokonało się to 23 w rześn ia/ 3 października tego roku
w obecności naczelnika pow iatu i przedstawiciela miejscowej szkoły.
Ewangelicy nadal modlili się w sali egzaminacyjnej. Gdy w lipcu 1854 r.
kurator okręgu szkolnego w arszawskiego zażądał przekazania z po
czątkiem roku szkolnego sali, w której miała być urządzona kaplica
dla uczniów, ewangelicy prosili komisję rządowa, by mogli w niej po
zostawać dopóki nie przygotują kościoła. Na rem ont kościoła konsy
storz w arszaw ski dał 2 700 rubli, księżna A leksandra Teodorowna
w 1851 r przejeżdżając przez Łomżę darowała 400 rubli, miejscowi pa
rafianie zebrali 1 900 rubli. Dopiero na początku listopada 1854 r. uro
czyście zapoczątkowano m odły w kościele i nadal prow adzono prace
remontowe. W 1860 r. dokładnie w ykazano rządow i w ydatki na
sumę 4605 rubli. Katolicy poczuli się pokrzyw dzeni. O dzyw ały się
głosy zarzucające w ładzy kościelnej niedbalstw o oraz proponujące
odnowienie kościoła ze składek katolików. A dm inistrator diecezji au
gustowskiej zabiegał o cofnięcie decyzji, ale było już za późno. Utrzy
manie tak dużego kościoła przekraczało jednak możliwości małej p a
rafii ewangelickiej, po pierwszej wojnie światowej potrzebny był
gruntow ny remont. W 1921 r. ukonstytuow ał się Komitet Szkolny Re
w indykacyjny w celu odzyskania byłego kościoła popijarskiego od
ew angelików i oddania go m łodzieży szkolnej. Proponow ano dać
ewangelikom w zam ian cerkiew Ołonieckiego pułku piechoty. Po kil21 AGAD, CWW, sygn. 1361 k. 646, 718, 719; sygn. 1362 k. 7, 35, 43, 343,
22 ArŁm, Zespół parafialny (skrót: I), sygn. 294 a, bez karty.
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ku latach pertraktacje te urw ały się, gdyż ewangelicy oświadczyli, że
cerkiew nie stanowi ekw iw alentu obecnego kościoła. Ewangelicy mo
dlili się w tym kościele do II wojny światowej. Dnia 12 wrześniu 1944 r.
ustępujące wojska niemieckie wysadziły budow lę w pow ietrze23.
W 1863 r., na pytanie prezydenta miasta Łomży, proboszcz parafii
katolickiej wyjaśnił, iż stosownie do rozporządzenia biskupa przejął pod
opiekę sprzęty liturgiczne z kościoła popijarskiego. Niektóre rzeczy znaj
dują się w kościele parafialnym, inne zostały wzięte na urządzenie kapli
cy dla uczniów w sali gimnazjalnej. W marcu 1874 r. gwardian ojców ka
pucynów w Łomży prosił biskupa, aby miejscowy proboszcz zabrał
wszystkie sprzęty kościelne pozostałe po zniesionej kaplicy w gimna
zjum męskim. Gwardian nie wspomniał kiedy zamknięto kaplicę, jedy
nie zaznaczył, że od wakacji zeszłego roku młodzież uczęszczała na na
bożeństwa nie do klasztoru, a do kościoła parafialnego24.
Pastor parafii łomżyńskiej przez wiele łat mieszkał w dom u dzier
żawionym. W 1858 r. ewangelicy wystosowali do rządu prośbę o w y
danie zezwolenia na kupno od Kacpra Semadeni za 1260 rubli dwóch
placów. Zamierzali w ybudow ać dom z przeznaczeniem dla pastora,
dla służby kościelnej i na szkółkę parafialną. Dnia 13/25 grudnia 1858 r.
car w ydał zgodę, a 30 g ru d n ia/ 11 stycznia 1858/1859 r. sekretarz sta
nu przy Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego pow iadom ił o
tym komisję rządow ą. Z kolei 16/28 listopada 1959 r. konsystorz
ewangelicki poinform ował komisję rządow a, że tytuł własności pose
sji 258 i 259 został przepisany na rzecz parafii25.

4. Cmentarze
W 1822 r. proboszczowie katoliccy podali że: w Grabowie jest cmen
tarz ewangelicki, w Grajewie jest oddzielony m urem od katolickiego,
w 1839 r.: w Kolnie od 1809 r. cmentarz ewangelicki jest przy katolickim
w miejscu oddzielnym, w Łomży jest cmentarz luterański, w Wiźnie
ewangelicy są chowani razem z katolikami, w Śniadowie nie mają cmen
tarza a udają ze wszystkim do Łomży, w Szumowie jest cmentarz
w Srebrnym Borku26. Sprawy te normowała władza cywilna. W 1834 r.
23 AGAD, CWW, sygn. 1362 k. 446; sygn. 1363 k. 30, 40, 47-68, 270 (plan ulic wokół
kościoła), 317, 387. ArPł, Naczelnik powiatu łomżyńskiego 1816-1866, sygn. 10 k.
1084. J. Paszenda, Dzieje zabudowań jezuickich w Łomży (1774-1807), w: 380 lat szko
ły średniej ogólnokształcącej w Łomży 1614-1994, Warszawa 1994, s. 74.
24 ArŁm, II sygn. 170 k. 229; sygn. 264 bez karty.
25 AGAD, CWW, sygn. 1363 k. 281, 301, 305, 325, 385.
26 ArŁm, I sygn. 2 0 5 ,1 sygn. 294a, I sygn. 4 9 2 ,1 sygn. 5 4 5 ,1 sygn. 601.
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Rada Administracyjna Królestwa poleciła wyznaczyć na cmentarzach ka
tolickich „tam gdzie tego zachodzi potrzeba" oddzielne miejsca dla
zmarłych niekatolików. Obrzędu pogrzebu miał dokonywać najbliżej
mieszkający duchowny danego wyznania27. W Łomży cmentarz ewan
gelicki był położony obok katolickiego i prawosławnego. W 1830 r. woj
sko rosyjskie rozebrało parkan wokół cmentarza ewangelickiego i prze
znaczyło je na budowę okopów. W kolejnych latach ewangelicy z Łomży
zwracali się do komisji rządowej o przeznaczenie im funduszów na
ogrodzenie cmentarza. Dopiero w 1844 r. rząd zatwierdził kosztorysy,
w trzy lata potem było już ogrodzenie, na cmentarz prowadziła brama z
dwoma przechodniami, wzniesiono też kaplicę m urow aną i krytą da
chówką, w wykazie dla rządu wymieniono sprzęty kościelne28.
W 1826 r. burm istrz miasta Tykocina pisał do komisarza obwodu
łomżyńskiego, że miejscowy proboszcz nie pozwalał dzwonić po zmar
łych osobach wyznania ewangelickiego. Sprawa trafiła aż do komisji rzą
dowej, która orzekła, że jak z jednej strony nie można zniewalać ewan
gelików do uczestnictwa w obrzędach katolickich, tak nawzajem nie w y
pada nakładać podobnych zobowiązań na duchowieństwo katolickie
względem ewangelików. W danym przypadku nie można legalnie znie
wolić proboszcza w Tykocinie do użycia dzwonów w czasie pogrzebu
niekatolika, a tym mniej, aby wydać w tej sprawie ogólne zarządzenie29.
W Tykocinie ewangelicy byli nieliczni, inaczej w Szczuczynie. W 1836 r.
biskup Stanisław Choromański oświadczył, iż za pobytu Pijarów, jak
i później po ich zniesieniu, zawsze chrzczono dzieci osiadłych tutaj
ewangelików i dzwoniono za zmarłych. A zatem i teraz, stosując się do
zadawnionego zwyczaju, on dozwala brać śluby, chrzcić dzieci i żądać
od proboszcza dzwonienia za zmarłych, z wyjątkiem grzebania ciał, po
nieważ mają swój oddzielny cmentarz30. Następny biskup sejneński, Pa
weł Straszyński miał inne zdanie. W 1843 r. ewangelicy z Łomży wnieśli
zażalenie do gubernatora na duchowieństwo katolickie, że przy pogrze
bach wyznawców ewangelickich wzbraniało chorągwi, światła, cechów,
dzwonienia i karawanu. Zapytany przez biskupa, proboszcz łomżyński
wyjaśnił, że: chorągwie są używane tylko przy procesjach katolickich, ka
tolicy nie powinni chodzić ze światłem przy pogrzebach innych wyznaw
ców, cechy są wspólne dla rzemieślników obu wyznań, dzwonienie
27 Por. W. JEMIELITY, Cmentarze w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, Prawo Ka
noniczne 37(1994) nr 3-4, s. 267-284.
28 AGAD, CWW, sygn. 1361 k. 100, 102, 185, 280, 394, 513, 606, 632; sygn. 1362
k. 351,366,402,408.
29 AGAD, CWW, sygn. 1356 k. 37, 38.
30 AGAD, CWW, sygn. 1355 k. 69. Por. W. JEMIELITY, Cmentarze, s. 267 - 284.
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przysługuje tylko katolikom. Z kolei biskup odpowiedział na pismo gu
bernatora. Duchowieństwo katolickie czyni to nie w duchu prześlado
wania lub nietolerancji. Ciekawa jest argumentacja podana przez bisku
pa. Protestanci odrzucają wszystko to, co jest obrzędem i ceremonią i nie
są w jedności Kościoła, słusznie przeto i sprawiedliwie duchowieństwo
opiera się ich żądaniom. U katolików dzwonią po zmarłych, aby pozo
stali żyjący modlili się za ich duszę. Protestanci nie przyjmują modlitwy
za zmarłych, niepotrzebnie zatem wymagają dzwonienia, jeszcze i nie
w swojej świątyni. Katolicy eksportując ciało zmarłego ze świecami
świadczą, że zmarły życie zakończył ze światłem wiary, cnót i dobrych
uczynków. Protestanci odrzucając potrzebę dobrych uczynków do zba
wienia, po co domagają się świec przy w yprowadzaniu ciała z domu.
U katolików niesione są proporce osłonięte krepą albo czarna chorągiew
z wyobrażeniem Zbawiciela i godłem śmierci, bo katolicy i za życia od
prawiają swoje nabożeństwa pod tymi znakami wiary. Protestanci zaś
w swoich modlitwach nie używają ani obrazów, ani chorągwi. Różniąc
się za życia od katolików, po cóż chcą się z nimi łączyć po śmierci w ob
rzędach. Inne zarzuty ewangelików z Łomży też nie są prawdziwe. Ni
gdy nie wzbraniano protestantom cechowego światła. Księża jedynie
swoim katolikom nie pozwalają asystować ze światłem i chorągwiami na
eksportach protestantów, i to jest słuszne, bo każdy powinien pilnować
swego wyznania. Karawan, sprawiony przed kilku laty, pozostaje pod
zarządem proboszcza katolickiego, ale mogą z niego korzystać oba wy
znania, po zgłoszeniu takiej potrzeby. Co zaś dotyczy chorągwi i dzwo
nienia, biskup nie widzi potrzeby pozwalać dla protestantów. Katolicy
nie łączą się z nimi w sprawach religijnych za życia, nie powinni więc
i po śmierci używać tych znamion i oznak wyrażających jedność. Niech
odtąd światło cechowe będzie przechowywane u cechmistrzów, aby usu
nąć powód wzajemnej niezgody31.
W przypadku nieporozumień między ewangelikami i katolikami
wkraczała władza cywilna. W 1839 r. wikariusz z Bargłowa zajechał do
chorego ewangelika i miał znieważać to wyznanie. W dziewięć lat potem
tenże kapłan miał w kazaniu obrażać ewangelików. W 1844 r. wikariusz
z Łomży przy chrzcie, gdzie była obecna ewangeliczka, miał źle mówić o
jej wyznaniu. W tych trzech sprawach toczyło się oficjalne śledztwo, prze
słuchano wielu świadków. W 1845 r. komisja rządowa zastrzegła, aby
w kazaniach wyrażać się właściwie o wyznaniach niekatolickich; tutaj ra
czej chodziło o prawosławnych. Wydaje się, że były to przypadki nieliczne32.
31 ArŁm, II sygn. 264 k. 20-22; II sygn. 265 k. 77, 84, 101.
32 AGAD, CWW, sygn. 1105 k. 250 -299, 300 - 359, 411, 502 - 545.
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5. M iejsce u ro d z e n ia
Bardzo w ażnym źródłem dla ustalenia miejsca urodzenia są akta
metrykalne małżeństw. Zawsze podaw ano w nich miejsce urodzenia
narzeczonego i narzeczonej oraz miejsce ich aktualnego zamieszkania.
A utor przebadał akta m ałżeństw parafii ewangelickiej w Łomży z lat
1843-1851 oraz z lat 1861-1866; razem 249 protokołów.
Lata

L iczb a

N a rze czo n y

N arzeczo n a

ś lu b ó w

P ru s y K ró le s tw o

P ru s y K ró le s tw o

1843

7

5

2

6

1

1844

27

11

14

11

16

1845

15

9

3

9

6

1846

11

7

4

2

8

1847

28

15

10

13

14

1848

14

9

5

6

7

1849

21

13

9

10

8

1850

20

9

5

8

11

1851

13

7

6

5

7

1861

16

5

10

8

8

1862

17

9

7

9

8

1863

17

10

6

10

7

1864

21

8

11

6

13

1865

12

7

4

5

6

1866

10

4

6

4

6

Dla mężczyzn: z Państwa Pruskiego pochodziło 128, z Królestwa
Polskiego 102; ponadto z Saksonii - 2, z Pomeranii - 3, z Królewca 2, z Księstwa Poznańskiego - 2, z Reichenbach - 1, ze Śląska - 2,
z Berlina - 1, z Kurlandii - 1, z H anow eru - 1, z Cesarstwa Rosyjskie
go - 2, z Estonii - 1, ze Szwajcarii - 1, przy trzech wdowcach nie po
dano miejsca urodzenia. Dla kobiet: z Państw a Pruskiego - 112,
z Królestwa Polskiego - 126, ponadto z M eklemburgii - 1, z Hanno-
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w eru - 1, z Księstwa Poznańskiego - 1, z Cesarstwa Rosyjskiego - 1, przy
dwóch wdowach nie podano miejsca urodzenia. W aktach małżeństw
z lat 1916-1939 nie wspominano już o nowożeńcach z Państwa Pruskiego33.

6. Miejsce zamieszkania
W 1831 r., planując utworzenie parafii ewangelickiej w Łomży poda
no miejscowości oraz wymieniono liczbę ewangelików tam zamieszkałych
i zobowiązanych do płacenia składki na ten cel. Oto miejscowości w ukła
dzie alfabetycznym: Antonia 1 płatnik, Borkowo 1, Bożejewo 8, Burzyn 1,
Chmielewo 4, Chomentowo 1, Chlebiotki 1, Cieciory 2, Ciechanowiec 1,
Cibory Gołeckie 1, Czartoria 1, Czarnowo 2, Dobrylas 1, Dobrzyjałowo 7,
Drogoszewo 1, Drożęcin 1, Dzięciele 1, Dzierzbia 5, Grabowo 1, Grądy
Wielkie 1, Góra Strękowa 1, Górki Sypniewo 2, Grzymały 1, Guty 2, Janczewo 2, Janowo 4, Jamuty 1, Jednaczewo 6, Jedwabne 29, Józefowo 3,
Jurzec Mały 1, Kalinowo Solki 1, Kalinówka Wielobory 1, Klukowo 1, Kol
no 18, Kownaty 1, Korzeniste 4, Koziki 3, Kruszewo Głąby 1, Ksepki 1,
Kubra 2, Kuczyn 2, Kuleszki 1, Kupiski 3, Łeman 2, Lipniki 1, Łacha 1,
Łączki 1, Łomża 95, Łomżyca 3, Łyse 1, Łuby Duże 1, Mały Płock 1, Mątwica 2, Męczki 4, Mężenin 1, Miastkowo 1, Młynek 1, Nieciki 1, Nieławice 1, Nowogród 19, Olszyny 4, Pęza 1, Piątkowizna 1, Piątnica 7, Popki 1,
Poryte 4, Pstrągi Gniewoty 1, Rakowo Podleśne 4, Rogale 1, Rutka 1, Rut
ki 2, Sokoły 1, Srebrny Borek 53, Srebrowo 1, Stawiski 27, Śniadowo 2,
Taraskowo 2, Tartak 1, Tykocin 28, Warmiak 1, Wejdo 1, Wenecja 1, Wierciszewo 1, Wilamowo 1, Wilkowo 2, Wizna 25, Zaborowo 2, Zalas 1, Za
mbrów 2, Zaskrodzie 4; razem 93 miejscowości i 950 nazwisk34.
W 1829 r. podano „w ykaz familii ewangelickich zam ieszkałych
w Łomży i okolicy". Więcej jak sześć familii w danej miejscowości
było: Dobrzyjałowo 7, Jedwabne 26, Kolno 18, Łacha 13, Łomża 65,
N owogród 17, Srebrny Borek 44, Stawiski 24, Tykocin 31; razem 427
familii. W 1844 r. do składki w ym ieniono 489 nazw isk, w 1844 r. 358 nazwisk, w 1847 r. 249 nazwisk (w tym: Jedwabne 13, Kolno 11,
Łomża 40, N ow ogród 14, Stawiski 15, Śniadowo 2, Wizna 7 nazwisk),
w 1848 r. w owych 249 rodzinach było 705 osób35.
W spraw ozdaniach wizytacji biskupich parafii katolickich poda
w ano liczbę ewangelików mieszkających na terenie parafii. Do dzisiaj
33 ArPl, Akta stanu cywilnego parafii ewangelickiej w Łomży 1843-1851, 1851-1864,
1864-1877.
34 AGAD, CWW, sygn. 1361 k. 66.
35 AGAD, CWW, sygn. 1361 k. 31, 206, 236, 352, 572; sygn. 1362 k. 298.
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obszar parafii wiejskich praw ie nie uległ zmianie, więc podane niżej
liczby uwidocznią gęstość zaludnienia ewangelików w okolicy Łom
ży i Szczuczyna.
Tabela 1. Liczba ewangelików w parafiach katolickich 1817-1899
Parafia

1817

1821

1839

1830
0

13

Burzyn

0

13

0

46

59

60

20

0

71

46

14

26

59

208

324

66

78

Kolno

141

90

Lachow o

215

70

D rozdowo
G rabowo
G rajewo
Jedw abne

Lubotyń

19

364

120

56

22

0

83

30

82

M iastkow o

9

10

23

18

N iedźw iadna

16

17

49

N owogród

27

61

90
0

21

15

303

296

23

14

11

P uchały

38

20

17

R adziłów

30

6

120

114

13

60

8

120

Przytuły

Rajgród
Rom any
Rutki

28

65

1

4
69

Słucz

Szczuczyn

8

0

R ydzew o

S zczepankow o

10

3

32

55

0

81

30

473

7
38

193

Szum owo

400

249

348

Ś niadow o

9

18

1

0

169

146

197

50

161

173

50

18

24

18

W ąsosz
W izna
Z am brów

0

146

232
67

Poryte (Staw iski)

34

8

M ały Płock

Piątnica

5

18

8

Łom ża

1899

20

Białaszew o

D obrzyjałow o

1873

1864

169

392
16

38
10

Źródło: ArŁm, II sygn. 202 k. 198 n, sygn. 165; I sygnatury poszczególnych parafii. W.
JEMIELITY, Ewangelicy we wschodni rejonie Królestwa Polskiego, artykuł oddany do
druku w kwartalniku Prawo Kanoniczne.
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Ewangelicy byli skupieni w miasteczkach, a w parafiach wiejskich
głównie przy pasie nadgranicznym z Prusami; wyjątek stanowiła pa
rafia Szumowo, gdzie była wioska ewangelicka Srebrny Borek.
Po pierwszej wojnie światowej parafia ewangelicka w Łomży
obejmowała zasadniczo teren dwóch powiatów: łomżyńskiego i kolneńskiego. W spisie pow szechnym z 1921 r. wym ieniono w yznania
ludności. Wówczas w powiecie łomżyńskim były dw a miasta i czter
naście gmin. Oto liczba ew angelików augsburskich w powiecie
łomżyńskim: m iasto Łomża 272 osoby, m iasto Zam brów 24 osoby.
W gminie Bożejewo wioski: Bronowo 11, Kokoszki 5, Srebrowo 10.
W gminie Chlebiotki nie było ewangelików. W gminie Długobórz:
G rabówka 9, Krajewo Korytki 11, Sasiny 1. W gminie Drozdowo:
Drozdowo 2, Jeziorko 2, Taraskowo 3. W gminie Kossaki Rutki: Mężenin 10. W gminie Kupiski: Konarzyce 12, Kraska 40, Łochtynowo 6,
Łomżyca 14, Skowronki 3. W gminie Lubotyń: Lubotyń Stary 6.
W gminie Miastkowo: Drogoszewska Bartkowizna 5. W gminie N o
wogród: N ow ogród 5. W gminie Puchały: Gać (Sokola Łąka) 8, Polki
5, Pstrągi 37. W gminie Szczepankowo: Mikołajki 18. W gminie Szu
mowo: Pęchratka 5, Srebrny Borek 221, Szumowo Nowe 10, Wyszomierz 3. W gminach Śniadowo i Wizna nie było ewangelików. Na 443
miejscowości w powiecie łomżyńskim, 757 osób wyznania ewangelic
kiego zamieszkiwało w 27 miejscowościach. W powiecie kolneńskim
były dwa miasta i dziewięć gmin. W mieście Kolnie było 4, w mieście
Stawiskach 24 ewangelików. W gminie Czerwone: G rom adzyn Stary
8, Kozioł 1, Niksowizna 7, Samule 11, Waszki 8. W gminie Gawrychy:
Kuzie 3, M orgowniki 3, Morgowniki osada leśna 1, Stanisławowo 12.
W gminie Jedwabne: Jedwabne 23. W gminie Łyse nie było ewangeli
ków. W gminie Mały Płock: Korżeniste 10, Mały Płock 6, Mały Płock
Poświętne 8. W gminie Przytuły: Łoje Awissa 7, Przytuły Rakowo 4.
W gminie Rogienice: Dobrzyjałowo 8, Drożęcin Lubiejewo 1, Karcz 6,
Kisielnica 4, M uraw y 12, Penza 3. W gminie Stawiski: Chmielewo 4.
W gminie Turośl: Jur ki 8, Łacha 3, Łączki 9 osób. Na 343 miejscowo
ści w powiecie kolneńskim, 200 osób w yznania ewangelickiego miesz
kało w 27 miejscowościach36. W aktach m ałżeństw z lat 1916-1939 r.
w ym ieniano miejscowości ślubujących osób: Bronowo, Grajewo, Je
dw abne, Kolno, Korżeniste, Kraska, Kuzie, Łączki, Łomża, M yszy
niec, Nowogród, Paproć Duża, Penza, Pstrongi.

36 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, t. 5, Województwo białostockie,
Warszawa 1924, s. 43, 48.
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7. Zajęcia ludności
W 1831 r. w mieście Łomży ewangelicy, mężczyźni, opodatkow a
ni na rzecz miejscowej w spólnoty religijnej upraw iali następujące za
wody: sukiennik 22, stolarz 7, szewc 6, m urarz 5, cieśla 5, farbiarz 3,
krawiec 3, po dwie osoby: folusznik, kapelusznik, kucharz, pow roźnik, rzeźnik, tracz, po jednej osobie: aptekarz, cukiernik, egzekutor,
garbarz, gwoździarz, kołodziej, kotlarz, kowal, m alarz, m łynarz, na
uczyciel, piekarz, pow ow óz, posługacz, rękawicznik, rym arz, sekre
tarz, szkielnik, ślusarz i tkacz37.
W latach 1845-1851 przy zawieraniu małżeństw w kościele ewan
gelickim w Łomży mężczyźni z Łomży i okolicy podawali następujące
zawody: wyrobnik 25, młynarz 14, gospodarz 13, stolarz 10, m urarz 9,
kowal 7, po pięć osób kopcarz i szewc, po cztery osoby: garbarz, gorzelany, ogrodnik i służący, po trzy osoby: bednarz, farbiarz, krawiec,
owcarz, parobek, sukiennik, szypr, tkacz i urzędnik, po dwie osoby:
administrator dóbr, cieśla, cukiernik, lokaj, postrzygacz w tkalni i zdun,
po jednej osobie: aptekarz, borowy, chałupnik, kantor parafii, kapelusz
nik, loźniak, m uzykant pułku, nauczyciel, papiernik, pastor, piekarz,
siodlacz, strażnik celny, strażnik na berlince, szypr, tkacz, urzędnik,
stelmach, ślusarz i zakrystian. W latach 1861-1866 przy zawieraniu mał
żeństw mężczyźni podaw ali następujące zawody: wyrobnik 10, mły
narz 9, m urarz 7, kowal 6, żołnierz 5, po cztery osoby: parobek i sto
larz, po trzy osoby: bednarz, gospodarz, gorzelany, owcarz i stelmach,
po dwie osoby: farbiarz, loźniak, pasterz, rzeźnik, strażnik pogranicz
ny, strycharz, sukiennik i urzędnik, po jednej osobie: cieśla, ekonom,
garbarz, gumienny, obywatel ziemski, piwowar, podoficer, postrzy
gacz, rolnik, rymarz, siodlacz, służący, ślusarz i zdun. W latach 19161939 w aktach m ałżeństw często nie podaw ano zaw odu mężczyzny,
w śród wymienionych były zawody: gospodarz 39, młynarz 20, robot
nik 14, piekarz 9, po siedem: wojskowy i szewc, po sześć: rzeźnik i ślu
sarz, po cztery: nauczyciel i urzędnik, po trzy: mechanik 3, po dwa:
inżynier, krawiec, stolarz i tkacz, po jednym: agronom, bankowiec, fa
brykant, fryzjer, gajowy, kupiec, leśniczy, maszynista, mierniczy, m u
rarz, ogrodnik, strycharz, telefonista, po jednym zawodzie woźny.
W okresie międzywojennym było więc dużo gospodarzy, ludzi na sta
łe związanych z terenem. W odniesieniu do panien i w dów najczęściej
podaw ano: przy rodzicach, przy matce, przy ojcu, przy bracie, przy
siostrze, przy wuju, u krewnych, u znajomych. W latach 1845-1851 nie
37 AGAD, CWW, sygn. 1361 k. 49.
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kiedy wymieniano zaw ody kobiet: wyrobnica 12, służąca 12, zostająca
w obowiązku 11, na gospodarstwie 3 osoby. W latach 1861-1866: z wyrobku 7, zostająca w obowiązku 7, w służbie 538.

8. M ałżeństwa
W 1809 r. biskupi z Księstwa W arszawskiego pisali do króla, że
za poprzedniego protestanckiego rządu częściej zdarzały się m ałżeń
stwa m iędzy osobami różnego w yznania. Chociaż Kościół nie apro
buje tego, jednak m usi tolerować. W spom niany rząd protestancki
zdecydował, że gdy jedna z osób ślubujących jest ewangeliczką, przy
zawarciu m ałżeństw a ma asystować pastor. Teraz w Księstwie War
szawskim religią stanu jest katolicyzm, więc biskupi proszą króla, aby
w przypadku osób różnego w yznania, gdy jedno z nich jest katoli
kiem, asystować pow inien kapłan a dzieci być w ychowywane po ka
tolicku. W 1811 r. biskupi ponow nie zwracali się do króla. Zdarza się,
pisali, że narzeczeni różnego w yznania udają się do pastora i nie od
nawiają m ałżeństw a przed kapłanem . Otóż podług ustaw Kościoła
taki ślub nie jest sakram entem ani jest w ażny. W podobnych więc
przypadkach oblubieńcy różnego w yznania są obowiązani do pow tó
rzenia ślubu przed katolickim pasterzem 39.
Sprawy te zostały unorm ow ane na sejmie z 1836 r. Prawo o mał
żeństw ach z 16/28 marca tego roku w art. 192 stanowiło: O brzęd
ślubu religijnego osób, z których jedna wyznaje religię rzymsko kato
licką a druga religię ewangelicką, pow inien być dopełniony przez du
chownego wyznania, do którego należy narzeczona. W 1883 r. na ten
artykuł pow oływ ał się biskup sejneński W ierzbowski odpowiadając
na prośbę o dyspensę. Pisał iż w takim razie w zastosow aniu się do
praw a cywilnego należałoby w ydaw ać dyspensę na osobę m inistra
niekatolickiego, a któż coś podobnego słyszał? Wydając zaś dyspensę
na osobę duchow nego katolickiego pogwałciłoby się praw o, za co ka
płana błogosławiącego, jak i w ładzę diecezjalną pociągnięto by do od
powiedzialności sądowej. Najlepiej aby owa ewangeliczka przeszła na
katolicyzm, i spraw a stanie się prosta40.

38 ArPl, Akta małżeństw parafii ewangelickiej w Łomży 1845-1851, 1861-1866, 19161939.
39 ArŁm, II sygn. 503 k. 5, 30.
40 ArŁm, II sygn. 385 k. 119.
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W praktyce starano się obchodzić to praw o. W 1872 r. adm ini
strator diecezji, ks. Paweł Andruszkiewicz tłumaczył proboszczom, że
Stolica Apostolska w Instrukcji wydanej 21 kw ietnia 1847 r. przez
Kongregację Świętego Officium zastrzegła, aby dyspensy do zawiera
nia m ałżeństw mieszanych udzielać jedynie wtedy, gdy ślub nie bę
dzie się odbywał wobec ministra niekatolickiego. Wówczas proboszcz
może uroczyście błogosławić podług rytuału, chociaż bez m szy świę
tej. Ale w edług praw a z 1836 r. art. 192 i 193 to pastor udziela ślubu
gdy narzeczona jest ewangeliczką. Roztropność proboszcza może
tem u zaradzić, pisał ks. A ndruszkiew icz, odsyłając stronę niekato
licką do swego ministra z żądaniem upow ażnienia szczegółowego dla
proboszcza dla dopełnienia obrzędu ślubnego. Ale w tedy ślub w ko
ściele katolickim pow inien być udzielony bezpłatnie, a odpow iednią
kwotę narzeczeni pow inni uiścić ministrowi niekatolickiemu zwłasz
cza że art. 1070 Kar Głównych i Popraw czych stanow i karę na d u 
chownych dopełniających obrzędu tego rodzaju bez otrzym ania na to
upoważnienia. W tymże 1872 r. biskup Wierzbowski pisał do probosz
cza w Kuczynie, że nie w pierw może przystąpić do udzielenia ślubu
katolikowi i ewangeliczce aż będzie pew ny, że za pogwałcenie art.
192 o małżeństwie z 1836 r. odpowiedzialność nie spadnie na osobę
biskupa41. W 1884 r. proboszcz z Płonki prosząc o dyspensę zaznaczył,
że posiada upow ażnienie pastora do błogosławienia małżeństwa ko
biety w yznania ewangelickiego42.
Pod koniec stulecia interpretow ano inaczej praw o o małżeństwie.
Dnia 2 w rześnia 1889 r. biskup kujawsko-kaliski podzielił się z bisku
pem sejneńskim treścią swego rozporządzenia do dziekanów. Jeżeli
narzeczona jest katoliczką, proboszczowie nie mogą mieć żadnej trud
ności ze ślubem, bo w edług praw a cywilnego odbyć się pow inien
w kościele jej wyznania. Jeżeli rzecz ma się przeciwnie, i jeżeli osoba
w yznania niekatolickiego w ykona pod przysięgą deklarację iż pragnie
brać ślub w naszym kościele, to ażeby proboszcz nie ściągnął na sie
bie odpowiedzialności wobec praw a cywilnego, wystarczającą będzie
druga jej deklaracja sporządzona wobec dwóch świadków i opatrzo
na znaczkiem skarbowym wartości 80 kopiejek, że jest jej życzeniem
wziąć ślub w kościele katolickim. Takie rozwiązanie spraw y stosowa
no i w diecezji sejneńskiej. W 1904 r. ewangeliczka z Dobrzyjałowa,
położonego blisko Łomży, wypełniła doręczony jej druczek: Ja N w y
znania ewangelickiego pojmując za męża katolika przyrzekam wobec
41 ArŁm. I sygn. 436 bk; II sygn. 383 k. 275.
42 ArŁm, II sygn. 385 k. 33, 153.
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Boga, w łasnego sumienia i dw óch świadków, i zobowiązuję się w y
chować dzieci po katolicku, nie przeszkadzać mężowi w praktykach
religijnych, ślub odbędzie się tylko w kościele katolickim43. W 1909 r.
proboszcz z Łap prosił o dyspensę obawiając się, by nie zawarli mał
żeństw a wobec m inistra niekatolickiego. W 1913 r. biskup sejneński
A. Karaś podał, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat na terenie jego die
cezji zaw arto dwadzieścia m ałżeństw za dyspensą od różności w yzna
nia i cztery bez dyspensy. Jego zdaniem należałoby zabronić m ał
żeństw mieszanych44.
W 1854 r. adm inistrator diecezji, ks. B. Butkiewicz udzielił pro
boszczowi w Łomży dyspensy do błogosławienia m ałżeństwa miesza
nego przy zastrzeżeniu, aby narzeczeni złożyli deklaracje że: spodzie
w ane potom stwo obojga płci będzie w ychowywane w religii katolic
kiej; ona (ewangeliczka) przyszłem u m ężowi nie będzie w niczym
przeszkadzać w w ykonyw aniu obow iązków religijnych. Ponieważ
narzeczony zaznaczył w podaniu, że po ślubie wobec proboszcza
udadzą się i do pastora, niech proboszcz przekona młodych, aby po
przestali na jednym ślubie katolickim, który w zupełności jest dosta
tecznym i ważnym. Gdyby zaś uprzednio przystąpili do ślubu ew an
gelickiego, nie m ożna będzie udzielać błogosławieństwa katolickiego.
Ks. Butkiewicz dodał, by proboszcz ustnie na sum ienie zobow iązał
narzeczonego, aby dopełnił treść deklaracji co do pozyskania przy
szłej m ałżonki na rzecz kościoła katolickiego45. W 1874 r. biskup
W ierzbowski przypom niał proszącym o dyspensę różności wyznania,
iż do zezwolenia na takie małżeństwo konieczna jest pow ażna przy
czyna: ciąża, ubóstwo, wiek. W dziesięć lat potem odmówił prośbie o
dyspensę, gdyż nie podano żadnej przyczyny a Stolica Apostolska za
strzegła, aby udzielać tylko dla w ażnych i słusznych powodów. Wów
czas proboszcz wyjaśnił, że ona jest w dową, ma dziecko, nie posiada
majątku46.
Poczynając od soboru trydenckiego (1545-1563) w kościele kato
lickim prow adzono rejestrację urodzin, ślubów i zgonów, podobnie
w kościołach protestanckich. Rewolucja Francuska pow ierzyła reje
strację aktów stanu cywilnego urzędnikom świeckim. W 1808 r. to
praw o weszło do Księstwa W arszawskiego poprzez Kodeks N apole
ona. Jakiś czas akta metrykalne prow adzili urzędnicy cywilni, w krót
43
44
45
46
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ce zadanie to pow ierzono znów osobom duchownym. Sejm z 1825 r.
dla w yznań chrześcijańskich połączył akta cywilne z m etrykam i ko
ścielnymi i zlecił prow adzenie akt przełożonym urzędów parafial
nych. Gdzie ewangelicy byli nieliczni a ich duchow ni znajdowali się
daleko, proboszczowie i wobec nich pełnili te funkcje publiczne47. Oto
przykłady ze stron łomżyńskich. W 1839 r. proboszcz z Łomży zazna
czył, że ewangelicy udają się do księży katolickich z chrztami, zapo
wiedziami i małżeństwami, a to z racji aktów cywilnych urodzeń, ślu
bów i zgonów. Proboszcz z Porytego: uznają w ładzę kościelną, przy
noszą dzieci do chrztu; proboszcz z Szumowa: uznają jurysdykcję ko
ścielną, w świątyni parafialnej przyjmują chrzest i zawierają m ałżeń
stwa; proboszcz z Wąsosza: nie uznają jurysdykcji kościelnej, ale przy
noszą dzieci do chrztu i zawierają małżeństwa; proboszcz z Wizny:
przynajmniej zewnętrznie uznają jurysdykcję kościelną, u nas chrzczą
dzieci i zawierają małżeństwa i są zapisywani do ksiąg zmarłych48.
W 1840 r. konsystorz ewangelicki w arszaw ski, uzasadniając po
trzebę utw orzenia parafii ewangelickiej w Łomży, pisał do komisji
rządowej, że księża rzymskokatoliccy niechętnie świadczą usługi reli
gijne ewangelikom z tego miasta i okolicy. Powołują się oni na rozpo
rządzenie swojego biskupa, aby nie mieszali się w ogóle do w yznaw 
ców ewangelickich. Konsystorz dodał: „Przeciwko czemu nie ma nic
do nadm ienienia"49. Dnia 10/22 stycznia 1844 r. superintendent płoc
ki, Boerner skierował do biskupa augustow skiego, Pawła Straszyń
skiego następujące pismo: „Przez obsadzenie parafii ewangelickich
w Łomży, w Szakach i w Wierzbołowie stałymi duchownym i właści
w ego wyznania, ustała obecnie potrzeba udaw ania się ewangelików
w guberni augustowskiej zamieszkałych do duchowieństwa rzymsko
katolickiego. Niniejszym m am przeto zaszczyt upraszać biskupa die
cezji rzymskokatolickiej augustow skiej o w ydanie stosownego do
podw ładnego sobie w guberni augustow skiej urzędującego ducho
wieństwa, aby nadal żadnych czynności religijnych dla osób w yzna
nia ewangelickiego nie odbywało, tym sam ym przyczyniało się do
ustalenia należnego porządku w obu w yznaniach, łaskawej opiece
rządu, w ym aganego". Biskup Straszyński przekazał pism o probosz
czowi w Łomży50. Przed otrzymaniem tego pisma od biskupa, w koń
cu 1843 r. prokurator guberni augustowskiej powiadom ił proboszcza
w Łomży, który był zarazem dziekanem, iż parafia ewangelicka po
47
48
49
50
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siada pastora, który pełni obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla
swoich wyznawców. Niech dziekan pow iadom i proboszczów w de
kanacie, aby pod żadnym pozorem nie prow adzili aktów stanu cywil
nego ew angelików 51. Również dziekan sąsiedniego dekanatu augu
stowskiego zwrócił się do księży aby: nie grzebali na swoich cm enta
rzach zm arłych protestantów ; nie zapisyw ali w e w łasnych księgach
ich aktów śmierci, bo stąd rodzą się nieporozumienia z pastoram i; za
chowywali praw o o m ałżeństw ach mieszanych; nie chrzcili dzieci,
chyba w niebezpieczeństwie śmierci; ewangelicy mają swoje parafie
i pastorów, niech tam się udają; zresztą księża katoliccy nie są posłu
gaczami innych w yznań52. W 1846 r. konsystorz ewangelicki w ar
szawski informował komisję rządową, iż: „coraz częściej odłączali się
nasi od duchow ieństw a katolickiego z czynnościami religijnymi53.
Po utw orzeniu parafii w Łomży małżeństwa błogosławił miejsco
w y pastor. A utor przebadał akta m ałżeństw parafii ewangelickiej
w Łomży z lat: 1843-1851, 1861-1866, 1916-1939. Od września do końca
1843 r. było 7 małżeństw, w 1844 r. - 27, w 1845 r. - 15, w 1846 r. - 11,
w 1847 r. - 28, w 1848 r. - 14, w 1849 r. - 21, w 1850 r. 20, w 1851 r. 13; razem 156. Z tych 22 m ałżeństwa były mieszane - do w yznania
rzymskokatolickiego należało 12 mężczyzn i 10 kobiet. W 1861 r. za
w arto 16 małżeństw, w 1862 r. - 17, w 1863 r. - 17, w 1864 r. - 21,
w 1865 r. - 12, w 1866 r. - 10 małżeństw; razem 93. Z tych 10 to miesza
ne - katolikami było 3 mężczyzn, katoliczkami 7 kobiet. W latach 19161939 zaw arto łącznie 197 małżeństw, średnio 8 na rok. W tej liczbie
były 52 małżeństwa mieszane, czyli więcej jak jedna czwarta; z ewan
gelikami połączyło się 20 mężczyzn i 32 kobiet wyznania katolickiego.
Według praw a państw ow ego, przed zawarciem m ałżeństw a na
leżało głosić trzy zapow iedzi w miejscu zam ieszkania narzeczonego
i narzeczonej. Dla ewangelików czyniono to w kościele ewangelickim
w Łomży jako w głównym punkcie parafii. W przypadku m ałżeństw
mieszanych, księża katoliccy postępow ali różnie, gdy ich parafianie
chcieli zaw rzeć m ałżeństw o wobec pastora. Oto dane z aktów mał
żeństw parafii ewangelickiej. W 1843 r. proboszcz z Roman odmówił
ogłoszenia zapowiedzi swojego parafianina; w 1844 r. proboszczowie
z Jedwabnego i Lachowa ogłosili trzy zapow iedzi miejscowych kaw a
lerów a proboszcz z M ałego Płocka odm ów ił swojej parafiance;
w 1845 r. proboszcz z D rozdowa nie przyjął zapow iedzi kaw alera;
51 ArŁm, II sygn. 59a k. 104.
52 ArŁm, II sygn. 58 k. 39.
53 AGAD, CWW, sygn. 1357 k. 187.
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w 1847 r. proboszczowie z Piątnicy i N ow ogrodu odmówili ogłasza
nia; w 1848 r. uczynili tak proboszczow ie z Łomży i Szczuczyna;
w 1849 r. - z N ow ogrodu i Szczuczyna; w 1850 r. - z D rozdowa i
Łomży; w 1851 r. ogłaszano po trzy zapow iedzi w Jedwabnem i Pietkowie, a nie było tego w Wąsoszu. Oto dane po okresie dziesięciu łat:
w 1861 r. odmówili proboszczowie z Kolna, Lachowa i Łomży, lecz
przy innym m ałżeństw ie proboszcz z Łomży wygłosił jedną zapo
w iedź a dla dwóch pozostałych uzyskał dyspensę biskupa; w 1862 r.
proboszcz z Ostrołęki wygłosił trzy zapowiedzi, ale nie chciał dać za
świadczenia o wygłoszeniu; w 1863 r. odmówili księża z Drozdowa i
Porytego, zaś proboszcz z Łomży wygłosił jedną zapow iedź i uzyskał
dyspensę biskupa dla dwóch pozostałych. W latach 1916-1939 głoszo
no zapow iedzi tylko w kościele ewangelickim, a w olny stan strony
katolickiej stw ierdzali prezydenci m iast np. Łomży, burm istrzow ie
miast: Grajewa, Jedwabnego, Kolna, Zam browa itd., wójtowie gmin:
Rzekunia, Myszyńca, W izny itd.; nigdzie nie w spom niano o głoszeniu
zapowiedzi strony katolickiej w świątyni ich w yznania54.
Parafia ewangelicka w Łomży była rozległa terenowo, przybyw a
nie narzeczonych oraz ich rodzin do świątyni w tym mieście nastrę
czałoby duże trudności. W akcie ślubu zaw sze pisano „Działo się
w..." (i tu wym ieniano miejscowość), co wskazuje na miejsce zaw iera
nia małżeństwa. W latach 1843-1851 w ystąpiły następujące miejscowo
ści: Barany, Białaszewo, Bogusze, Bożejewo, Ciemianki, Cyprki, Danowo, Dłutowo, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Filipki, Glinki, Góra Strękowa, Grabowo, Grajewo, Janczewo, Jednaczewo, Jedwabne, Kalino
wo, Keljany, Kisielnica, Kolno, Konarzyce, Konopki, Korzeniste, Kownaty, Kubra, Kumełsk, Kurejwa, Laskowiec, Lipniki, Łacha, Ławsk,
Łomża, Łomżyca, Łuby, M ały Płock, M irucie, M yszyniec, M urawy,
Niećkowo, Nowogród, Olszewo, Olszyny, Piątnica, Penza, Pietkowo,
Popowo, Poryte, Przytuły, Radziłów, Rakowo, Rudka, Rudka Skroda,
Rydzewo, Słucz, Stawiski, Szczuczyn, Taraskowo, Tarnowo, Truszki,
Tykocin, Wąsosz, W ierzbołowo, Wincenta, W izna, W ojewodzin, Zabiele, Zacieczki; razem 156 miejscowości. Dla lat 1861-1866 ceremonia
ślubna odbywała się najczęściej w Łomży, Jedwabnem, Kolnie, N owo
grodzie, Stawiskach, Szczuczynie55.
Ewangelicy zawierali małżeństwa najczęściej z osobami własnego
wyznania, podobnie katolicy. A utor przebadał akta m ałżeństw kato
lickiej parafii w Łomży z lat 1836-1846. W tym czasie zaw arto 607
54 ArPl, Akta małżeństw 1843-1851. 1851-1864, 1864-1877, 1916-1939.
55 ArPł, Akta małżeństw 1843-1851, 1851-1864, 1864-1877.
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małżeństw, w Państwie Pruskim urodziło się 26 ślubujących mężczyzn
i 25 kobiet. Tylko przy jednej kobiecie podano, że była ewangeliczką.
W om awianych latach dziewięciu m ężczyzn urodziło się w Cesar
stwie Rosyjskim, dw óch w Poznańskim, jeden w Austrii, w śród ko
biet dw ie w Rosji; nie podano ich w yznania56. W śród urodzonych
w Prusach, dziewięć osób ślubujących zamieszkiwało w Krasce. W 1842 r.
Piotr Lindnau w imieniu wszystkich kolonistów wsi Kraska, położo
nej blisko Łomży, prosił biskupa o przeznaczenie do parafii księdza
ze znajomością języka niemieckiego. Część kolonistów nie mówiła po
polsku, a chcieli odbyć spowiedź. Biskup zwrócił się w tej sprawie do
proboszcza w Łomży, który wyjaśnił, że około dwadzieścia osób nie
rozumie po polsku, ale mogą w yspow iadać się u prefekta szkoły, ks.
D zw onkowskiego. W tym że czasie w Krasce było też sześć rodzin
ewangelickich, a w pobliskiej wsi Łomżycy osiem rodzin. M ożna są
dzić, że i pozostałe osoby urodzone w Prusach a zawierające małżeń
stw o wobec proboszcza też były katolikam i57. W pasie nadgranicz
nym z gubernią augustow ską mieszkało ich wielu. W 1817 r. pisano,
iż „brzegi kraju pruskiego przytykające do naszej granicy napełnione
są katolikami". W 1825 r. biskup sejneński pisał, że katolicy z Prus „od
wieków w religijnych potrzebach do nas byli przyzwyczajeni". Do lat
pięćdziesiątych XIX w. księża diecezji sejneńskiej udaw ali się do Prus
okazyjnie z pom ocą duszpasterską. W okresie spowiedzi wielkanoc
nej katolicy z Prus sami przychodzili do tych księży w Królestwie
Polskim. W 1829 r. proboszcz z Grajewa opatryw ał chorych w Pru
sach, w 1844 r. tenże proboszcz prosił biskupa o przedłużenie czasu
słuchania spowiedzi wielkanocnej w jego parafii, gdyż „znaczna licz
ba tłoczy się przygranicznych katolików"58.
Liczna korespondencja dotyczyła małżeństw mieszanych, zawiera
nych w świątyniach katolickich. W 1839 r. proboszcz łomżyński stwier
dził, że katolicy nie żenią się z osobami innego wyznania bez zgody bi
skupa i zanim tamci zobowiążą się do wychowania dzieci po katolicku.
W dwa lata potem proboszcz z Dobrzyjałowa prosząc biskupa o takie
pozwolenie dla ewangelika z Łomży i swojej parafianki zaznaczył, że ka
waler na piśmie zobowiązał się nie przeszkadzać żonie w praktykowa
niu jej wyznania i w wychowaniu dzieci po katolicku59. W latach następ
nych biskup udzielił wiele pozwoleń. W 1865 r. Piotr Fiisch ewangelik
56
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i Franciszka Wądołowska katoliczka oboje z Łomży złożyli pisemne de
klaracje i przysięgi; on: nie będzie przeszkadzać przyszłej żonie w speł
nianiu wszystkich obowiązków religijnych katolickich, pozwoli wycho
wać potomstwo obojga płci po katolicku, jeśli łaska boska wspomoże, nie
będzie przeciwny przyjęciu wiary katolickiej w stosownym czasie; ona:
wychowa potom stwo po katolicku, będzie dobrym przykładem dla
męża, aby przeszedł do jej wyznania. W tym samym roku podobne de
klaracje złożyli Ferdynand Szulter ewangelik i Karolina Welch katoliczka
oboje z Łomży. W 1879 r. Atanazy Dziarski katolik i Emma Raphael
ewangeliczka oboje z Łomży złożyli deklaracje; on: przyrzeka i przysię
ga, iż swoje potomstwo wychowa po katolicku i będzie skłaniał przyszłą
małżonkę do przejście na łono Kościoła katolickiego; ona: przyrzeka i
przysięga, że przyszłe potomstwo obojga płci wychowa po katolicku. Po
dobne deklaracje złożyli: w 1882 r. Ludwik Szałtynajtis ewangelik
z Łomży i Franciszka Martynę katoliczka z Nowogrodu, w 1884 r. Hen
ryk Tock ewangelik i Helena Pankiewicz katoliczka oboje z Łomży oraz
Michał Usner ewangelik i Michalina Rymkiewicz katoliczka oboje z Łom
ży, w 1894 r. Juliusz Medne ewangelik i Konsolata Bednarczyk katolicz
ka oboje z Łomży, i można by podawać inne przykłady60.
Zgodnie z art. 43 i 139 praw a o małżeństwach z 1836 r. zapow ie
dzi należało głosić w parafii narzeczonego i narzeczonej, i tak zapew 
ne było w podanych przypadkach. W skazuje na to pism o pastora
w Łomży Adama Haberkanta do proboszcza w tymże mieście. Pastor
dow iedział się, że 1 października 1859 r. w kościele farnym zostały
ogłoszone zapow iedzi Ludw ika Przeździeckiego i Emilii Konstancji
z Sandbecków Rabe w dow y zamieszkałej w Łomży. Ponieważ ona jest
ewangeliczką a dotychczas nie zażądano głoszenia zapow iedzi w jego
parafii, jako pastor i urzędnik stanu cywilnego nie pozw ala na udzie
lenie tej parze ślubu. Miejscowy proboszcz odpow iedział, że pani
Rabe przeszła na w yznania katolickie, nie potrzebuje więc głosić za
pow iedzi w świątyni ewangelickiej61. Również katolicy, mężczyźni i
kobiety, zaw ierali m ałżeństw a wobec pastora, jak to autor omówił
w innym miejscu tego opracowania. Głośnym w ydarzeniem stał się
ślub Józefa Piłsudskiego i Marii Juszkiewicz z dom u Koplewskiej, któ
rego w 1899 r. udzielił w Paproci Dużej pastor łomżyński Kacper Mi
kulski. W kilka lat później Józef Piłsudski po ucieczce z w ięzienia
ukrywał się na plebanii łomżyńskiej. Również w okresie międzywojen
nym Józef Piłsudski utrzym ywał bliższą znajomość z tym pastorem62.
60 ArŁm, II sygn. 383 k. 53-56; II sygn. 385 k. 40, 84, 128, 170, 194; II sygn. 476 k. 22-25.
61 ArŁm, II sygn. 170 k. 120.
62 E. ALABRUDZIŃSKA, Kościoły, s. 99.
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9. C h rzty
Dnia 10/22 lutego 1939 r. urzędnik pow iatu łomżyńskiego swoim
podpisem i pieczęcią zaświadczył, „jako księga ta oparafowana do za
pisyw ania aktów stanu cywilnego parafii łomżyńskiej od 1839 r. za
cząwszy przeznaczona obejmuje stron 186 poświadcza". Księga ta do
wodzi, że wówczas powstała parafia ewangelicka w Łomży. Do 1843 r.
akta stanu cywilnego prow adził pastor parafii Paproć D uża, w za
stępstwie nieobecnego jeszcze pastora łomżyńskiego. Oto liczba uro
dzonych w latach 1839-1864: od lipca 1939 r. - 11, 1840 r. - 35, 1841 r.
- 33, 1842 r. - 49, 1843 r. - 70, 1844 r. - 54, 1845 r. - 55, 1846 r. - 47,
1847 r. - 43, 1848 r. - 37, 1849 r. - 41, 1850 r. - 43, 1851 r. - 46, 1852 r. 39, 1853 r. - 47, 1854 r. - 45, 1855 r. - 33, 1856 r. - 33, 1857 r. - 49, 1858 r.
- 56, 1859 r. - 50, 1860 r. - 52, 1861 r. - 43, 1862 r. - 51, 1863 r. - 41,
1864 r. - do sierpnia 32; razem 1 281 ochrzczonych.
W akcie chrztu zawsze pisano „Działo się ...", wymieniając miej
sce udzielania chrztu i datę. W 1839 r. pastor Schlicke udzielał chrztu
w Łomży 7 lipca, 3 listopada, 14 listopada i 21 listopada, w Jedwab
nem 12 listopada, w Rutce 1 w rześnia i 5 listopada, w Wiźnie 13 listo
pada. W 1840 r. zanotow ano chrzty w Łomży w dziewięciu datach,
w Kolnie raz i w Szczuczynie też jeden raz. Zwłaszcza do Łomży
przynoszono dzieci z okolicznych miejscowości. Kiedy pastor za
mieszkał w Łomży, też udaw ał się w teren. W 1844 r. udzielał chrztu
jeden do dw óch razy w Jedwabnem, Kolnie, N ow ogrodzie, Stawi
skach, Szczuczynie i Tykocinie, podobnie było w roku następnym ,
głównie jednak czynił swoją powinność religijną w Łomży. Z okresu
po pow staniu styczniowym nie zachowały się akta urodzeń63.

10. P rzejścia n a k ato lic y z m
Zdarzały się przejścia z w yznania ewangelickiego na w yznanie
katolickie. W 1813 r. pew na ewangeliczka uczyniła w klasztorze Ka
pucynów w Łomży publiczne w yznanie w iary w obecności zanotow a
nych z nazwiska świadków64. W marcu 1835 r. biskup sejneński pole
cił proboszczom przyjm ować protestantów do Kościoła katolickiego
jedynie po otrzym aniu zezwolenia swojej w ładzy kościelnej. W trzy
lata potem biskup przypom niał swoje rozporządzenie i zaznaczył, że
w yrażając zgodę pozw olił przyjąć daną osobę do spow iedzi i roz63 ArPl, Akta urodzeń parafii ewangelickiej w Łomży 1839-1846, 1846-1864.
64 Archiwum Kapucynów w Łomży, Historia klasztoru, cz. II, s. 67.
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grzeszyć od herezji, na co 21 listopada 1836 r. sam otrzym ał zezwole
nie Stolicy Apostolskiej. Oto kilka przykładów zm iany w yznania
w tym czasie. W 1838 r. proboszcz z Piekut informował biskupa, że
ewangeliczka złożyła w yznanie w iary w kościele wobec zgrom adzo
nego ludu. W 1839 r. w Dąbrowie Wielkiej W ilhelmina Golinat p u 
blicznie w yznała w iarę katolicką. W tymże roku uczynił tak samo Wil
helm Bronowicz z Łomży, w 1840 r. dwaj gospodarze z Wizny, w 1841 r.
ewangeliczka z Kolna przy licznie zgrom adzonym na nabożeństwie
ludem „odwołała błędy luterskie", w tym że roku Jakub Bocheński
uczynił tak samo w Kołakach65.
Jednym z pow odów owych przejść na katolicyzm mogły być obo
wiązkowe składki. W 1844 r. ewangelicy z Łomży zamierzali podnieść
wysokość składki, aby wynająć dom na mieszkanie dla pastora. Konsystorz ewangelicki nie zezwolił na to, „kiedy już i tak w ielu w y
znawców ewangelickich dla uniknięcia uciążliwych składek na utrzy
manie system atu kościelnego przeszło na w yznanie katolickie".
W 1847 r. rząd gubernialny augustow ski pisał do komisji rządowej,
że „niemała liczba ewangelików dla uniknięcia bez wątpienia ciężaru
w opłacie składki przechodzi na w yznanie rzymskokatolickie".
Świadczą o tym pisem ne oświadczenia, jakie ewangelicy składali u
naczelników powiatów. Wójt gminy W izny wymienił z nazwiska pięt
naście osób, które w latach 1840-1848 zmieniły wyznanie. W 1848 r.
Namiestnik Królestwa Polskiego zapytał komisję rządow ą, czy praw 
dą jest, jak pisał dozór kościelny ewangelicki z Łomży, że wielu para
fian dla uniknięcia składek na utrzym anie kościoła przeszło na rzym 
sko katolicyzm. Komisja rządow a zwróciła się z kolei do konsystorza. Ten stwierdził, że z protokołów wójtów gmin i z zeznań świad
ków wynika, iż chociaż nie głównym, ale częstym pow odem zm iany
w iary były składki. W 1849 r. burm istrz miasta N ow ogrodu oraz wój
towie gmin Jedwabne, Kupiski i Poryte Jabłoń stwierdzili, iż Bogusz,
Dardziński, Gotlib, Falk, Rode, Szmata i Szulc przeszli z własnej chęci,
a nie z pow odu składek, zaś Just, bo żona i dzieci byli katolikami66.
Zmiana w yznania następowała i w latach późniejszych. W 1873 r.
proboszcz z Puchał prosił biskupa o upow ażnienie do w ysłuchania
spowiedzi pewnej ewangeliczki i odbycia ceremonii publicznego w y
znania w iary katolickiej. W pięć lat potem proboszcz z Grajewa przy
jął publiczne w yznanie w iary w edług formuły Piusa IV od protestan
ta, udzielił m u nadzwyczajnego rozgrzeszenia w edług formy zaw ar
65 ArŁm, II sygn. 476 k. 7, 15, 16, 17, 22, 27.
66 AGAD, CWW, sygn. 1361 k. 691; sygn. 1362 k. 204, 232, 301, 360.
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tej w rytuale oraz wysłuchał spow iedzi67. Te same przepisy obowią
zyw ały w okresie międzywojennym. W 1928 r. biskup St. Łukomski
podpisyw ał następujące druczki: U poważniam księdza proboszcza do
przyjęcia na łono Kościoła katolickiego ewangelika N i do rozgrze
szenia od herezji. Zaznaczam że przyjęcie to pow inno być dokonane
w edług przepisów rytuału, w obecności dwóch świadków po uprzed
nim przekonaniu się o dobrej woli i znajomości zasad w iary świętej
przez petenta. Protokół z tej czynności pow inien być w pisany w księ
dze nawróceń podpisany przez proboszcza, petenta i świadków. Od
pis protokołu należy przesłać do kurii biskupiej68.
Z lat 1898-1911 zachowały się spraw ozdania, kto przeszedł z pro
testantyzm u do kościoła katolickiego; wymieniono z imienia i nazw i
ska 69 osób. Przesyłając te dane dziekani pow oływ ali się na rozpo
rządzenie konsystorza z 26 lipca 1879 r69.

11. Nazwiska
W 1831 r. przy rozkładzie składki na rzecz miejscowej w spólnoty
religijnej w ym ieniono następujące nazw iska m ieszkańców miasta
Łomży: Aal, Agart, Aranowski, Barłomiejczyk, Barłomiejczyk, Breyer, Bolewski, Brandt, Brakhaus, Brzostowska, Bollmann, Borchertow a, Brunon, Butwil, Dawid, Dopkic, Doplice, Elsner, Elsner, Elsner,
Ficbrandt, Gaffel, Gazicha, Glatz, Grabowska, Grygier, Hassę, Hausbrandt, Helwich, Isberner, Jaswig, Jaworska, Kamiński, Kiesling, Kle
in, Kloster, Korsk, Koszorek, Kościelski, K rauzowa, Kreczmanowa,
Kunkowski, Kozłowoski, Kohltz, Lackie, Lauzon, Ligęzowa, Lipkowski, Lutowa, Lutto, Lutto, M artin/M ielkie, Melzer, Meyer, Mlimczyk,
M urawski, Muller, Niedźwiecka, Piecko, Pfeiffer, Pohl, Potkajowa, Potracz, Rausch, Reinhard, Sadowska, Salckier, Sandbek, Schumann, Sehmidt, Semandyni, Seyller, Siemiątkowski, Smoleńska, Spreingier, Stankowska, Sucharzewski, Switajewski, Suchliński, Tombacher, Wądrakow a, W altenberg, Wascmiński, W aw rzynow a, W ilłembrecht, Wollerm ann, W ronowa, Wulf, Zahl i Żmijewski70.
Oto nazwiska w raz z imionami mężczyzn i kobiet, którzy zawie
rali małżeństwa w kościele ewangelickim w Łomży. W 1865 roku: Bi67 ArŁm, II sygn. 466 k. 410, 572.
68 ArŁm, II sygn. 475 k. 5, 7, 20, 21.
69 ArŁm, II sygn. 468 k. 36, 38. Por. W. JEMIELITY, Współistnienie narodowości i wyznań we
wschodnim rejonie Królestwa Polskiego, Studia Podlaskie, 1.10, Białystok 2000, s. 39 - 58.
70 AGAD, CWW, sygn. 1361 k. 66.
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lica Jan Ferdynand i Gejer Karolina, Bratko Karol i Schrötter Frydry
cha, Gejer A dam i W ollermann W ilhelmina, G rünw ager M aurycy
i Dietel W incentyna, H ubka Emil i Ziehe Amalia, Kopacz W ilhelm
i Weber Emilia, Kamiński Karol i Kojko Ludwika, Salamon Karol i Bitterm ann A ugusta, Schmeiss Jan i Schleffer Amalia, Schwiewym Adam
i N eum ann Olimpia, Sokołowski Jan i Stasińska Karolina, W eirauch
Karol i Piotrowska Teofila, Weiss Jan i Olszewska Marianna. W 1866
roku: Lazer Wilhelm i W itkowska K atarzyna, Tacik Karol i Danielczyk Karolina, Lembke Jan i Hinc Magdalena, Brak Ferdynand i Peł
na Julia, W inkler Robert i H am m erszm idt Karolina, M arcińczyk Jan
i Kozłowska Luiza, Fohrmeister Franciszek i Knapp Katarzyna, Kirszner Ernest i Kühl Franciszka, H ardkopff Leopold i Hejse Justyna,
Wolf Krystian i Wysocka Justyna. W 1867 roku: Andric H ugon i Plaga
A ugusta, Bojaryn M ateusz i Sadowska Scharlotta, Bogdan Frydryk
i Stange Henryka, Ehnbohn H enryk i Laszkowska Kazimiera, Henke
Karol i Rosłownicka Kazimiera, Heide H enryk i Rogalska Kazimiera,
Kempa H enryk i Pajko Julia, Richter Karol i Schiewek Karolina, Salamucha Wilhelm i Pawelczuk Karolina, Stankin Adolf i Bruch Ernesty
na, Sieński Michał i Wiśniewska Katarzyna, Wagerowski Bogumił i Kit
Anna, Witkowski Michał i Laskowska Józefa, Zieliński Jakub i Rewolle Paulina, Zaborowski Wilhelm i Glazer Katarzyna71.
Księga urodzeń dostarcza praw ie kom pletny w ykaz nazw isk
z om awianego terenu. Oto przykłady w edług kilku liter alfabetu.
Alenz, Anders, Aspis, Eberhard, Ebing, Engel, Elsner, Gerwin, Gilzebach, Gołąbek, Gordziewska, Grabowski, Grinda, Glaser, Gross, Gryczan, Günter, Jabłonowski, Janczewski, Janczyk, Jäger, Jenis, Jendrych, Jeromin, Jesiorek, Josewig, Jung, Just, O hland, Olias, O kuń,
Okuniewski, Osrowski72.

12. Szkolnictwo
Każde ze skupisk osadników ewangelickich posiadało swoją
szkołę. W 1844 r. w gimnazjum łomżyńskim uczył pastor Muller. Po
pow staniu styczniowym w Łomży były dwa gimnazja, męskie i żeń
skie, ale nie wiele m łodzieży ewangelickiej uczęszczało do nich; do
gimnazjum męskiego: w 1890 r. - 7 osób, w 1900 r. - 12, w 1908 r. 6; do gimnazjum żeńskiego: w 1890 r. - 13, w 1900 r. - 10, w 19098 r.
71 ArPł, Akta małżeństw parafii ewangelickiej 1865-1867.
72 ArPł, Akta urodzeń parafii ewangelickiej 1846-1864.
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- 3 osoby. W gimnazjach pracow ali profesorzy ewangeliccy, którzy
uczyli głównie języka niemieckiego, a pastorzy: Frydrych W endt
1868-1869, Juliusz Pastenaci 1869-1874, Teodor Ludwig 1876, Kacper
Mikulski od 1884 r. nauczali religii. W Srebrnym Borku szkołę otw ar
to przed 1868 r., w Paproci Dużej około 1875 r. Było też kilka szkól
charakterze religijnym, zwanych kantoratam i73.

13. Wojny światowe
Pierwsza wojna światowa oznaczała radykalną zmianę położenia
protestantów w Królestwie Polskim. W ładze carskie uw ażały ich za
Niemców, a tych z kolei, jako że Rosja prow adziła z państw em nie
mieckim wojnę, zaczęły uznaw ać za potencjalnych szpiegów i dywersantów. W grudniu 1914 r. gubernator łomżyński przekazał naczelni
kom pow iatów wskazania nadesłane m u z ministerstwa. Przez „kolo
nistów ", pisał, trzeba rozum ieć m ieszkańców w si narodow ości nie
mieckiej i tych należy wysiedlić, naw et gdy deklarowali narodow ość
polską. Wysyłce do Rosji nie podlegają mieszkańcy miast, osoby peł
niące w yższe stanowiska społeczne i państw ow e oraz mężczyźni m a
jący być wkrótce pow ołani do służby wojskowej; tych należy obser
wować. Co do kolonistów w yznania katolickiego, traktow ano ich
łagodniej niż kolonistów w yznania ewangelickiego. W 1915 r. z po
w iatu łom żyńskiego w yw ieziono do guberni saratowskiej 109 m ęż
czyzn, od 15 lat w zwyż. N iektórzy koloniści, chroniąc się przed w y
w ózką, przechodzili na tereny zajęte przez wojsko niemieckie.
W marcu 1915 r. generał-gubernator w arszawski polecił konfiskować
takie gospodarstw a, o czym gubernator łom żyński pow iadom ił n a
czelników pow iatów i zobow iązał ich do ochrony pozostaw ionych
dóbr. Polecenia nie zdążono spełnić, bowiem wkrótce armia niemiec
ka zajęła omawiany teren, a koloniści mogli wrócić74. Do 1916 r. lud
ność luterańska w Królestwie Polskim zmniejszyła się na skutek w y
siedleń i wyjazdów do Niemiec, do około 250 tys. osób. Jeszcze więk
sze zm iany spow odow ała druga wojna światow a. W końcu 1939 r.
Łomżę i okolicę włączono do Republiki Białoruskiej. N a mocy układu
73 W. JEMIELITY, Szkolnictwo w guberni łomżyńskiej, Warszawa 1994, s. 112, 128. Por.
W. JEMIELITY, Szkoły powszechne w województwie białostockim w łatach 1919-1939, Łomża
1991; tenże, Szkoły średnie i zawodowe w województwie białostockim w latach 1919-1939,
Łomża 1991. A. DOBROŃSKI, Łomża w latach 1866-1918, Łomża-Białystok 1993, s. 97.
74 ArPb, Kancelaria gubernatora łomżyńskiego 1867-1918, sygn. 1208 k. 150, sygn. 1552
k. 4.
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rządów Rosji i Niemiec ewangelicy opuścili swoje gospodarstw a i w y
jechali. Po wojnie nie wrócili na te tereny75. M ożna tu wspom nieć o
licznych rolnikach pochodzenia niemieckiego w sąsiednim powiecie
ostrowskim. Z jego terenu też w ywożono ludność do Rosji76.

AUGSBURG PROTESTANTS IN ŁOMŻA
AND NEIGHBORHOOD
SUMMARY
Greater num ber of the Protestants came to Łomża District in the
beginning of the nineteenth century, in the year 1806. They even tried
to establish their Parish in Łomża. For m any years a clergyman from
distant town Suwałki arrived here several times a year. Since the year
1839 records of Birth, M arriage and Death were registered in Łomża,
until w hen, four years later, a clergym an settled in. Generally, the
Parish covered the area of the form er Łomża District, that was
inhabited by alm ost one thousand of A ugsburg Protestants. The
congregation prayed in one of the rooms of the gram m ar - school,
and since the year 1854 in the post Jesuits« church transferred to
them. Protestants came to Łomża D istrict from the neighboring
Prussia and m ainly settled in small tow ns, how ever a few of them
settled in the villages along the border w ith Prussia. M ost to them
knew the language of the area and they prayed in Polish language in
their church. They w orked as: clothiers, millers, bricklayers,
carpenters and m any others. By the time their ow n Parish was
established in Łomża they had baptized their children and got
m arried in Catholic churches. Also their cemeteries were still close to

75 E. ALABRUDZIŃSKA, Kościoły, s. 33. W. JEMIELITY, Kościół ewangelicko-augsbur
ski, s. 426. Amtliches Gemeinde und Dorfverzeichnis für das Generalgouvernement auf
Grund der Summarichen Bevölkerungsaufhname am 1. März 1943, Krakau 1943, s. 76.
76 ArPb, Kancelaria gubernatora łomżyńskiego, sygn. 1035 k. 82; sygn. 1208 k. 5, 27, 74113, 128-130, 150, 157;sygn. 1210 k. 23; sygn. 1448 k. 1 n.; sygn. 1552 k. 4 ; sygn.
1578 k. 1-18. Por. J. WIŚNIEWSKI, Rys dziejów osadnictwa na Wschodnim Mazow
szu, Literatura Ludowa. Ziemia Łomżyńska 1962, nr 4-6, s. 19.
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the Catholic ones. M arriages between Protestants and Catholics also
happened, b u t it occurred m ore frequently betw een the tw o W orld
Wars. Coexistence of the two Christian religions was stopped by the
II World War w hen the Protestants left the area of Łomża District.
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