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ROZDZIAŁ I

POWSTANIE, 
ROZWÓJ I ŚMIERĆ MARIANÓW 

16701909

A. Założyciel (1631-1701)

Zakon Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
początek bierze w Polsce od sługi Bożego Stanisława Papczyńskiego od 
Jezusa i Maryi (beatyfi kowany 16 września 2007 r. – przyp. red.). Urodził 
się on 18 maja 1631 r. w diecezji krakowskiej we wsi Podegrodzie, blisko 
Starego Sącza. Rodzice jego, Tomasz i Zofi a z domu Tacikowska, byli 
ludźmi ubogimi, lecz szlachetnymi i cenionymi katolikami. Ojciec upra-
wiał niewielki skrawek ziemi i trudnił się kowalstwem. Chłopiec Janek 
do początkowej szkoły chodził w Starym Sączu i najpierw był mało po-
jętny oraz nie posiadał dostatecznej pamięci1. W latach 1642-1654 uczył 
się w Jarosławiu i we Lwowie, studia zaś fi lozofi czne, z retoryki i teolo-
giczne odbył w Rawie Mazowieckiej, w będących wówczas w rozkwicie 
kolegiach jezuickich2. W tym już czasie bystrością umysłu wyprzedzał 
swoich współtowarzyszy w nauce3. 

Pochodzący z biednej warstwy społeczeństwa, od kołyski wycho-
wany przez pobożną matkę w atmosferze nabożeństwa do Najświęt-
szej Bogurodzicy, młody Janek wstąpił 2 lipca 1654 r. w Podolińcu do 
nowicjatu Szkół Pobożnych Najświętszej Maryi Panny i przybrał imię 
Stanisława od Jezusa i Maryi4. Po chwalebnym ukończeniu dwuletniego 

1 PSumm., s. 1, 1767, s. 7, § 37. 
2 S. Załęski, Jezuici w Polsce, Kraków 1904, s. 614. 
3 PSumm., s. 7, § 38-39; M. Sydry, Czcigodny Sługa Boży o. Stanisław od Jezusa 

i Maryi Papczyński i jego dzieło w świetle dokumentów, Warszawa 1937, s. 27. 
4 SPiar. w księdze: Professiones ab anno 1656 usque ad annum 1670, f. 17. 
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nowicjatu pod kierownictwem znakomitego pijara o. Giovanni Franchie-
go5, złożył 22 lipca 1656 r. Warszawie pierwsze i jednoczenie wieczyste 
śluby proste6. 

Złożywszy śluby zakonne, pomagał współbraciom w wychowaniu mło-
dzieży i jednocześnie przygotowywał się do przyjęcia kapłaństwa. Otrzy-
maszwy wreszcie w Rzeszowie dnia 17 maja 1661 r. sakrament święceń, 
spełniał wiele posług: magistra nowicjatu, profesora, kaznodziei, nieprze-
ciętnego spowiednika i inne7. W spełnianiu tych obowiązków jako bardzo 
przykładny zakonnik i płonący gorliwością ksiądz otrzymywał wielkie 
pochwały. Jednocześnie zasłynął jako pisarz dzieł ascetycznych8. 

Przestrzeganie jednak reguły zakonnej w tym okresie w Szkołach Po-
bożnych było bardzo niedoskonałe9. Ojciec Stanisław temu rozluźnieniu 
stanowczo się sprzeciwił. Ta opozycja i jakieś narodowościowe ambicje10 
były powodem, że wielu współbraci patrzyło na o. Stanisława nieprzy-
jaznym okiem i uważało go za osobę niechętnie widzianą. Dlatego też 
przeszedł on przez wiele ciężkich doświadczeń: karcery, złe traktowanie 
i inne11. 

5 Por. L. Picanyol, Brevis conspectus historico statisticus Ordinis Scholarum Piarum, 
Romae 1932, s. 298. 

6 SPiar.: Professiones ab anno 1656 usque ad annum 1670, f. 17. 
7 Był on kierownikiem duchowym senatorów, prałatów, biskupów, a przez trzy lata 

nuncjusza apostolskiego Antoniego Pignatellego, czyli przyszłego papieża Innocentego 
XII. Potem był teologiem dworu króla Jana III Sobieskiego. Sydry, dz. cyt., s. 52 i s.165-
177. 

8 Wszystkie dzieła w: Decretum super examine, revisione et approbatione operum 
typis editorum et manuscriptorum S. Dei... a Iesu et Maria Papczyński, Decreta S. C. 
Rituum od roku 1775 do roku 1777, f. 44 i następne, 22 lipca 1775. Wszystkie pisma 
w języku polskim: S. Papczyński, Pisma zebrane, Warszawa 2007 (przyp. red.)

9 Co jasno wynika z bulli papieża Aleksandra VII z dnia 28 kwietnia 1660 Cum si-
cut accepimus. Clericorum Regularium Scholarum Piarum... compendium privilegiorum, 
sekcja 1, sekcja 768, s. 118-119. 

10 Ojciec Stanisław w Polskiej Prowincji Pijarów był pierwszym kapłanem Polakiem 
i jakby przywódcą następnych zakonników tej narodowości. Inni członkowie to Czesi, 
Niemcy, Włosi i Węgrzy. Catalogus subiectorum Provinciae Polonae 1660. P. Stanislaus 
a Jesu et Maria Papczyński, Sch. Piar., Apologia V. Patris Stanislai a Iesu et Maria, 
w: Scta Beatif. V.S.D. Stanislai Papczyński, pod literą D. APosn. 

11 W swoim testamencie o. Stanisław napisał: „Przecierpiawszy wielkie prześlado-
wania w Pobożnych Szkołach, niewiele brakowało również, żebym z nienawiści był za-
bity”. PSumm., s. 63 i por. Apologia. 
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Papie Klemens IX dnia 23 padziernika 1669 r. Zgromadzeniu 
Szkó Pobonych przywróci dawniejsze przywileje i na nowo zamie-
ni  luby proste na uroczyste12. Jednak jego nastpca, papie Klemens 
X, dnia 18 padziernika 1670 r. da zakonnikom swobod z o enia lu-
bów uroczystych lub opuszczenia zakonu13. O. Stanisaw, który przecier-
pia  w Szkoach Pobonych bardzo ci kie przeladowania i by wia-
dom nowych trudnoci, po zasigni ciu rady dowiadczonych teologów 
i w asnego spowiednika, 11 grudnia 1670 r. opuci  zgromadzenie, gdzie 
przez pi tna cie lat prowadzi ycie naprawd pene zdyscyplinowania14. 
Pozostay czas swego ycia powi ci  na zao enie i umocnienie nowej 
rodziny zakonnej. 

B. Za›o�enie (1670-1673) 

Skoro tylko o. Stanisaw opuci  zakon pijarów, biskupi: pocki, kra-
kowski i poznaski, proponowali mu róne godnoci, praatury i zadania. 
Jednak o. Stanisaw pokornie wszystko odsuwa, poniewa cakowicie 
odda si  zao eniu nowego zakonu. Za przyzwoleniem nuncjusza apos-
tolskiego, Angelo Rhanuntiego, otrzymawszy zgod i b ogosawie stwo 
biskupa poznaskiego, Stefana Wierzbowskiego, i w roku 1670 poo y  
fundamenty Zakonu w Puszczy Korabiewskiej. Nowa rodzina zakonna 
o nazwie Zakon Najwi tszej Maryi Panny bez grzechu Pocztej prawnie 
zacz a istnie  24 padziernika 1673 r.15. Zakonnicy [...] chodzili w bia-
ym habicie. Szczególnymi celami Zakonu byy nastpuj ce zadania: 

12 Bulla odnowienia Ex iniuncto, CC. RR. Schol. Piarum... compendium privilegio-
rum, s. 119. 

13 Por. dekret Ad propagandam, CC. RR. Schol. Piarum... compendium privilegio-
rum, s. 120-122. 

14 List o. Stanisawa do przeo onego generalnego Szkó Pobonych, Kraków, 
22 padziernika 1970 (SPiar). 

15 Protokó z wizytacji Pustelni Korabiewskiej dokonanej przez bpa Stanisawa 
wi cickiego 24 padziernika 1673. AVars., Ksi�
ga: Visitatio ��wi�
ciciana od roku 1666 

do 1702, f. 884-886. 
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