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Wspólnota wyznaniowa Mariawitów powstała na przełomie XIX i XX w. 

na terenach Królestwa Polskiego, czyli na ziemiach polskich pod zaborem 

rosyjskim. Kościół Starokatolicki Mariawitów wyodrębnił się z polskiego 

Kościoła Rzymskokatolickiego w 1906 roku. Powodem secesji było nie 

zaakceptowanie przez hierarchię polską i rzymskiego papieża działalności 

Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów, którego członkami byli 

rzymskokatoliccy księża dostrzegający potrzebę odrodzenia duchowego wśród 

duchowieństwa i wiernych. 

 

Początkowo termin „mariawici” oznaczał wspólnotę kapłanów Kościoła 

katolickiego, którzy w 1883 r. zawiązali tajne stowarzyszenie księży oparte na I 

regule św. Franciszka. Inspiratorką ruchu była Franciszka Kozłowska. W 1893 

roku w Płocku, powołane do szerzenia czci Przenajświętszego Sakramentu i 

wzywania nieustającej pomocy Najświętszej Maryi Panny.
1
  Celem wspólnoty 

było szerzenie kultu eucharystycznego oraz odnowa wewnętrzna 

duchowieństwa polskiego. 

 

Pierwsi duchowni mariawiccy rekrutowali się spośród duchowieństwa 

katolickiego.Na starcie swej działalności mariawici siłą zajmowali kościoły 

obrządku łacińskiego, lecz później przystąpili do budowy własnych świątyń. 

Zazwyczaj zakładali nowe wspólnoty w parafiach, gdzie dochodziło do 

konfliktów duchowieństwa katolickiego z wiernymi. Najczęstszą przyczyną 

konfliktów była kwestia pobierania ofiar za posługi religijne. Księża mariawiccy 

starali się przewyższać księży katolickich gorliwością, pobożnością i 

niepobieraniem ofiar za posługi. W latach 1911–1914 mariawici wybudowali w 

Płocku swój kościół i klasztor i tam ustanowili swoją siedzibę.  

 

Jak podaje Jan Mirończuk w wielu parafiach katolickich mariawityzm był 

„zaszczepiany" przez proboszczów lub wikariuszy sąsiednich parafii. „ W 

Chorzelach i Kadzidle pracował w roli wikaryusza ks. Wacław Żebrowski, 

Maryawita. Dzięki jego naukom, gorliwości kapłańskiej a zwłaszcza życiu bez 

skazy, Kurpie mieli możność przekonania  się, że kapłan Chrystusowy, to nie 

jakaś oderwana, poetyczna mrzonka, ale człowiek z krwi i kości [...] Tak też i 

nasi Kurpie. Zapoznawszy sięz działalnością i owocną pracą kapłana-

Maryawity, całem sercem przylgnęli do tego ruchu, który takich kapłanów w 
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społeczeństwie naszem zrodził". / „Kalendarz Maryawicki" 1909, s. 46. Ks. 

Żebrowski był wikariuszem w Kadzidle od kwietnia 1904 do września 1905/. W 

lutym 1906 r. ks. Żebrowski przybył do wsi Długi Kąt i tam w prywatnej 

kaplicy należącej do rodziny Prusaczyków zaczął odprawiać nabożeństwa.
2
 

 

Na Kurpiach mariawici pojawili się niedługo po ich powstaniu. Wynikało 

to z bliskości do Płocka oraz z faktu, że tereny te należały do diecezji płockiej, 

gdzie powstał i szerzył się mariawityzm. W okolicach Ostrołęki mariawici 

pojawili się po 1905 r. w parafiach Jelonki i Kadzidło. W Jelonkach miejscowy 

proboszcz ks. Zygmunt Seryjko, chociaż sam sprzyjał temu ruchowi, jednak nie 

przeszedł na mariawityzm, którego zwolennicy przetrwali w parafii zaledwie 

rok.
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Prowadzenie nabożeństw oraz próba wybudowania w Długim Kącie 

świątyni spotykała się z niechęcią i wrogością mieszkańców wsi. Ostatecznie w 

1907 r. ukończono budowę drewnianego kościoła. Mariawicka parafia 

kadzidlańska w Długim Kącie przyjęła wezwanie Przenajświętszego 

Sakramentu. Jej duszpasterzem został ks. Władysław Zbirochowicz, który 

przyjeżdżał do wsi raz w miesiącu ze Smogorzewa, niedaleko Pułtuska. 

Duchowny ten należący do Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w 1906 r. 

założył wspólnotę mariawicką w Smogorzewie. W Długim Kącie mieszkały 

także siostry mariawitki, które zajmowały się haftowaniem. Drewniany kościół 

został później przeniesiony do wsi Brzozówka, gdzie znacząco zwiększyła się 

liczba wiernych mariawickich. Wierni tego wyznania zamieszkiwali również w 

Tatarach, Kadzidle, Lelisie, Jeglijowcu, Szafarni, Gibałkach, Glebach oraz w 

Dąbrówce Ostrołęckiej.
4
  

 

Chociaż nie ma pisanych dokumentów o działalności Mariawitów w 

Dąbrówce, poza opisami Adama Chętnika, to jeszcze dzisiaj w pamięci 

starszych ludzi są pojedyncze elementy wspomnień o mariawitach . O 

niepokojach z tym związanych i gorliwości księży mariawickich. Pamiętają to z 

własnego życia, bądź też, słyszeli od swoich rodziców świadków tych 

wydarzeń. 

 

W zachowanych dokumentach widoczne są konflikty między 

duchownymi mariawickimi i katolickimi. dotyczyło to m.in. posług 

sakramentalnych, głównie małżeństw. Małżeństwa błogosławione przez 

duchownego mariawickiego niekiedy uważano za nieważne prawnie.
5
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Niechętny czy wręcz wrogi stosunek do mariawitów prezentowali 

proboszczowie katolickich parafii. Z nieukrywaną satysfakcją przypisywali 

duchownym mariawickim niewłaściwy stosunek do władz odrodzonej 

Rzeczypospolitej: 

„stawił się osobiście zawezwany przeze mnie niżej podpisanego proboszcza 

Antoni Mąka szeregowiec zapasowy rocznik 1902 zam. w Dąbrówce i w 

obecności pełnoletnich świadków [...] oświadczył, że w miesiącu lutym r. 

b./1924/ ożenił się z Heleną Wiśniewską z Lelisa parafii Kadzidleńskiej, 

ponieważ jest wojskowym, a nie mógł wykazać się pozwoleniem odnośnych 

władz na zawarcie związku małżeńskiego, przeto proboszcz Kadzidleński 

odmówił mu pobłogosławienia ślubu, wobec czego wzmiankowany młodzieniec 

zwrócił się do Księdza Marjawickiego, który przyjeżdża do Długiego Kąta 

obsługiwać swoich współ-wyznawców, i ten, bez żadnego zezwolenia władz 

wojskowych, chętnie mu ślubu udzielił w kaplicy marjawickiej w Długim-Kącie 

nadmieniając, że rząd dla tego ograniczył śluby wojskowych, aby nagnać sobie 

do kieszeni pieniędzy za udzielanie pozwoleń na zawieranie ich związków 

małżeńskich".  

 

W powyższej sprawie zostało wszczęte postępowanie na drodze sądowej. 

Oskarżony został ks. Władysław Zbirochowicz, zamieszkały w Górce 

Powiełińskiej pow. pułtuskiego, a dojeżdżający do Długiego Kąta. Oskarżony 

przyznał, że udzielił ślubu, ale nie wiedział, że nupturient jest w wojsku, poza 

tym jego narzeczona pochodziła z rodziny mariawickiej. Szeregowiec Mąka 

zeznał pr/cd sądem, że ks. Zbirochowicz nic mu nie mówił o rządzie.,, Mówili o 

tem tylko ludzie, którzy się opierali na tem, iż ksiądz parafii Kadzidleńskiej 

powiedział do mnie, abym zaprzestał wszelkich starań do zawarcia związku 

małżeńskiego, bo to mnie może kosztować około miljarda marek polskich. Ja zaś 

po ślubie wyraziłem się jeszcze, że nie wydałem miljarda marek i mam kobietę. 

Gdy się dowiedział o tem Ksiądz Kolator, zawezwał mnie do siebie i na tej 

podstawie co ludzie mówią dodał w swoim piśmie do Księdza Dziekana w 

Ostrołęce rzekomo wypowiedziane przez Księdza Marjawickiego zdanie 

odnośnie rządu"
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W 1850 r. doszło do objawień Matki Bożej w Dąbrówce Ostrołęckiej. Na 

drzewie bartnym dwom dziewczynkom ukazała się Maryja z Dzieciątkiem. Pod 

sosnę zaczęły przychodzić tłumy. Zdarzały się cuda: chorzy odzyskiwali 

zdrowie, kalecy zostawiali kule. Przez 20 lat wierni mogli zobaczyć Matkę Bożą 

otoczoną jasnością.
7
. Po otwarciu kaplicy mariawickiej w Długim Kącie w 1906 

r. wierni tego wyznania podjęli działalność misyjną wśród katolików w 
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pobliskiej Dąbrówce. Szybko zainteresowali się oni objawieniami maryjnymi. 

Próbowali je wykorzystać do własnym celów. Według Chętnika mariawici 

twierdzili, że obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, umieszczony w 

bocznym ołtarzu kościoła dąbrowskiego miał być obrazem mariawickim, który 

objawiał się „Mateczce” Kozłowskiej. Sugerowali, że Maryja odwróciła się od 

Kościoła katolickiego i zachęcali, by wierni z Dąbrówki, podobnie jak w 

pobliskim Długim Kącie utworzyli parafię mariawicką. Część parafian 

uwierzyła zachętom i przeszła na mariawityzm. Organizowano zebrania, 

modlitwy i nabożeństwa mariawickie. Nawet „Mateczka” Kozłowska przybyła 

na Kurpiowszczyznę i opowiadała o swoich objawieniach. Znaczący wpływ na 

rozwój mariawityzmu miało też udzielanie sakramentów i innych posług 

duchownych bez pobierania żadnych ofiar przez księdza mariawickiego z 

Długiego Kąta. Musiało to być atrakcyjne, tym bardziej iż niektórzy wierni 

wcale nie dostrzegali różnicy między kultem katolickim a mariawickim. 

Działalność członków tego wyznania zradykalizowało postawy ludności: 

między katolikami z Dąbrówki z mariawitami musiało dochodzić do sporów, a 

nawet bijatyk na tym tle.
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Po nałożeniu ekskomuniki na mariawitów przez Kongregację Świętego 

Oficjum oraz w związku z głośnymi skandalami i procesami niektórych 

członków Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, który funkcjonował na 

Kurpiach, wpływ tego wyznania stopniowo malał. Zwolennicy mariawityzmu 

powracali do Kościoła katolickiego. 

 

Zmniejszenie wpływu mariawitów Adam Chętnik przypisywał 

prowadzonym misjom parafialnym przez oo. Kapucynów w parafiach 

katolickich, gdzie zamieszkiwali wierni mariawiccy, podczas których 

niewątpliwie poruszano także kwestię poprawnego teologicznie kultu 

maryjnego.
9
 O stopniowym powrocie wiernych tego wyznania do katolicyzmu 

świadczą m.in. ich konwersje, czyli powrót do Kościoła katolickiego w latach 

30 zarówno w parafii Kadzidło, jak i w Dąbrówce Ostrołęckiej. Według danych 

z akt wizytacji kanonicznych z lat 1935-1937 roku liczba mariawitów w parafii 

Dąbrówka wynosiła: 1935 – 10 osób, 1936 – 7 osób, 1937 – 6 osób.
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Podstawową przyczyną przenikania mariawitów na Kurpie był czynnik 

socjologiczny i ekonomiczny, a nie teologiczny. Znana z pobożności ludność 

kurpiowska była wrażliwa na niesprawiedliwość społeczną niektórych księży 

katolickich. Stąd łatwo dochodziło do konfliktów, których owocem było 

ułatwione działanie mariawitów.
11
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W 1948 r. budynek byłego kościoła mariawickiego w Brzozówce został 

rozebrany i przewieziony do miejscowości parafialnej Dąbrówka. Z 

przewiezionych materiałów miała powstać świetlica. „Ale nie zbudowano 

świetlicy. Drzewo pogniło i nic nie zostało [...] Właściciel placu[gdzie stał 

kościół w Brzozówce - J. M.J oddał dzwon do Kadzidła (na sygnaturek). Oddał 

też komeżki, wafelnicę..."
12

 

 

Dzisiaj w naszych okolicach po mariawitach pozostało niewiele śladów: 

krzyże i zagubione gdzieniegdzie mogiły. Dawny cmentarz mariawicki znajduje 

się przy drodze prowadzącej ze wsi Tatary do Długiego Kąta. Powstał on w 

1907 r. i funkcjonował do 1945 r. Pochowano na nim ok. 100 osób. 

 

Opr. Krzysztof Bulak 

Dąbrówka- grudzień 2016 
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