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Wstęp 

 

Dąbrówka – mała kurpiowska wioska położona w przepięknej scenerii, 

wśród lasów i łąk. Sosnowe lasy, łąki, pozostałości po dawnej puszczy 

kurpiowskiej, cisza i spokój, sprawiają, iż jej urok przyciąga wiele osób 

pragnących bliżej pobyć z naturą, nieco odetchnąć i poznać cząstkę historii ludzi 

tej ziemi. Sanktuarium Maryjne w Dąbrówce, ślady dawnej zabudowy i kultury 

kurpiowskiej, przyjaźni mieszkańcy, dodatkowo zachęcają do przybycia. 

Weekendowe wyjazdy rowerowe są do tego dobrą okazją. Poznają ją inni, 

poznajmy i my ją na nowo, aby nie potwierdzić powiedzenia „cudze chwalicie, 

swego nie znacie”  

 

Każda miejscowość posiada w swym gronie ludzi, którym w sposób 

szczególny leży na sercu dobro ich małej ojczyzny. Ludzie ci, żyli i żyją nie 

tylko dla siebie, ale zawsze przyświeca im dobro wspólne. Dobro w jego 

różnych wymiarach i płaszczyznach. Takich też swych patriotów ma i nasza 

Dąbrówka. Ludzie ci odchodzą, ale pamięć o nich winna trwać i być 

pielęgnowana, byśmy mogli wciąż na nowo wznosić się na wyższy poziom 

życia społecznego.  

 

Nie sposób zaprezentować tu wszystkich i szczegółowo, ale może chociaż 

pojedyncze zdanie, czy słowo, stanie się przyczynkiem do zebrania, odnowienia 

i zachowania pamięci o nich. A jeśli tak się stanie to, ta skromna notka 

przyniesie oczekiwany rezultat.  

 

Praca ta, jest jednocześnie prośbą o pomoc w dalszej dokumentacji życia 

naszej Dąbrówki i uzupełnianiu tego, co dotychczas udało się zebrać. 

Zachowajmy i przekażmy nasze dziedzictwo kulturowe, tym, którzy przyjdą po 

nas. Część I dotyczy ochotniczej straży pożarnej, dalsze części to: szkoła i 

kościół, poczta- ośrodek zdrowia – lasy oraz sołtysi i radni.  

 

Słowa podziękowanie kierujmy do tych wszystkich dzięki którym, ta 

skromna praca mogła powstać i dalej będzie udoskonalana.  

 

Dziękujemy.  

Stowarzyszenie  

Społeczno – Kulturalne BARĆ  

w Dąbrówce 
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Część I 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
„Ochrona przeciwpożarowa kraju – to sprawa całego społeczeństwa. Trzeba więc, by OSP 

nawiązały ścisłą więź ze społeczeństwem swego środowiska i włączyły to środowisko do 

czynnego udziału w pracy na odcinku ochrony przeciwpożarowej kraju. W samorządzie 

OSP, we współpracy OSP ze społeczeństwem, tkwi olbrzymi, niewykorzystany kapitała 

społeczny…” 

 

Wilhelm Garncarczyk 

Prezes  

Tymczasowego Zarządu Głównego  

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 
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Ochotnicza Straż Pożarna 
 

 

Korzeni ratownictwa ogniowego w Polsce należy szukać już w 

średniowieczu. Pierwsze zorganizowane jednostki pożarnicze, będące 

prekursorami obecnej OSP, równolegle powstały w drugiej połowie XIX w. we 

wszystkich trzech zaborach. W 1865 roku w Krakowie, z inicjatywy 

Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, powstałą w Galicji pierwsza 

„Ochotnicza Straż Ogniowa”.  

 

Po odzyskaniu niepodległości, we wrześniu 1921 związki strażackie 

połączyły się w Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W 

1949 związek ten został przez ówczesne władze rozwiązany, po czym 

reaktywowany w 1956. W 1992 zmienił nazwę na Związek Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Ruch strażacki zapoczątkowany przed wojną w życiu społeczno-

gospodarczym społeczności okresu międzywojennego odgrywał istotną rolę. 

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej stanowiła trzon dla zabezpieczeń przed 

pożarami budynków wioski kurpiowskiej w całości prawie drewnianej i krytej 

słomą.  

 

Początki straży pożarnej w Dąbrówce sięgają lat 20 minionego wieku. 

Początkowo była to jednostka wspólna wiosek Płoszyce i Dąbrówka. Jednym z 

jej naczelników był Stanisław Hermakowicz, tutejszy nauczyciel i późniejszy 

kierownik szkoły nr 2 i szkoły żydowskiej w Ostrołęce w latach 30 XX wieku, 

kierownik kapeli i kurpiowskiego zespołu regionalnego. Pełnił także 

wiceburmistrza Ostrołęki.
1
 Kserokopia pocztówki ze szkolenia oficerskiego 

OSP, które odbyło się w Makowie w dniu 20.11.1925 roku, posiada wzmiankę o 

uczestnictwie naczelnika z OSP Dąbrówka/k. Ostrołęki.
2
 Jedno z takich szkoleń 

dla naczelników straży powiatu ostrołęckiego odbyło się w dniach 1-9.10.1929 

roku w Ostrołęce Kursy takie organizowano 1-2 razy w roku, co 1-2 lata. 

Pozwalało to zwiększyć wyszkolenie załogi i usprawniło akcje. Wprowadzono 

także obowiązek ćwiczeń szkolnych i bojowych oraz z zakresu obrony 

przeciwlotniczej i przeciwgazowej. Nowi członkowie zaś, odbywali szkolenie 

wojskowe i pożarnicze.
3
  

 

                                                           
1
 Henryk Maćkowiak: Działalność związkowa i oświatowa nauczycielstwa kurpiowskiego w latach 1918-1939, 

Ostrołęka 1985, str. 30; 
2
 Zob. www.osp.dabrowka.pl 

3
 Marta Łępicka: Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce w latach 188—2011, Ostrołęka 2011, str. 46 
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Świadectwo ukończenia kursu szeregowców OSP 

Ze zbiorów własnych Józefa Bulak 

 

W okresie międzywojennym powstały jednostki ochotniczych straży 

pożarnych w Myszyńcu, Kadzidle, Rzekuniu, Troszynie, Goworowie, Czerwinie 

i Dąbrówce. Jednostki te, ścisłe współpracowały między sobą i OSP Ostrołęka. 

Wraz z powstawaniem nowych jednostek straży rozpoczęto organizować 

zawody powiatowe. Pierwsze takie zawody odbyły się w 1930 roku.
4
 

 

Według informacji uzyskanych od jednego z najbardziej zasłużonych 

druhów OSP Dąbrówka – Jana Mąki. Sekretarzem straży był Tabaka Adam z 

Dąbrówki, zaś komendantem pan Józef Lipka z Płoszyc
5
.  

 

Pani Danela Bulak wspomina, iż według relacji jej ojca Mariana Zyśka – 

                                                           
4
 Marta Łępicka: Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce w latach 188—2011, Ostrołęka 2011, str. 46 

5
 Relacja Piotra Jana Mąki z Dąbrówki 
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jednego z pierwszych powojennych druhów strażaków, kiedyś w każdej 

zagrodzie na narożu domu lub stodoły, wisiał kawał żelaza. Przeważnie był to 

jakiś stary lemiesz lub odkładnica od pługa i metalowy pręt. Gdy wybuch pożar, 

uderzano mocno prętem w wiszące żelazo, które wydawało dźwięk podobny do 

dzwonu. Było to wezwanie do pomocy i ostrzeżenie przed żywiołem. Na taki 

dźwięk, kto żyw biegł z pomocą, bo w całkowicie drewnianych kurpiowskich 

wioskach, ogień był śmiertelnym zagrożeniem. Ogłoszenie o pożarze mógł 

także wydawać bijący w specjalny sposób dzwon kościelny. 

 

W latach 1920-1931 gmina Nasiadki posiadała 2 straże i 1 remizę.
6
 Przed 

wojną straż posiadała remizę, w której po wkroczeniu wojsk niemieckich 

stacjonowały konie i wojsko. Stała ona wzdłuż drogi do Płoszyc, a swój 

początek miała na równo z ogrodzeniem cmentarza. Remiza ta, w czasie działań 

wojennych, podobnie jak wiele innych budynków w Dąbrówce, została 

rozebrana przez Niemców
7
. Drewno z rozbiórki zostało przewiezione do 

Brzozówki, gdzie była kaplica mariawitów. Po wojnie mieszkańcy Dąbrówki 

dowiedziawszy się o tym, podjęli starania o odzyskanie drewna z remizy. W 

1948 roku rozebrano budynek kościoła mariawickiego, a drewno przewieziono 

do Dąbrówki z zamiarem odbudowy remizy, lecz z pewnych względów jej nie 

odbudowano
8
 

 

22 sierpnia 1944 roku w Dąbrówce zostali rozstrzelani trzej mieszkańcy 

tej wioski – członkowie ochotniczej straży pożarnej. Byli to: Jan Augustyniak 

/ur. 1892 r./, Andrzej Pabian /ur.30.11.1919/ i Stanisław Rzepołuch /ur. 

26.091918 r./.
9
 

 

Jednak, straż pożarna odrodziła się i służyła ludziom. Jeździła do pożarów 

zaprzęgiem konnym. Do tego zaprzęgu były wyznaczone konie we wsi. 

Posługiwano się ręczną pompą strażacką umieszczoną na wozie. Na 

wyposażeniu straży były bosaki, łopaty, siekiery, wiadra itp. Po uzyskaniu przez 

straż pompy motorowej, ręczną pompa, zabrano do Ostrołęki, gdzie przez długi 

czas stała na placu przy remizie na ul. Kopernika.  

 

Po wojnie straż pożarna w Płoszycach nie odrodziła się. Oddano 

przedwojenne pieczątki straży, lecz hełm komendanta zatrzymano. Pieczęciami 

strażackimi opiekował się wówczas pan Tercjak z Płoszyc. Ciekawostką może 

być fakt, iż hełm który obecnie posiada dowódca Straży Grobu Pańskiego w 

Dąbrówce pochodzi właśnie od pana Józefa Lipki z Płoszyc, czyli ma ok. 100 
                                                           
6
 Henryk Maćkowiak: Szkolnictwo na Kurpiach 1905-1939, Ostrołęka – Łomża 1990, str. 78. 

7
 Henryk Dąbrowski: Drogami Kurpiowszczyzny t. 1 Dąbrówka, Rozogi 1997 r., str. 6., maszynopis w posiadaniu 

autora 
8
 Jerzy Kijowski: Dzieje Lelisa i okolic, Lelis 2011, str. 209. Jan Mirończuk: Rzymskokatolicy a inne wyznania 

chrześcijańskie w powiecie ostrołęckim, Zeszyty OTN 21/2007, str. 86. 
9
 Jerzy Kijowski: Dzieje Lelisa i okolic, Lelis 2011, str.137. 
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lat
10

.  

 

Obecnie za dzień powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Dąbrówce jako organizacji pozarządowej przyjmuje się dzień 15 marca 1960 

roku tj. dzień wyboru pierwszego zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Dąbrówce. Stan liczebny straży z czasem powiększył się do ok. 40 druhów, 

gotowych w każdej chwili nieść pomoc innym. 

 

Jednostkę zarejestrowano 5 lipca 1961 roku. Na jej wyposażeniu były: 

łopaty, wiadra, bosaki, tłumnice. Wszystko to wykonane własnoręcznie przez 

zaangażowanych druhów. Pierwsza motopompa M-400 znalazła się na 

wyposażeniu straży w 1967 roku. Pierwszy samochód pożarniczy marki Star 

26P z 1968 r, jednostka otrzymała w 1974. Samochód ten służył strażakom do 

1995 roku, kiedy to otrzymano samochód marki Star 200
11

. 

 

01.03 1967 roku mieszkańcy wsi Dąbrówka zobowiązali się do 

przekazania nieodpłatnie terenu wiejskiego o powierzchni o.20 ha przy drodze 

do Ploszyc pod budowę remizy dla naszej straży. 02 grudnia 1967 roku odbyło 

się kolejne zebranie mieszkańców wioski w tej sprawie. Uczestniczyło w nim 41 

osób, z których 27 głosowało za oddaniem placu pod budowę remizy, pozostali 

wstrzymali się od głosu. Powstał Społeczny Komitet Budowy Remizy. Budynek 

powstał dzięki społecznej pracy mieszkańców oraz współpracy lokalnego 

samorządu. W 1970 roku został przekazany do użytku i służy do dnia 

obecnego
12

.  

 

Pierwszy Zarząd Jednostki OSP Dąbrówka w 1960 roku stanowili: 

 Tabaka Józef – Prezes  

 Mąka Jan – Naczelnik  

 Duda Henryk – Z-ca Naczelnika  

 Pijanowski Eugeniusz – Sekretarz  

 Zawalich Henryk – Skarbnik  

 Antośkiewicz Jan – Gospodarz  

 Niedbała Ireneusz – Członek zarządu  

 Krysiak Mieczysław – Członek zarządu  

 Mieczysław Bziukiewicz – Członek zarządu 

 

 

Do działalności w tej jednostce zgłosili się m.in.
13

     

 Pijanowski Eugeniusz  
                                                           
10

 Relacja Jana Plony z Płoszyc gm. Lelis 
11

 Jerzy Kijowski: Dzie=je Lelisa i okolic, Lelis 2011, str. 201. 
12

 Jerzy Kijowski: Dzieje Lelisa i okolic, Lelis 2011, str. 202 
13

 www.osp.dabrowka.pl 
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 Krysiak Edward  

 Olbryś Eugeniusz  

 Olszewski Władysław  

 Prachniak Józef  

 Kisiel Edward  

 Podeszwa Eugeniusz  

 Deptuła Antoni  

 Mąka Stanisław  

 Zawalich Henryk  

 Szczubełek Józef  

 Antośkiewicz Jan  

 Niedbała Franciszek  

 Krysiak Stanisław  

 Zyśk Marian  

 Niedbała Ireneusz  

 Bziukiewicz Mieczysław  

 Pianowski Eugeniusz  

 Tabaka Józef  

 Podeszwa Eugeniusz s. Adama  

 Korzeniecki Jan  

 Krysiak Mieczysław  

 Mąka Jan 
 

Z tego grona żyją jeszcze tylko dwie osoby: Mąka Jan i Krysiak Mieczysław. 

Chociaż nie uczestniczą już czynnie w działalności jednostki, to zawsze mają ją 

w swoim sercu i z przyjemnością wspominają wszystko, to, co utkwiło im w 

pamięci o dąbrowskiej straży.  

 

Po rezygnacji przez Józefa Tabaki z funkcji Prezesa Straży Pożarnej funkcja 

tą pełnili:  

 Podeszwa Eugeniusz /sołtys/  

 Chrostowski Czesław /sołtys/  

 Bednarczyk Józef 

 Zyśk Józef 

 Henryk Duda /1992/  

 Jan Kozłowski /sołtys/  

 Żelazny Zbigniew /obecnie/  
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Druhowie OSP Dąbrówka na jednym z ćwiczeń  

w latach 80 - tych XX w. 

fot. Ze zbiorów własnych Krzysztofa Bulak. 

 

 

 

 Na zdjęciu od lewej stojąc: Zdzisław Konopiński, Zyśk Józef, Marian 

Zyśk, Wiesław Krysiak, Józef Bulak, Bolesław Nowak, Duda Henryk, Piotr Jan 

Mąka,. Klęcząc: Stanisław Krysiak, Eugeniusz Zyśk, Bogdan Mąka, Zdzisław 

Krysiak i Ireneusz Niedbała.  
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Druhowie OSP Dąbrówka na jednym z ćwiczeń  

w latach 80 - tych XX w. 

fot. Ze zbiorów własnych Wiesławy i Bogdana Mąka 
 

 

Na zdjęciu od lewej: Bogdan Mąka, Wiesław Krysiak, Piotr Jan Mąka, 

Ireneusz Niedbałą, Zdzisław Konopiński, Józef Bulak, Zyśk Marian, Zdzisław 

Krysiak, Henryk Duda 
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Druhami OSP w Dąbrówce byli m.in. nieżyjący już:  

 Zyśk Eugeniusz /l.64 zm.29,04,1991/,  

 Zyśk Mieczysław /1957-2013/,  

 Podeszwa Eugeniusz /l. 44 zm. 03.03.1976/,  

 Krysiak Stanisław /l.82 zm. 23.03.2012/,  

 Laskowski Alojzy /l.74 zm. 06.11.2015/,  

 Krysiak Wiesław /l.52 zm.04.11.2013/,  

 Krysiak Zdzisław /l.31 zm.11.07.1991/,  

 Konopiński Zdzisław /l.58 zm. 09.10.2002,/  

 Zyśk Marian s. Mariana /ur. 1951 r. data śmierci nieznana/,  

 Krysiak Edward /l.75 zm. 09.09.2003/,  

 Bednarczyk Józef/l.63 zm. 27.07.2004/,  

 Kisiel Edward /l.82 zm. 03.11,2015/,  

 Duda Henryk /l.74 zm.30.06.2006/,  

 Nowak Bolesław /l.73 zm.27.01.2003/,  

 Niedbała Ireneusz /l.82 zm. 23.08.2009/,  

 Zyśk Marian /l.69 zm. 15.06.1987/,  

 Pianko Marian /1954-2003/,  

 Chrostowski Andrzej /l.52 zm. 25.08.2014/,  

 Rydel Eugeniusz /l.69 zm.20.06.2003/.  

 

 

Pan Józef Bednarczyk przez wiele lat pełnił funkcje kierowcy wozu 

strażackiego i gospodarza jednostki. Był zawodowym strażakiem Państwowej 

Straży Pożarnej w Ostrołęce. Opiekował się remizą, 

dbał o prządek, wykonywał drobne prace remontowe, 

tak, aby jednostka mogła świecić przykładem i być 

gotowa w każdej chwili nieść pomoc potrzebującym. 

Jego żona - pani Helena Bednarczyk, pamięta dni i 

noce wypełnione działalnością męża - służbą 

strażacką /zawodową i ochotniczą/. Do dziś w jej 

posiadaniu są liczne pamiątki rodzinne dotyczące 

życia strażackiego męża. Pełnił też różne funkcje we 

władzach OSP Dąbrówka, w tym był jej Prezesem
14

.  

 
 

Józef Bednarczyk – zdjęcie na jego grobie w Dąbrówce 

Fot. Krzysztof Bulak 

 

 

Następnie kierowcą i gospodarzem w straży był Wiesław Krysiak, którego 

                                                           
14

 Relacja Heleny Bednarczyk z Dąbrówki – żony Józefa Bednarczyk 
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zastąpił syn Paweł. A obecnie kierowcą – gospodarzem jest Mariusz Kamiński z 

Dąbrówki. Osoby oddane idei strażackiej.  

 

Do grona strażaków należą / należeli także osoby starsze, które w swych 

młodszych latach, kiedy pozwalało im na to zdrowie, czynnie uczestniczyły w 

tym życiu społecznym. Są to m.in.:  

 Chrostowski Leszek,  

 Bulak Józef,  

 Pardo Jan,  

 Krysiak Mieczysław,  

 Mąka Jan,  

 Zyśk Józef,  

 Zygmunt Jurczak /obecnie mieszkający w Białobieli/,  

 Mieczysław Rydel; 

 Józef  Prusiński. 

 

W pamięci pana Mąki Jana - wieloletniego Naczelnika OSP w Dąbrówce, 

zapisało się wiele cennych faktów z życia tej jednostki. Pan Jan Mąka pełnił 

także funkcje Naczelnika Gminnego Zarządu OSP w Lelisie. Został odznaczony 

najwyższym odznaczenie dla strażaków ochotników - Złotym Znakiem Związku 

OSP RP
15

  

 

 

                                                           
15

 Relacja Piotra Jana Mąki z Dąbrówki 
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Zaświadczenie ukończenia kursu dh Józefa Bulak 

Źródło: ze zbiorów własnych autora 

 

 

Początkowo w gminie Lelis straż była tylko w Łęgu Przedmiejskim 

/1951r./, potem w Dąbrówce. Jej Naczelnik Pan Mąka Józef czynił różne 

starania, aby straże pożarne powstały w Lelisie, Płoszycach i Olszewce. Straż 

przyjęła się jedynie w Lelisie i jest do dzisiaj. W Lelisie powstała ona wiele lat 

później, dzięki zaangażowaniu Henryka Chorążego
16

.  

 

 

                                                           
16

 Relacja Józefa Bulak z Dąbrówki 
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Druhowie na jednej z uroczystości w Lelisie. 

Siedząc pierwszy z prawej Stanisław Subda 

fot. ze zbiorów Józefa Bulak 

 

Jan Mąka wspomina, iż zaczynali skromnie. Powoli zdobywali sprzęt, 

umundurowanie bojowe i galowe, polepszali warunki lokalowe, szkolili się itp. 

Byli zdeterminowani, otwarci, pełni zapału, pragnęli coś robić dla innych. Była 

to jednostka wielopokoleniowa. Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w 

Ostrołęce, w tym okresie był pan Czesław 

Maryniak /na zdjęciu poniżej/,  który sprzyjał 

druhom strażakom ochotnikom
17

.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: www.osp.ostroleka.pl 

                                                           
17 www.osp.ostroleka.pl 
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Dużą satysfakcją dla straży było otrzymanie na wyposażenie motopompy 

M-400 z ciągnikiem. A następnie samochodu strażackiego. Straż Pożarna w 

Dąbrówce odznaczała się dużą aktywnością, zaangażowaniem i poświęceniem. 

Świadczyć może o tym otrzymanie przez nią nagrody 60 tys. złotych za 

gaszenie pożaru w Stanisławowie gm. Zbójna.. Paliła się wówczas wioska 

domy, obory, stodoły, inwentarz. Czerwony kur zbierał obfite żniwo. Nagroda 

pochodziła od wojewody z Łomży. Do tego pożaru dąbrowska straż przybyła 

jako pierwsza i czynnie przyczyniła się do jego zwalczania. Akcją gaśniczą 

straży dowodził Jan Mąka. Drogi wówczas były jeszcze piaszczyste
18

.  

 

 

 

 
 

Źródło: Kronika Gminy Lelis będąca w posiadaniu CKBiS w Lelisie z 1976 roku. 
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 Relacja Piotra Jana Mąki z Dąbrówki 
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Źródło: Kronika Gminy Lelis będąca w posiadaniu CKBiS w Lelisie z 1976 roku. 

 

 

Pan Jan pamięta także wiele innych pożarów, które przyszło mu gasić 

wraz z innymi. Jednym z nich był pożar u państwa Kolimagów w Płoszycach. 

W Dąbrówce u Lipków, Zyśków, Korzenieckich, Milewskich, Pędzichów czy 

Tworkowskich oraz w Gąskach w lipcu 1983 roku.. Trudne i smutne to 

wydarzenia, ale pogorzelcom wszyscy spieszyli z różną pomocą.  

 

Jedną z form wynagradzania strażaków ochotników było zwalnianie ich z 

obowiązku tzw. szarwarku, czyli obowiązku dostarczania ludzi i wozów do 

robót publicznych nakładanych przez państwo na ludność wiejską od czasów 

pańszczyźnianych. Został dopiero zniesiony w 1958 roku. Jednych z form 

wywiązywania się z tego obowiązku było czynne uczestniczenie w życiu straży 

pożarnej.
19

 

 

03.03.976 roku w wieku 44 lat zmarł Naczelnik OSP w Dąbrówce 

Podeszwa Eugeniusz. Fakt tym bardziej smutny, iż razem z nim zmarła jego 

żona i syn – zatruli się czadem. W asyście druhów straży pożarnej i tłumnie 

zgromadzonych mieszkańców, zostali pochowani na cmentarzu w Dąbrówce. 

Straż i w te trudne dni jest z rodziną. Na cmentarz wspólnie odprowadzono m.in. 

Czesława Chrostowskiego, Mariana Zyśka, Eugeniusza Zyśka, Ireneusza 

Niedbałę i pozostałych zmarłych druhów.  
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 Józef Wyzner ks,: Krótki zarys dziejów wsi i parafii Czarnia/Gmina Kadzidło/ i okolicznych miejscowości, 
Czarnia 2014, str.33. 
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W latach 70-80 XX wieku strażacy ochotnicy brali czynny udział w 

kontrolach porządkowo-przeciwpożarowych prowadzonych w wioskach przy 

współudziale Milicji i urzędników z Urzędu Gminy. Organizowali oni także 

życie kulturalne we wsi. Jednym z tych działań był festyn na Zielone Świątki 

/niedziela na wsi/ organizowany nad rzeką Szkwą. Tradycją były też zabawy 

taneczne organizowane przez miejscową straż. Udział w szkoleniach, zawodach, 

edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wyjazdy do 

wypadków samochodowych, zwalczanie klęsk żywiołowych, to kolejne zadania 

które owocnie wypełniania nasz straż. Łączyli oni wszystkich mieszkańców 

wioski, sprawiali, iż wśród nich było obecne poczucie wspólnoty i wzajemnej 

odpowiedzialności. Wizerunek tej miejscowości błyszczał na tle okolicznych 

wiosek. Z dużym zapałem angażowali się w różnego rodzaju prace społeczne 

dla wioski i otoczenia. Widoczne to było np. przy budowie Ośrodka Zdrowia w 

Dąbrówce.  

 

W życie straży aktywnie włączały się także małżonki druhów strażaków 

ochotników oraz ich dzieci, mimo, iż formalnie do niej nie należały. Dla 

przykładu należy wspomnieć osoby: Wiesława Chrostowska, Halina 

Kozłowska, Paweł Jurczak, Paweł Niedbała czy Alina Krysiak 
20

 

 

Na pytanie czy były to lata świetności tej jednostki ochotniczej straży 

pożarnej, pan Jan Mąka skromnie odpowiada, że” życzy aby każda jednostka 

osp pięknie i ofiarnie służyła swojemu społeczeństwu. Być strażakiem 

ochotnikiem, to służyć w różny sposób drugiemu człowiekowi, nieść mu pomoc, 

gdy tego potrzebuje. Tak to czynili i czynią nasi druhowie” – dodaje skromnie
21

.  

 

17 maja 1981 w Ostrołęce obchodzony był Dzień Strażaka i rozpoczęto 

„Dni Ochrony Przeciwpożarowej”. W obchodach tych uczestniczyli także 

druhowie z OSP Dąbrówka. Strażacy ochotnicy z Dąbrówki nieśli także pomoc 

poza terenem gminy. Podczas powodzi w maju 2010 roku pomagali ludziom 

poszkodowanym w powiecie płockim.
22

 

 

24 kwietnia 1983 r. na łamach Tygodnika Ostrołęckiego można było 

odnaleźć wzmiankę o życiu wewnętrznym jednostek OSP z terenu naszej 

gminy. Wzmianka prasowa mówiła o nadziejach druhów ochotników 

związanych z wyborem nowych władz w Dąbrówce i Zarządzie Gminnym OSP 

w Lelisie, iż dokonane wybory zakończą niechlubną kartę w działalności 

strażaków ochotników.
23
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 Relacja: Daneli Bula z Dąbrówki 
21

 Relacja Piotra Jana Mąki z Dąbrówki 
22

 Marta Łępicka: Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce w latach 1881—2011, Ostrołęka 2011, str. 55, 
96. 
23

 Tygodnik Ostrołęcki nr 17 z dnia 24.04.1983 r, Obradują strażacy, str. 4 
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fot. ze zbiorów Józefa Bulak 

 

 

 

fot ze zbiorów własnych Krzysztofa Bulak 

 

Na zdjęciach powyżej druhowie OSP Dąbrówka, wśród swych kolegów z 

innych jednostek, na apelu strażackim, przy remizie OSP w Lelisie w roku 1994.  

Rozpoznać można druhów: Pardo Jan, Nowak Bolesław, Duda Henryk, Zyśk 
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Marian, Bulak Józef, Krysiak Wiesław, Mieczysłąw Rydel, Paweł Jurczak, Piotr 

Daniłowicz. Widać tu także kolegów z innych jednostek np. OSP Lelis - 

Gontarzewski Eugeniusz czy Henryk Chorąży. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot.. ze zbiorów Józefa Bulak 

Na zdjęciu pan Bulak Józef /jako członek Zarządu OSP Dąbrówka/ 

odbierający jedno ze swych wyróżnień strażackich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcie obok: legitymacja  

Józefa Bulak za otrzymaną odznakę  

40 lat służby w OSP 
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Obecnie jednostka ta, posiada nowy wóz strażacki SCANIA, remizę z 

zapleczem sanitarnym i kuchennym, ogrodzony plac z miejscem na grilla, 

stosowne wyposażenie materialne, sztandar, figurę św. Florian noszoną w 

procesjach kościelnych, stronę internetową, a co najważniejsze grono oddanych 

tej sprawie druhów strażaków. W dniu 1 maja 2005 roku jednostka otrzymała 

sztandar oraz uhonorowana została medalem za zasługi dla pożarnictwa. Nie jest 

włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.  

 

Na dzień 31 marca 2016 rok/ Zarząd OSP Dąbrówka tworzą
24

:  

 Zbigniew Żelazny – Prezes  

 Paweł Kamiński – Naczelnik  

 Katarzyna Kamińska - Z-ca Naczelnika  

 Klaudia Prusaczyk – Sekretarz  

 Milena Buraczewska – Skarbnik  

 Mariusz Kamiński – Kierowca/Gospodarz  

 Aneta Boroń - Kronikarz  

 

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 12  

 Michał Sosiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,  

 Roman Chrostowski – V-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,  

 Marta Pianka – Sekretarz Komisji Rewizyjnej.  

 

Pozostali członkowie:  

 Jan Kozłowski - Prezes poprzednich dwóch kadencji,  

 Jan Mąka - członek honorowy, jeden z założycieli jednostki,  

 Piotr Daniłowicz,  

 Paweł Błędek,  

 Radosław Krysiak,  

 Tomasz Żelazny,  

 Marek Daniłowicz,  

 Zdzisław Krysiak,  

 Krzysztof Buraczewski, 

 Mateusz Sokołowski,  
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 www.osp.dabrowka.org.pl 
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 Mieczysław Krysiak - jeden z założycieli naszej jednostki,  

 Mariusz Krysiak,  

 Ewelina Boruch,  

 Iwona Żelazna,  

 Aleksander Pardo,  

 Tadeusz Duda,  

 Fabian Prusaczyk,  

 Karol Prusaczyk,  

 Sandra Pysznik,  

 Paweł Krysiak,  

 Krzysztof Mąka,  

 Robert Pianko, 

 Anna Krysiak,  

 Krzysztof Korzeniecki,  

 Andrzej Mieczkowsk.i  

 

 

W przypadku kilku rodzin można dostrzec rodzinną tradycję służby 

społeczeństwu w szeregach OSP. Ta godna do naśladowania kontynuacja 

uwidacznia się w rodzinach: Krysiaków, Dudów, Mąków, Krysiaków, 

Daniłowiczów, Deptułów, Pardów czy Zyśków lub Niedbałów. W służbie św. 

Floriana urzeczywistnia się braterska miłość mieszkańców lokalnej wspólnoty, 

tej najmniejszej i tej nieco większej. Jednoczy i solidaryzuje nie tylko strażaków 

ochotników 

 

Z czasem zmieniły się uwarunkowania gospodarcze i społeczne. Walka z 

czerwonym kurem stała się zasadniczą domeną zawodowej straży pożarnej. 

Strażacy ochotnicy nadal uczestniczą w akcjach gaśniczych, pomagają w 

poszkodowanym w wypadkach drogowych, czy ofiarom klęsk żywiołowych. 

Czynią to w swym wolnym czasie, niejednokrotnie kosztem zdrowia i rodziny. 
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Druhowie strażacy na swym apelu. 

 Pierwszy z lewej Bulak Józef OSP Dąbrówka, 

 trzeci druh to Eugeniusz Gontarzewski z OSP Lelis. 

fot. ze zbiorów Józefa Bulak 

 

Pięknym zwyczajem druhów strażaków jest ich czynne uczestnictwo w 

ostatniej drodze swego kolegi druha strażaka. Zaciągają wartę, niosą trumnę z 

ciałem kolegi, przybywają w galowych mundurach zabierając ze sobą sztandar 

jednostki, towarzyszą samochodem strażackim, włączają pożegnalną syrenę, 

oddają ostatni hołd zmarłemu. Często czynią to wspólnie wraz druhami z 

zaprzyjaźnionych jednostek.  
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Remiza OSP w Dąbrówce – stan obecny 

Fot. Krzysztof Bulak 
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Krzysztof Bulak  

Dąbrówka - czerwiec 2016 
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