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Przedmowa 
 

 

Poniższy zbiór wierszy i pieśni związanych z miejscowością Dąbrówka 

koło Ostrołęki – różnych autorów - stanowi próbę zebrania w jedno, całej 

twórczości o tej wiosce. Autorzy tych wierszy i pieśni wyrazili w ten sposób 

swoją miłość do tego zakątka Kurpi. Przedstawione utwory zachowują 

pierwotną formę i pisownie, co nadaje im tym bardziej wyjątkowy charakter. 

 

To niezwykłe miejsce, jak dotąd nie doczekało się tego rodzaju pracy. 

Według wiedzy autoów, wiele wierszy o tej wiosce zaginęło bezpowrotnie z 

różnych powodów. Jedne zawieruszyły się gdzieś, inne zostały zapomniane, a 

jeszcze inne pozostają w zaciszu prywatnych zbiorów. Może i one pocieszą 

kiedyś ludzkie serce. 

 

Niech ten skromny zbiór wierszy i pieśni o Dąbrówce, ułatwi 

czytelnikowi głębsze poznanie tego, jakże urokliwego miejsca, które jak 

mawiają niektórzy „ma swoją duszę, ma to coś niezwykłego”.  Tu przyjeżdżają, 

przychodzą, zatrzymują się przejazdem i po chwilach spędzonych u 

Dąbrowskiej Pani, coś im zapada w sercu.  

 

Tak też może i lektura zebranych utworów zasieje gorczycowe ziarnko 

miłości do tego miejsca i jego Pani. 

 

Stowarzyszenie 

 Społeczno-Kulturalne BARĆ  

w Dąbrówce 
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Dąbrówka 
 

Wspominam Ciebie 

wiosko rodzinna 

zielenią mchów 

słomianych strzech 

rzędem drewnianych domów, 

patrzących oknami szczytów 

na słoneczny gościniec, 

zasłany cieniami 

rozłożystych wierzb. 

Wspominam Ciebie, 

sosnami Puszczy Kurpiowskiej, 

olchami i wierzbami Szkwy, 

drganiem powietrza 

nad paśnikami  

i łąkami Bindugi, 

piaszczystymi polami Biel, 

złocistymi kłosami zbóż, 

Wspominam Ciebie 

wieżyczkami kościółka 

symbolu wiary i chwały 

za piękny Boski wiary 

ujrzany przez 

moje źrenice. 
Autor: Henryk Dąbrowski 

 

 

Henryk Dąbrowski: Jesienne olekanie, Rozogi 1997, wyd. I, wydawca Agencja Handlowo – 

Usługowa „KURPIE”, Stanisław Kurpiewski – Ostrołęka. 

 

 olekanie – w gwarze kurpiowskiej znaczy śpiewać 
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Na moście 

Strugo moja 

Srebrna wstęgo 

Dokąd niesiesz swoje wody 

Postój chwilę 

Porozmawiaj 

Byłem tutaj kiedyś młody. 

Chcę ci rzeknąć jako dziecko 

Pasąc krówki i owieczki 

Nogi bose, spodnie z partu 

Mówię o tym nie dla żartu. 

Tyś tajemną dla mnie była 

Twe kolana i zakręty 

Starorzecza i zarośla. 

Autor: Henryk Dąbrowski 

 

 

Henryk Dąbrowski: Jesienne olekanie, Rozogi 1997, wyd. I, wydawca Agencja Handlowo – 

Usługowa „KURPIE”, Stanisław Kurpiewski – Ostrołęka 

 

 olekanie – w gwarze kurpiowskiej znaczy śpiewać 
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Dom rodzinny 

 

Drewniana chata  

z sześcioma oknami 

stoi w Dąbrówce 

przy skrzyżowaniu 

Szkwy z Nasiadkami. 

To organistówka 

mój dom rodzinny 

tu przyszedłem na świat 

mały i niewinny. 

Tu rosłem 

mówiłem pacierze. 

Matka uczyła liter  

kochała mnie szczerze. 

Tu przeżyłem wojnę 

okupację srogą 

nadeszła wolność. 

 

Autor: Henryk Dąbrowski 

 

 

Henryk Dąbrowski: Jesienne olekanie, Rozogi 1997, wyd. I, wydawca Agencja Handlowo – 

Usługowa „KURPIE” Stanisław Kurpiewski – Ostrołęka 

 

 olekanie – w gwarze kurpiowskiej znaczy śpiewać 

 

Na zdjęciu powyżej dom rodzinny Henryka Dąbrowskiego /organistówka z 

ok. 1920 r. - stan obecny, nr domu 51, fot. Krzysztof Bulak/. Tu się urodził, 

spędził lata przedwojenne i pierwsze lata po II wojnie światowej.  
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Królowej Kurpiów 

Matce Boskiej Dąbrowskiej 
 

…Ze śladem wśród dąbrowskich 

kniejów 

My śli po Twoich śladach 

Wśród kurpiowskich dziejów 

A Twoim płaszczem My Kurpie 

chronieni 

Dumni Prymasem Wyszyńskim, 

Papieżem z Tej Ziemi 

Choć ze zmarszczkami życia 

co dla nas łaskawe 

Przyjmij od nas Kurpiów w naszym 

śpiewie Ave. 

Ty na całym świecie jesteś tylko 

jedna 

Pamięć o Tobie niechaj nas pojedna 

Ty w Ostrej Bramie, Ty na Jasnej 

Górze 

W Licheniu, Fatimie w swej Boskiej 

naturze 

Gdy śpiewamy Ave serce się zachwyca 

Bo od początku świata Tyś Bogurodzica. 

Od początku życia, co dla nas poczęte 

Już Twoje ślady w sercu mamy wzięte 

I My Kurpie w dziejach to Ciebie bronili 

Szwedów do puszczy nigdy nie wpuścili 

Tutaj pałaliśmy naszej wiary zniczem 

W Częstochowie uszkodzili Twe święte oblicze 

Ty zawsze z ludem, Ty przy grobach wieszczy 

w Tobie i o Tobie każdy liść szeleści 

Ty w każdym domu, teraz czy w Milenium 

Od Dąbrówki Mieszkowej zawsze z polską ziemią 

Tyś Matką Prymasa i Matką Papieża 

A i Kurp każdy od wieków też Tobie zawierzał 

Tyś Kurpiowszczyznę wspomagała stopą 

Ziemię co dla nas Kurpiów Caliopą 

Kłaniam się Tobie we wczesnej siwiźnie 

Za semper fidelis – żeś wierna Ojczyźnie 

Kiedyś pradziad narzekał na kurpiowskim świecie 

Czemu na Kurpiach nie przyszło Twe dziecię 



7 
 

W poduszkach z haftem i miodem w połogu 

Tylko w Betlejem, w zwyczajnym barłogu 

I tak przez wieki do Ciebie śpiewamy 

O Twojej bogatości, choć biedę też znamy 

Matko Boska Dąbrowska – My nie „zabacyli” o cudownej co w Dąbrówce barci 

My Kurpie od wieków wolni i uparci, co tak do życia „podchodziem” z 

rozmachem 

Kościół Ci tu przywieźli i Jesteś pod dachem 

A w tym kościółku może z barci bale dla Kurpiów dumy pełnej w Twojej 

chwale 

 

Autor Henryk Kulesza z Lelisa – 

mieszkaniec Dąbrówki w latach 1976-1981. 

Ze zbiorów własnych 
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Pieśń do Matki Boskiej Dąbrowskiej 
 

Już to przy zachodzie słońca, 

cudna gwiazda jaśniejąca. 

Stała na Dąbrowskiej ziemi, 

przyświecić promieńmi swymi. 

 

Ta wiadomość prawie cudem, 

rozeszła się miedzy ludem. 

Wszędzie słychać taką mowę, 

bo w Dąbrówce cuda nowe. 

 

Obrała sobie Pani /święta, 

dwie skromne proste dziewczęta 

I z nimi tak rozmawiała, 

różaniec mówić kazała. 

 

Dąbrówka to piękna wioska, 

bo tu gości Matka Boska. 

Objawiła się na sośnie, 

uśmiechnęła się radośnie. 

 

Matko tu przed Twym obrazem, 

może już ostatnim razem 

Może Cię już nie zobaczę, 

Pozwól, że się dziś wypłaczę. 

 

Autor nieznany. 

Ze zbiorów własnych. 
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Cudowna barć 
 

W sercu Kurpiowskiej Puszczy, w lesie 

Z małego ziarnka wielka Barć wyrosła 

Której historia przez pokolenia się niesie 

Jak swą życzliwością zwycięstwo odniosła 

A było to wtedy, gdy Matka Boża przybyła 

Chcąc nawiedzić owy lud Bogu wierny 

W konarach tej Barci się objawiła 

A na Jej ręku Pan Jezus Miłosierny 

Wokół niej światło, blask wspaniały 

Dostrzegły go dwie dziewczęta Matce wierne, 

Które jak głosi historia bydło pasały 

W tle ujrzały zastępy aniołów niezmierne.   

Twarz Maryi była uśmiechnięta, rozpromieniona 

Jezus radosny lud wierny ręką błogosławi 

Złote szaty, w ręku berło, a na głowie korona. 

Kto żyw, niechaj za to tamte dziewczęta sławi, 

Że oblicze Matki Bożej przekazały w opowieści. 

Za to swą Boską dłonią nas pobłogosławi 

A oblicze Jej, w Dąbrówce w kościele się mieści 

Godnie w ołtarzu i kaplicy ludowi króluje 

Padnij więc przed Matką Dąbrowską na kolana 

Ona próśb i modlitw wiernych wysłuchuje 

Bo wysłannikiem z niebios jest Pana 

Tyś co to usłyszał, głoś ludowi na cały świat 

Niechaj każdy dookoła się o tym dowie, 

By prawda przetrwała tysiące lat. 

I niechaj jeden drugiemu powie 

Ja oblicze Matki Dąbrowskiej widziałem 

Gorąco przed Jej wizerunkiem się modliłem 

W zamian od \niej cenne łaski otrzymałem 

A pisze o tym, bo nieraz tam byłem. 

 

Autor: Łukasz Prajs 

Źródło: ks. Stanisław Grosfeld: Sanktuarium w Dąbrówce, Dąbrówka 2009 
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Na pierwszym planie sosna 

stojąca na skwerku przy cmentarzu parafialnym w Dąbrówce.  

Najprawdopodobniej pamięta wydarzenia z 1850 roku. 

fot. Krzysztof Bulak 
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Pani Dąbrowska 

 

Matko Najświętsza! Dąbrowska Pani! - 

Promienna w Łaski – słyniesz cudami. 

Płaszczem miłości lud swój okrywaj, 

Kiedy z ufnością Ciebie przyzywa. 

W obliczu Twoim  dobroć i piękno – 

Bądź dla nas zawsze Pocieszycielką, wstaw się za nami u Swego Syna – 

Święta Królowo Matko Jedyna! 

 

Tam gdzie cudowna barć kiedyś stała – 

Tyś przenajświętszą moc objawiała, 

O Pani Nasza! Dąbrowska Pani! – 

My całe życie Ci zawierzamy. 

Bądź w nim obecna, jak kromka chleba. 

 

Ratuj nas! Ratuj! Prowadź do nieba! 

Chroń od nieszczęścia , goryczy, łzami – 

Pod Twą Obronę się uciekamy. 

Bądź z nami w smutku, bólach, radościach – 

Królowo Nasza, Pani Kurpiowska! 

Dn. 16.06.2008 r 

 

Matko Najświętsza! Dąbrowska Pani! – 

Słynąca z dawna objawieniami – 

Ześlij nam zorzę swojej miłości, 

I przywróć uśmiech, światło radości. 

Bądź drogowskazem, cudów strumieniem, i Powierniczką, i serc zbawieniem. 

Ziemi Kurpiowskiej Święta Królowo – 

Łaski nam ześlij, Ześlij na nowo. 

Weź w swą opiekę rodziny nasze,  

Błogosław życie, błogosław pracę. 

Smutki, cierpienia Ci powierzamy, 

Królowo nasza módl się za nami. 

Maj 2008 r. 

Autor: Regina Ryżewska 

Źródło: ks. Stanisław Grosfeld: Sanktuarium w Dąbrówce, Dąbrówka 2009 
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Chwała i cześć  

Dąbrowskiej Mateczce 
 

Te kilka słów ofiaruję w dani Maryi Najświętszej Dąbrowskiej Pani 

Za łaski, którymi naszą rodzinę niejednokrotnie obdarzyła 

U syna swego Jezusa Chrystusa je wyprosiła. 

Dziękując za łaski, proszę o zdrowie, błogosławieństwo 

I dalszą Matczyną opiekę, bo ja jestem tylko 

Małym grzesznym człowiekiem! 

MARYJO zstępując na kurpiowską ziemię przed 150 laty 

By wesprzeć na duchu ten kraj niebogaty, 

By pomóc Kurpiom w drodze do BOGA, 

Gdy zewsząd uciskała zaborców trwoga. 

Tyś SWĄ NAJŚWIĘTSZĄ OSOBĄ zaszczyciła, 

Tę kurpiowską ziemię, 

By prostym ludziom podać Swe ramię, 

Rozpalić nadzieję, pogłębić wiarę, ukoić serca zbolałe 

I od tamtej chwili lud pobożny TO miejsce nawiedza, 

Hołdy, cześć należną Tobie oddaje, 

Ze łzami w oczach przed TWOIM obliczem MARYJO staje 

I swoje prośby MATECZKO TOBIE poleca, 

Z ufnością wiarą małego dziecka. 

A TY MATECZKO wszystkich przyjmujesz 

I o łaski dla nas SYNA SWEGO 

JEZUSA CHRYSTUSA nieustannie orędujesz. 

I tak od 150 lat MATECZKO na tym 

Dąbrowskim Wzgórzu królujesz i oddanym TOBIE MARYJO, 

Ludem nieustannie się opiekujesz. 

„Bo Ty MATECZKO tych Kurpiów bardzo miłujesz, 

I naród ten Ciebie MATECZKO też kocha. 

Często przeprasza, dziękuje i błagając CIĘ, o pomoc szlocha, 

Wierzy i ufa w orędownictwo TWOJE u SWEGO SYNA, 

Bo TYŚ jest MARYJO NADZIEJO jedyna. 

Dajesz nam MATKO skarb dla nas bezcenny 

Cudowną Modlitwę Różaniec Święty,  

by każdy z nas mógł imię Twego Syna i Twoje sławić. 

I swoje prośby w nim Tobie MATECZKO przedstawić. 
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Dziękując za łaski z Twych rąk otrzymane, 

Każdy w tej modlitwie łączy się z Panem, 

I z Tobą MARYJO dusza nasza się jednoczy, 

Bo w takim towarzystwie łatwiej przez życie się kroczy 

I do Tej modlitwy niech każdy się przyłączy 

A pozna potęgę Różańca Świętego. 

Bo Ta Cudowna Modlitwa jest także dla Ciebie, 

Dla niego, dla starszych, dla młodszych, dla każdego.  

Różaniec niech odmawia mama i tata,  

ty mały smyku zachęć swoją siostrę, 

zachęć swego brata. 

Babcia w kąciku paciorki przesuwa, 

Dziadek dziesiątkiem swój dzień także kończy, 

Bo ta modlitwa nas wszystkich w rodzinę łączy. 

A Jezus i Maryja zawsze się radują, 

Gdy z zagubioną duszyczką przez życie wędrują. 

Mateczko Dąbrowska z Swym Synem na ręku,  

bądź z nami po wieczne czasy. 

Niech szumem Cię wielbią te kurpiowskie lasy, 

Ptaszęta swym śpiewem niech Ciebie wychwalają, 

A chorzy, przygnębieni, strapieni i smutni, 

Pogrążeni w rozpaczy, zagubienie na drodze do Boga, 

Twej pomocy matczynej niechaj doznawają, 

W podzięce z ufnością i wiarą przed 

Twym Cudownym obliczem niechaj klękają, 

I należne Tobie hołdy szczerze oddają. 

A imię twoje niech cały świat obiega 

I ratuje w potrzebie każdego człowieka. 

Co się do Ciebie w niedoli z ufnością, nadzieją  

I wiarą pod Twój matczyny płaszcz ucieka. 

Kościółek nasz piękny cały drewniany, 

Tu w skromnym kościółku na małym pagórku, 

W cudownym Obrazie Maryja Cię czeka,  

czyś z bliska jest synu, czyś córko z daleka. 

Niech liczne pielgrzymki na nowo do Ciebie Maryjo wędrują, 

I Twoje oblicze Matczyne wiecznie radują. 
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Modlitwą i śpiewem Ciebie wychwalają, po wieczne czasy hołd Tobie należny 

oddają, 

I swoje życie w nieustanną opiekę Twoją, 

 i Twego Syna Jezusa Chrystusa zawierzają. 

W zamian niezliczone łaski od Dąbrowskiej Matki, 

Niech nań hojnie spływają. 

Amen 

 

Niegodny sługa  

Źródło: ks. Stanisław Grosfeld: Sanktuarium w Dąbrówce, Dąbrówka 2009 

 

Poniżej szkic kościoła w Dąbrówce p.w. św. Anny –  

widok z końca XX wieku. 
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Pieśń 

 o Najświętszej Pannie Maryi Dąbrowskiej 

 

Witaj panno znaleziona, 

Na tym miejscu objawiona. 

Wsi Dąbrówce, w tym tu lesie 

Każdy jej cud stąd poniesie, 

Wszelkiemu ludowi – 

 niech każdy opowie Jej hojne łaski. 

 

Duchowieństwo obieg wznosi, 

Pasterz czuły chwałę głosi, 

I sam z siebie dokonuje, 

Lecz cudami Jej próbuje, 

Jak zorza jaśnieje i Światło gorzeje 

Przed Jej obrazem. 

 

Pan  łaskawy i zamożny, 

Także i proboszcz pobożny, 

Kazał kaplice wystawić, 

By tymczasem Boga chwalić. 

Wszelkiemu ludowi – niech każdy opowie 

Jej hojne łaski. 

 

W tej, że to nowej kaplicy, 

Każdy sobie być tam życzy, 

By się modlił, Boga prosił, 

Swoje potrzeby zanosił. 

Jak zorza jaśnieje i światło gorzeje 

Przed Jej obrazem. 

 

I znowu się nowy cud staje, 

Maryja obraz nam daje. 

I rumianek wyrósł w nocy, 

Bez żadnej ludzkiej pomocy. 

Wszelkiemu ludowi – niech każdy opowie 

Jej hojne łaski. 
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Jeszcze tu cuda doznają, 

Bo nam księża powiadają, 

Gdy się szczerze spowiadają,  

Maryi łaski doznają. 

Jak zorza jaśnieje i światło gorzeje 

Przed Jej obrazem. 

 

Garną się w biednej postaci, 

Głusi, ślepi, trędowaci, 

Trędowaci wszyscy łaski doznają, 

Bo Maryję wychwalają. 

Wszelkiemu ludowi – niech każdy opowie 

Jej hojne łaski. 

 

Miłobędzka nie przestaje, 

Gdy Maryja cuda daje. 

Prędko spowiedź wykonała, 

I za grzechy żałowała,  

Wtem zaraz przejrzała i cuda doznała, 

Przed Jej obrazem. 

 

Grzesznicy ręce podnoszą, 

Serdecznie Maryję proszą. 

O Panienko nad Pannami,  

racz się zmiłować nad nami.  

Jak zorza jaśnieje i światło gorzeje 

Przed Jej obrazem. 

 

Wszystkich mile błogosławisz, 

Póki w niebie nie postawisz. 

Przyjdźcie do mnie moje dziatki, 

Ja was kocham sercem matki. 

Wszelkiemu ludowi – niech każdy opowie 

Jej hojne łaski. 

 

Najświętsza Panno światłości, 
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Oświeć serca głębokości, 

Uzdrów, co jest zatwardziałego, 

Aby Cię wielbił, Twe cuda głosił, 

Po całym świecie. 

 

Gdy Twój obraz zasłaniają, 

Grzeszni głowę pochylają. 

Nie wypuszczaj nas na wieki, 

Z Twej przenajświętszej opieki. 

Jak zorza jaśnieje i światło gorzeje 

Przed Jej obrazem. 

 

 

Wielbcie Ją w tym obrazie, 

Ratuj nas w ciężkim razie, 

Nie wypuszczaj nas na wieki, 

Z Twej przenajświętszej opieki. 

Byśmy Ją wielbili i cuda głosili, w tym tu obrazie. 

 

Autor nieznany. 

Ze zbiorów własnych. 
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Akt zawierzenia  

Maryi Królowej Ziemi Kurpiowskiej 
 

Maryjo Matko Jezusa i nasza Dąbrowska Pani.  

Pomóż nam wspierać się Twoją siłą,  

gdy nas złe żywioły nawiedzają.  

Dodaj do chleba powszedniego miłości,  

obsiej Bogiem ugory naszych serc.  

Trwaj przy każdej kołysance, kromce chleba,  

przy szpitalnym łożu, w miejscach utrudzenia,  

w celi więziennej i nad mogiłą.  

Matko Pojednania życiodajną potęgą swej 

miłości  

skrusz niezgodę, kłamstwo i gniew.  

Przy Twym Niepokalanym Sercu, o Maryjo,  

gromadź nas synów i córki Ziemi Kurpiowskiej.  

Bądź nam drogowskazem, powierniczką  

i schronieniem.  

Matko Wierzących, gdy dziś zagrożony  

nasz byt narodowy, rodzinny i osobisty  

spójrz na swe dzieci i ratuj nas.  

Tobie zawierzamy nasz los.  

Królowo Ziemi Kurpiowskiej zawierzamy  

Ci tych najmniejszych, co pod sercem matki  

szukają schronienia, dzieci i młodzież, chorych  

i starych; rodziny nasze.  

Bądź przy rolnikach, którzy pracują na ziemi,  

która dostąpiła takiego zaszczytu.  

Matko, wyjednaj nam łaskę służenia życiu i miłości  

na co dzień, noszenia w sobie wizerunku Jezusa,  

spotkania się z Jezusem w drugim człowieku  

i w wieczności. Amen. 

Autor: ks. Wojciech Turowski 

Źródło: ks. Stanisław Grosfeld: Sanktuarium w Dąbrówce, Dąbrówka 2009. 
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