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Litera scripa manet  
„Słowo zapisane pozostaje”  
Maksyma rzymska  
 
 
 

W życiu tutejszej społeczności kościół zajmował i zajmuje jedno z 

najważniejszych miejsc. Kurp od dawna mocno związany był z kościołem 

katolickim, w którym podstawowym zadaniem parafii jest ukierunkowanie 

człowieka ku Bogu i zbawieniu.  

 

Rozwój sieci parafii na terenie kurpiowszczyzny w XIX wieku odjął także 

wioskę Dąbrówka i jej otoczenie. Informacje z tym związane znajdują się, 

czasem hasłowo lub też jednym zdaniem, w różnych źródłach. Istnieje więc 

potrzeba podjęcia działań mających na celu zebranie w jedno całego materiału 

historycznego. Zgromadzenie w jedną pracę i opracowania go w sposób, jak 

najbardziej dostępny dla czytelnika. Idąc za Adamem Chętnikiem, niniejsza 

praca jest zaczątkiem próby zebrania wszelkich danych o Dąbrówce i jej 

mieszkańcach.  

 

Pamięć ludzka jest zawodna, a słowo pisane pozostaje.  

 

 

Stowarzyszenie  

Społeczno-Kulturalne Barć  

w Dąbrówce   
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Wszystko zaczęło się od zagajnika bartnych sosen, gdzie 

wytwarzano tradycyjny kurpiowski miód. Z czasem na polecenie 

władz carskich drzewa wycięto pozostawiając jedynie jedną barć 

naznaczaną krzyżem i oraz wizerunkiem Najświętszej Marii Panny. 

Miejsce to, cieszyło się wielkim poważaniem okolicznych 

mieszkańców od co najmniej czterystu lat.  

 

Inne źródła wskazują, że pierwszym obiektem sakralnym 

zaistniałym w Dąbrówce, była niewielka kaplica wzniesiona tam z 

inicjatywy biskupa płockiego Onufrego Kajetana Szembeka w roku 

1798 /25 września/. Przy tej kaplicy miał zamieszkać ksiądz zależny 

od proboszcza w Kadzidle. Kapłan ten będzie mógł chrzcić i 

spowiadać. Pogrzeby i małżeństwa miały być zarezerwowane dla 

proboszcza z Kadzidła, któremu całkowicie będzie zależny 

mieszkający tu ksiądz. Pobudowana kaplica, była to budowla pokrytą 

słomą, długą 20 m, szeroką 15m i 4,5m wysoką. W 1849 roku cześć 

podwalin i ścian było już spróchniałych, ale świątynia przetrwała do 

1891, kiedy to, drewno z niej i drewno ze kadzidlańskiej świątyni, 

posłużyło do budowy obecnego kościoła w Dąbrówce. Kościół ten jest 

jednonawowy o planie krzyża łacińskiego i ma 28 m długości, 10 m 

szerokości, 7 m wysokości do sklepienia. Wieże mają wysokość 17 

metrów. Początków obecnego  kościoła w Dąbrówce należy szukać w 

1781 roku, kiedy to, w Kadzidle rozpoczęto budowę nowego kościoła 

w miejsce drewnianej kaplicy sprzed 1710 roku
1
. Elewacja szczytowa 

przypomina ścianę szczytu domu kurpiowskiego. W szczycie kościoła 

umieszczony jest ludowy krucyfiks. Ściany świątyni szalowane są 

pionowymi deskami. W drzwiach zaś deski są ułożone w romby. 

Kubatura kościoła wynosi 3870 metrów sześciennych. Powierzchnia 

użytkowa 420 metrów kwadratowych. 

                                                           
1
 Witold Jemielity: Parafie Puszczy Kurpiowskiej, Łomża 1975, str.52-54 
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Kościół w Dąbrówce 

lata 70-80 XX wieku 

fot. ze zbiorów własnych Krzysztofa Bulak 
 

Fundatorką pierwszej kaplicy w Dąbrówce z 1798 roku była 

dziedziczka Miłobędzka z Drogoszewa.
2
 Było to jej wotum za 

odzyskany utracony od wielu lat wzrok
3
. Kaplica była pod 

wezwaniem św. Anny, a na zesłanie Ducha św. był tu 3-dniowy 

odpust, który z czasem przeniesiono do Kadzidła
4
 

 

Dąbrówka początkowo należała do parafii farnej w Ostrołęce. 

Następnie decyzją wspomnianego biskupa płockiego w 1740 roku 

została wraz z innymi wioskami /np. Lelis/ od niej odłączona i 

włączono ją do nowopowstałej parafii w Kadzidle. Proces przejścia 

Dąbrówki z parafii w Ostrołęce do parafii w Kadzidle trwał pewien 

okres, gdyż nie było zgody proboszczów co do ostatecznego 

zatwierdzenia granic sąsiadujących parafii. W 1755 roku biskup 

płocki wydał rozporządzenie, aby sporną kwestię ostatecznie 

zakończyć.
5
 Przyjmuje się, iż dzień 5 marzec 1758 roku, tj dzień 

ostatecznego ustalenia granic podziału parafii ostrołęckiej i 

kadzidlańskiej, jest oficjalnym dniem przynależności wioski 
                                                           
2
 Izabela Galicka, Hanna Sygietyńska red.; Katalog zabytków sztuki w Polsce. Ostrołęka i okolice, t. X z.11, 

Dawne województwo warszawskie, PAN Instytut Sztuki, Warszawa 1983 rok, str. 6; 
3
 Iwona Choroszewska-Zyśk: U nas najpiękniej, Rozmaitości z dna a 02 czerwca 2003 nr 62, str.9.  

Adam Chętni : Dąbrówka. Kościół i parafia w powiecie ostrołęckim” Nowogród pod Łomżą 1937 rok,    str. 14 
4
 Adam Chętnik Dąbrówka. Kościół i parafia w powiecie ostrołęckim” Nowogród pod Łomżą 1937 rok, str.22 

5
 Maria Przytocka red.:Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce, str. 110. 
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Dąbrówka /wioski należącej do dóbr koronnych/ do parafii w 

Kadzidle
6
. 

 

Mimo, iż Dąbrówka oficjalnie należała do kadzidlańskiej parafii, 

to w ostrołęckiej farze w latach 1755-1762 udzielono łącznie 9 

chrztów nowonarodzonym w wiosce Dąbrówka / 1755 - 1, 1757 - 1, 

1758 – 1, 1758 – 1, 1760 – 1, 1761 – 1 i 1762 – 2/.
7
 

 

W księgach metrykalnych parafii farnej w Ostrołęce z 1753 

roku, można odszukać proces jak kształtowały się nazwy lokalnych 

miejscowości np. Dąbrówka zapisana jest jako Dombrowka /z niem./, 

Szkwa zaś jako Szczkwa
8
.  

 

W trosce o tutejszych wiernych, ze względu na fatalną jakość 

ówczesnej drogi i niemałą odległość do kościoła parafialnego w 

Kadzidle co trzecią niedziele wieś odwiedzał ksiądz dla odprawienia 

tu liturgii.  

 

Troskę o utworzenie parafii wyrażali zawsze sami wierni. Oni 

budowali świątynię, zobowiązywali się do utrzymania kapłana, czynili 

starania u władz kościelnych i państwowych. Potrzeba obecności 

wśród nich kapłana, jako przedstawiciela Kościoła zawsze była żywa. 

Stąd też, mieszkańcy Dąbrówki  pamiętając obietnicę biskupa w 1810 

roku domagali się stałego „rezydenta" przy kaplicy, ale też prosili o 

utworzenie parafii. 11 stycznia 1823 roku lud tutejszy skierował 

stosowną prośbę do biskupa płockiego Adama Michała 

Prażmowskiego /1817-1836/. Realizacja je nie była mu dana. 

Wszakże w 1826 roku tenże biskup płocki polecił proboszczom z 

Kadzidła, Nowogrodu i Ostrołęki, by co trzecia niedziela odwiedzali 

kaplicę, aby tym sposobem była tu stale msza święta w niedziele. Na 

utrzymanie stałego kapłana brakowało funduszy. Chociaż w 1827 

roku Dąbrówka posiadała już 40 domów i 228 mieszkańców. 

Polecenie biskupa jednak nie zostało wypełnione, gdyż w 1849 roku 

wierni pisali do biskupa, że do kaplicy przybywa ksiądz z Kadzidła 

tylko raz na rok tj. w dzień Zielonych Świąt.. Prosili o kapłana na stałe 

lub by przynajmniej dojeżdżali z trzech parafii jak to było przed 
                                                           
6
 Maria Przytocka red.:Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce, str. 160. 

7
 Maria Przytocka red.:Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce, str. 156 

8
 Maria Przytocka red.:Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce, str.160-

162. 
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kilkunastu laty. Nie podejmowali się budowy plebani, zobowiązali się 

jedynie utrzymać księdza ale i tu zadeklarowana składka okazała się 

niewystarczająca przy braku ślubów, pogrzebów itd
9
.  

 

W 1823 roku przedstawiciel biskupa zwrócił się do władzy 

cywilnej o ścięcie drzewa, gdyż wierni większym szacunkiem odnosił 

się do sosny, niż do tajemnicy ołtarza  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół w Dąbrówce – stan obecny 

Źródło: www.drewnianemazowsze.pl 

 

Brak kapłana nie przeszkadzał, aby wierni z okolicznych wiosek 

przyjeżdżali w niedziele i święta do kaplicy śpiewali pieśni i godzinki, 

odmawiali litanie, różaniec i inne modlitwy. W maju roku 1850 

nastąpiły objawienia Matki Bożej z Dzieciątkiem na barci dwom 

dziewczętom Marcynie i Rozynie. Nastały wówczas liczne 

uzdrowienia i nawrócenia. Liczne kule i szczudła, jakie po cudownych 

uzdrowieniach były za ołtarzem, a potem na strychu kościoła, pod 

koniec XIX wieku -  na polecenie ówczesnego proboszcza, zostały 

spalone 
10

. Objawienia trwały około 20 lat. Po upadku powstania 

styczniowego w roku 1865 Car Rosji zakazał pielgrzymek do 

Dąbrówki, do której pielgrzymowali także powstańcy
11

.  

 

Próby pozyskania kapłana na stałe, trwały nadal. Ale dopiero 

wraz z rokiem 1861 ksiądz zagościł u nas na stałe, choć bez pełni 
                                                           
9
 Witold Jemielity: Parafie Puszczy Kurpioeskiej, Łomża 1975, str. 52-54. 

10
 Adam Chętnik: Dąbrówka. Kościół i parafia w powiecie ostrołęckim” Nowogród pod Łomżą 1937 rok,  .str. 32. 

11
 Stanisław Grosfeld: Sanktuarium w Dąbrówce, Dąbrówka 2009, str. 15 

http://www.drewniane/
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kapłańskich prerogatyw, czyli bez uprawnień do ślubów, pogrzebów i 

prowadzenia akt
12

.  

 

 
Źródło Gazeta Warszawska z 1882 nr 10 

 

Nastąpił rok 1881, kiedy to, proboszcz z Nowogrodu rozkazał 

ściąć drzewo. W tym miejscu postawiono drewnianą kapliczkę krytą 

strzechą. Kapliczką tą, w roku 1944 rozebrali Niemcy na okopy w 

pobliskim lesie.  

 

Pierwszym kapłanem zmarłym w Dąbrówce był ks. Franciszek 

Chrapkiewicz
13

 /ur. 17 kwietnia 1813 we wsi Targowisko powiat 

Lubaw w poznańskim, syn Antoniego i Antoniny ze Sławkowskich. 

Kapelan powstańców styczniowych. Na zesłaniu w Chołmogórze 

gubernia archengielska, przebywał od 1 czerwca 1869 do 19 

listpada1869, po czymotrzymał pozwolenie na powrót do diecezji 

płockiej i osiadł w Dąbrówce /ok. 1869 roku/, gdzie pracował sześć 

lat. Jednak wbrew woli mieszkańców został pochowany w Kadzidle
14

. 

W okresie posługi kapłańskiej ks. Chrapkiewicza w Dąbrówce był ks. 

bp płocki Wincenty Teofil Popiel wizytujący w roku 1864 i 1868 

parafię Kadzidło
15

, który w kaplicy odprawił nabożeństwo 

 

Kapłani zmieniali się dosyć często. Dzielili z tutejszymi 

mieszkańcami radości i smutki życia w puszczy kurpiowskiej. Ale 

kiedy w 1888 roku zmarł ksiądz Placyd Wincenty Podgórski
16

, 

tutejsza ludność wypełniając wolę lubianego i czczonego kapłana – 

patriotę, pochowała go przy kaplicy w wymurowanym grobie, chociaż 
                                                           
12

 Adam Chętnik:: Dąbrówka. Kościół i parafia w powiecie ostrołęckim” Nowogród pod Łomżą 1937 rok,  .str. 
23-27. 
13

 Paweł Kuicki Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915: materiały z urzędowych świadectw władz 

rosyjskich, archiwów konsystorskich zakonnych i prywatnych. Cz. 1 Dawne Królestwo Polskie t. 2 diecezje: lubelska z podlaską i płocka, 
Sandomierz 1933, str. 532-534. 
14

 Adam Chętni: Dąbrówka. Kościół i parafia w powiecie ostrołęckim” Nowogród pod Łomżą 1937 rok,  str.24 
15

 Jozef Wyzner ks. Krótki zarys dziejów wsi i parafii Czarnia/Kadzidło/, Czarnia 2014, str. 49 
16 Paweł Kubicki: Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915: materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, 

archiwów konsystorskich zakonnych i prywatnych. Cz. 1 Dawne Królestwo Polskie t. 2 diecezje: lubelska z podlaską i płocka, Sandomierz 

1933, str.594-595 
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nie posiadali pozwolenia na cmentarz. Lecz by spełnić ową prośbę, 

okoliczna ludność Dąbrówki zmuszona była stoczyć walkę na pięści z 

mieszkańcami Kadzidła i rosyjską policją, którzy to, chcieli zabrać 

zmarłego kapłana do siebie. Księdza pochowano zgodnie z jego wolą, 

pomimo wspomnianego braku jeszcze pozwolenia na cmentarz w 

Dąbrówce. Ksiądz Walenty Placyd Podgórski /1834-1888/ to 

benedyktyn, chóralista klasztoru w Pułtusku. W 1863  został 

aresztowany władze wojskowe, za to, że w czasie powstania 

styczniowego jeździł po wsiach, odprawiał nabożeństwa za poległych 

powstańców. Po powrocie z Syberii osiadł w Dąbrówce i z uwagi na 

swą niepoprawność polityczną w 1866 władze carskie nie zgodziły 

się, aby został kapelanem przy kaplicy we wsi Dąbrówka parafia 

Kadzidło, powiat ostrołęcki gubernia łomżyńska
17

. 

 

Po wydarzeniach związanych z pogrzebem księdza 

Podgórskiego kaplicę zamknięto na dwa lata. Ksiądz wówczas 

przyjeżdżał tu sporadycznie. Rozpoczął się proces grzebania zmarłych 

na cmentarzu przy kaplicy. Upór mieszkańców o utworzenie parafii 

był nie do złamania,. W 1891 r. udali się do biskupa płockiego i do 

arcybiskupstwa w Warszawie ze swoją prośbą o utworzenie parafii. 

 

W 1891 roku, kaplicę rozebrano
18

, a na miejscu wysłużonej, 

liczącej niemal stulecie kaplicy, rozpoczęto budowę pełnowymiarowej 

świątyni p.w. św. Anny. Wybudowano kościół drewniany z kościoła 

przeniesionego z Kadzidła, którego początki sięgały roku 1781
19

. 

Fundatorem tego kościoła był starosta ostrołęcki Antoni Małachowski. 

Jeszcze w 1817 na „naszym kadzidlańskim” kościele wisiała żelazna 

kuna, tuż obok głównych drzwi wejściowych. Służyła ona jako 

miejsce odbywania kary za wykroczenia obyczajowe i niedopełnione 

praktyki religijne. W 1891 roku nastąpiło poświęcenie kamienia 

węgielnego  pod kościół parafialny. Budowę kościoła zakończono w 

1892 roku. Uroczyste poświęcenie świątyni nastąpiło a 1893 roku. W 

niecałe dwa lata po zakończeniu budowy, W głównym ołtarzu 

umieszczono duży obraz Matki Bożej z dzieciątkiem w drewnianych 

                                                           
17

 Paweł Kubicki Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915: materiały z urzędowych świadectw władz 

rosyjskich, archiwów konsystorskich zakonnych i prywatnych. Cz. 1 Dawne Królestwo Polskie t. 2 diecezje: lubelska z podlaską i płocka, 
Sandomierz 1933, str.594-595 
18

 Witold Jemielity; Diecezja Łomżyńska. Studium historyczne parafii Łomża 1990, str. 205 
19

 Maria Przytocka red.: Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Kadzidle, Kadzidło 2012, 
str.141-142. 
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sukienkach, na wzór tego, jaki był na cudownej barci. Datowany on 

jest na połowę XVIII wieku. W górnej części ołtarza umieszczona jest 

figura św. Józefa, po bokach zaś znajdują się figury św. Piotra i św. 

Pawła. 10 lutego 1894 roku, decyzją bp płockiego Michała 

Nowodworskiego
20

, została erygowana parafia p.w. św. Anny w 

Dąbrówce obejmująca wioskę Dąbrówkę i okoliczne miejscowości tj. 

Szkwę /odłączono ją od parafii w Ostrołęce/, Nasiadki i Płoszyce. W 

tym okresie proboszczem rodzinnej parafii w Kadzidle był ks. 

Konstanty Rejchel /1872-1900/. Parafię w Dąbrówce utworzył biskup 

płocki Michał Nowodworski /1889-1896/. W 1947 do naszej parafii 

dołączono z parafii Zbójna wioski Gąski, Bieńduszka i Przeczniak.  

 

Geneza powstania i początków parafii w Dąbrówce zawiera w 

sobie także epizod związany z wyznawcami mariawityzmu /od 

łacińskich słów  Maria vitam imitantes – naśladowcy życia Maryi/. 

Powstanie wyznania mariawitów w okresie zaborów często stawało 

się „podstawą” do zarzucania mu „antypolskości”.
21

 Kurpie 

zapoznawszy się z działalnością i owocną pracą kapłanów 

Mariawitów, niejednokrotnie całym sercem przylgnęli do tego ruchu. 

Mariawici otaczali szczególną czcią obraz Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy, obraz taki znajduje się w prawej kaplicy kościoła w 

Dąbrówce. Wyznawcy mariawityzmu mieli swój dom modlitwy w 

Długim Kącie. Do parafii mariawickiej należeli także mieszkańcy z 

gminy Nasiadki, w tym z Dąbrówki. W 1921 roku z gminy Nasiadki 

do mariawitów przyznawało się 46 osób.
22

 Na początku XX wieku 

mariawici zwrócili oni swoją uwagę na dąbrowską parafię w wyniku 

czego zawrzały w niej niepokoje i spory. Mariawici sprowadzili także 

do Dąbrówki swoją „mateczkę” Marię Franciszkę Kozłowską z 

Płocka, która utworzyła w Płocku zakon Sióstr ubogich św. Klary. 

Kapłani mariawiccy odprawiali w Dąbrówce nabożeństwa, udzielali 

chrztów, asystowali przy ślubach. Dopiero praca usilna ojców 

Kapucynów z Łomży, pozwoliła uspokoić trwające około 10 lat walki 

                                                           
20

 Józef Wyzner ks.: Krótki zarys dziejów wsi i parafii Czarnia/Kadzidło/, Czarnia 2014, str. 49, Maria Przytocka 
red.; Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Kadzidle, Kadzidło 2012, str.134. 
21

 Jan Mirończuk: Rzymskokatolicy a inne wyznania chrześcijańskie w powiecie ostrołęckim, Zeszyty OTN 
21/2007, str.82 
22

 Jan Mirończuk: Rzymskokatolicy a inne wyznania chrześcijańskie w powiecie ostrołęckim, Zeszyty OTN 
21/2007,  str.83. 
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religijne w parafii.  Po ok. 1920 roku parafia na nowo zwróciła się do 

swej Matki.
23

  

 

W 1935 roku w parafii były trzy odpusty: na św. Jana 

Chrzciciela /niedziela po św. Janie – jednocześnie Matki Boskiej 

Nieustającej Pomocy/,na św. Annę – patronkę parafii oraz na 

Narodzenia Matki Boskiej /niedziela po 8 września/.
24

 

 
Zestawienie ilości parafian w latach 1925 -2010

25
 

 

Rok  Ilość parafian 

1925 1250 

1935 1490 

1939 1482 

1948 1435 

1959 1512 

1975 1470 

1985 1420 

1990 1400 

1995 1425 

2005 1380 

2010 1360 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkic kościoła w Dąbrówce 

www.zwiazekkurpiow.pl 

                                                           
23

 Adam Chętnik: Dąbrówka. Kościół i parafia w powiecie ostrołęckim” Nowogród pod Łomżą 1937 rok,  str.28-
31.. 
24

 Adam Chętnik: Dąbrówka. Kościół i parafia w powiecie ostrołęckim” Nowogród pod Łomżą 1937 rok,  str.34. 
25

 Witold Jemielity: Diecezja Łomżyńska. Zagadnienia wybrane /1925-2011/, Łomża 2012, str. 16. Adam Chętnik: 
Dąbrówka. Kościół i parafia w powiecie ostrołęckim” Nowogród pod Łomżą 1937 rok,  str.34. Witold Jemielity: 
Myszyniec centrum kościelnym Puszczy Zielonej, Zeszyty OTN nr 11 1997, str. 99. 
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Organy znajdujące się w dąbrowskim kościele, przybyły z 

Kadzidła w 1876 roku i zostały kupione za 60 rubli. Były to organy 

bez pedału o 8 głosach, dosyć nowe, ale uszkodzone. Po przybyciu do 

Dąbrówki wyremontował je, pan Kaczyński z Krobii – domorosły 

organo-majster, który to także malował obrazy oraz rzeźbił. Mogły 

więc na nowo służyć ludziom w drodze do Boga
26

.  

 

Z zachowanych dokumentów wynika, iż 15.07.1870 roku w 

kaplicy figlarnej, jaką była wówczas kaplica w Dąbrówce, zbierano 

ofiary na remont tych organów i kościoła w Kadzidle. Składkę tą 

zbierali Mateusz Zyśk i Józef Olbryś.
27

 Obecnie, organy te są 

wyłączone z użytkowania, z uwagi na posiadane uszkodzenia. 

Przeprowadzony w latach 80 ubiegłego wieku ich remont nie 

przyniósł długotrwałego efektu.  

 

Biorąc pod uwagę okres pobytu w Dąbrówce, kościelne organy, 

są stażowo starsze niż świątynia, w której się znajdują. Pamiętają więc 

pierwszą kaplicę zbudowaną przez naszych przodków. 

 

O pracach urządzających wnętrze kościała nieco światła daje 

tekst z 1964 roku Jacka Olędzkiego pt. Rzeźba w drewnie z północnej 

Kurpiowszczyzny:
28

 

„Jan Sęk urodził się w Płoszycach w 1876 r. i należał do grona 

wędrownych rzeźbiarzy ludowych. Rzeźbił w drewnie  Jego dziadek 

należał do zamożnych gospodarzy (posiadał 2 włóki ziemi). Ojciec 

Jana Sęka odziedziczył całą włókę. Nagła jego śmierć nie pozwoliła 

jednak, aby Jan Sęk miał lekkie dzieciństwo. Gospodarstwo po 

zmarłym objął stryj i wypędził wdowę z gospodarki. Jan Sęk z matką i 

rodzeństwem poszli na służbę do obcych ludzi. Sęk pasł gospodarzom 

krowy. Wtedy właśnie zaczął po raz pierwszy rzeźbić. W tym też czasie 

w pobliskiej Dąbrówce urządzano wnętrze w przeniesionym na 

miejsce kaplicy starym drewnianym kościele z Kadzidła. Prace 

stolarskie prowadził tam Sosnowski wraz z dwoma synami. Jan Sęk, 

wówczas już kilkunastoletni chłopiec, znalazł przy majstrach 

zatrudnienie i zarazem możliwość zdobycia praktyki stolarsko-

                                                           
26

 Adam Chętnik: Dąbrówka. Kościół i parafia w powiecie ostrołęckim” Nowogród pod Łomżą 1937 rok,  str.19 
27

 Mara Przytocka red.: Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Kadzidle, Kadzidło 2012, 
str.184. 
28

 Jacek Olędzki – Rzeźba w drewnie z północnej Kurpiowszczyzny, Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1964, 
t.18, z.3. 
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rzeźbiarskiej. Sam mówi o tej praktyce: „Znałem deski i odrabiałem 

figury z pierwsego wióra. Wszystek mu towar przygotowywał. Tylko 

do tocenia wożono kolumny do tokarni w Ostrołęce, gdzie był kierat." 

 

Z roku 1893 roku pochodzi dzwonnicę znajdująca się na 

cmentarzu przykościelnym oraz plebania usytuowana po drugiej 

stronie drogi biegnącej wzdłuż świątyni. 

 

Parafia Dąbrówka zaistniała więc i trwa nadal. Była i nadal jest 

to mała parafia, ale jakże ważna w życiu ludu puszczańskiego. 

Decyzją Konferencji Dziekanów w 1926 roku, otrzymywała ona 

pomoc finansową, w ramach pomocy małym parafiom. 
29

 Uczyńmy 

wszystko, aby trwała jak najdłużej i najpiękniej, służąc nam i tym, 

którzy przyjdą po nas. Obecnie my korzystamy z troski i pracy 

naszych praojców, niech podobnie czynią następne nasze pokolenia. 

 

Krzysztof Bulak  
  

                                                           
29

 Witold Jemielity: Diecezja Łomżyńska. Zagadnienia wybrane /1925-2011/, Łomża 2012, str. 186. 
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