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„Kurpie to lud,  
którego przeszłość nie może zaginać” 

Wiktor Czajkowski 

/1827 – 1922/ 
 
 
 
 

 
Okolice Dąbrówki nie posiadają szczególnych miejsc upamiętniających istotne 

wydarzenia narodowe. Jednakże, piękna narodowa karta Kurpi posiadałaby białe 
plamy, jeśliby się nie pamiętało miejsc znajdujących się wiosce i jej okolicy.  

 
1.Gontarze 
 

 Grób kpt. Antoniego Wolskiego z okresu Powstania Styczniowego1 

 
W lesie w Gontarzach, gm. Zbójna, na wzgórzu przy drodze do Stanisławowa 

pochowany jest kpt. Antoni Wolski „Miecz” (lat 27), absolwent Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, rozstrzelany 15 czerwca 1864 r. w Gontarzach. A. Wolski pod koniec 
powstania schronił się w Prusach, lecz został wydany przez Prusaków władzom 
carskim i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w miejscu zwycięskiej potyczki 
powstańczych oddziałów kpt. Wolskiego, por. Bugielskiego i por. Koziegrodzkiego 
stoczonej pod Gontarzami 14 kwietnia 1864 r.  

 
"Oj, pod Gontarzami 
Była bójka noc całą 
A powstańcy odeszli 
Jak im prochu nie stało 
 
Oj leży tam pułkownik 
W boru pod drzewami 
Co zginął od Moskali 
Zabity kulami 
 
Oj módlmy się za niego 
Pułkownika Wolskiego. 
..." 
 

Antoni Wolski-Miecz 27-letni, odznaczający się wielką odwagą i oddaniem 
żołnierz, po wielomiesięcznej kampanii schronił się na czas zimy w zaborze pruskim. 
W lutym następnego roku, na czele własnego oddziału przeszedł w Łomżyńskie. 
Stoczył bitwy pod Porytem, Kuziami i Gontarzami. Jednak wobec przeważającej siły 
wojsk rosyjskich, wycofał się ponownie do Prus, gdzie został pojmany i uwięziony w 
Jansborgu. W czerwcu odstawiono go do komory celnej w Wincencie, skąd pod 

                                                           
1 www.bialystok.uw.gov.pl 

 



3 
 

eskortą oddziału rosyjskiego przewieziony został do wsi Gontarze i wyrokiem sądu 
doraźnego skazany na śmierć. Egzekucję wykonano 21 czerwca 1864 roku. Według 
tradycji skazańcowi kazano zdjąć wierzchnie ubranie, które ten polecił sprzedać, a 
pieniądze oddać ubogim. Włożono na niego białą koszulę z kapturem na głowę, 
posadzono na stołku, a rękawy koszuli przywiązano do wbitego w ziemię słupa. 
Wyrok odczytał mjr Nasielski - Polak w służbie rosyjskiej. Pluton złożony z 12 
żołnierzy oddał salwę... Wolski "złamał się, a z pleców buchnęła krew". Po egzekucji 
odwiązano skazańcowi rękawy i pomimo prośby spełniającego ostatnią posługę 
księdza, aby "Wolski oddał duszę Bogu" natychmiast zakopano zwłoki. 

  
Wyrok wykonano celowo w miejscu zwycięskiej potyczki powstańczych 

/14.04.1864/ oddziałów kpt. A. Wolskiego, por. P. Bugielskiego i por. Władysława 
Kaziegrodzkiego.  

 

Mogiła kpt. Antoniego Wolskiego ps”Miecz” w lesie pod Gontarzami. 

Żródło. www.opencaching.pl 

 
Mogiła indywidualna oficera polskiego z 1864 r. Upamiętnienie pochodzi z lat 

20. XX w. Mogiła ziemna otoczona betonowym ogrodzeniem. U wezgłowia mogiły 
Łaciński krzyż betonowy z tabliczką memoratywną w formie rozwiniętego rulonu: z 
napisem: „Płk Wolski Antoni - pseud. „Miecz” uczestnik walk Powstania 
Styczniowego 1863 r. Poległ pod Gontarzami . Cześć (skrzyżowane szable) Jego 
Pamięci”. 
 

`Z posiadanych informacji wynika, że oficer został rozstrzelany 15 VI 1864 r. w 

Gontarzach. 

Wolski Antoni, szlachcic gub. płockiej, wychowaniec Krakowskiego 
Uniwersytetu (na mocy konfirmacji Dowódcy Wojsk w gub. grodzieńskiej i pow. 
łomżyńskiego, gub. augustowskiej – rozstrzelany w m. Gontorżach, pow. 
łomżyńskiego, 3-go czerwca 1864 roku za przebywanie w oddziale powstańczym 
podczas zbrojnej akcji przeciw wojskom, ucieczkę do Prus i po powrocie do Polski 
dowództwo powstańczym oddziałem i napad z nim na m. Gontarże). Za S. Z.: 
14.4.64. (…) kompanie 1. 2. 3. „I-go pułku strzelców” zaatakowały dnia 14. lutego 
wojska stojące w 11/2 roty piechoty i 40 kozaków w Gontarzach. Kompanie 1. i 2., 
dowodzone przez kapitana Antoniego Wolskiego (Miecza) i porucznika 

http://www.opencaching.pl/
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Kaziegrodzkiego (Nowinę), uformowały od strony wschodniej dwie kolumny do 
szturmu, 3-cia kompania dowodzona przez porucznika Polikarpa Bugielskiego 
(Pragę), b. urzędnika z Suwałk, stanęła od strony północno-zachodniej dla przyjęcia 
uciekającego nieprzyjaciela. Niespodziewany a rezolutny atak sprawił, że Moskale w 
popłochu opuścili wieś, ale przeważając liczbą, przebili się przez kompanię 
Bugielskiego i zrejterowali do pobliskiego lasu ścigani przez Wolskiego  
Kaziegrodzkiego, straciwszy 6 zabitych i 2 ciężko ranionych. Powstańców poległo2, 
zaś 7 było rannych.]  

 
2. Dąbrówka 
 

 Grób ks. Walentego Placyda Podgórskiego 

 
Na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce znajduje się grób polskiego patrioty – 

uczestnika Powstania Styczniowego /1863 – 1864/, który za swoją działalność 
niepodległościową został zesłany na Syberię. Dzięki staraniom biskupa płockiego, po 
powrocie do kraju osiadł na naszej kurpiowskiej ziemi. Po kilku latach zmarł. Jego 
wolą była spocząć w naszej kurpiowskiej ziemi. Patriotą tym, był ksiądz Wincenty 
Placyd Podgórski /1834 – 1888/ benedyktyn z Pułtuska. Kapłan ten, w czasie 
powstania m.in. jeździł po wsiach , odprawiając nabożeństwa za poległych 
powstańców. Niech pamięć o nim nigdy nie zatraci się w naszych sercach i 
umysłach. 

 

 
Fot. Zuzanna Denkiewicz 

 

Miejscowa ludność pamięta o swym pierwszym „Proboszczu” i troszczy się o 
jego grób. W przekonaniu tutejszej ludności, pochowanie kapłana w Dąbrówce 
/pomimo braku pozwolenia na cmentarz/ wydatnie przyczyniło się do erygowania 
Parafii p.w. św. Anny w Dąbrówce w dniu 02 lutego 1894 roku. Należy podkreślić 
wkład uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrówce w pielęgnacje grobu kapłana – 
patrioty. 
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Na kamiennym grobie kapłana widnienie napis  
 

„Księdzu Proboszczowi Walentemu Placydowi Podgórskiemu  
1834 – 1888.  

Wdzięczni Parafianie 
 1935.” 

 
 
 

 Symboliczny grób żołnierzy niemieckich i dzieci nienarodzonych 

Dzięki staraniom obecnego Proboszcza ks. Stanisława Grosfelda utworzono 
symboliczny ziemny grób żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej. 
Usytuowany przy ogrodzeniu cmentarzu po prawej stronie przy bramie wejściowej. 
2Na grobie stoi drewniany brzozowy krzyż z tabliczką informacyjną. Mogiły poległych 
żołnierzy niemieckich położone były w miejscu obecnego grobu. W czasie II wojny 
światowej zarys mogił był jeszcze wyraźnie widoczny.3 Czas zrobił swoje. 

 

 
 

Symboliczny grób żołnierzy niemieckich z okresu I wojny  światowej 
Fot. Krzysztof Bulak 

 
Napis na tabliczce brzmi: 

„ Ś.P. 
Tu spoczywają  

żołnierze niemieccy” 
 

                                                           
2 Adam Chętnik: Dąbrówka. Kościół i parafia w powiecie ostrołęckim” Nowogród pod Łomżą 1937 rok,  str.37 
3 Henryk Dąbrowski: Drogami Kurpiowszczyzny t. 1 Dąbrówka, Rozogi 1997 r., str. 77-78., maszynopis w 
posiadaniu autora 



6 
 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce, także pamiętają o tym grobie. Tym 
bardziej jest to godne zauważenia, iż nie jest to mogiła osób bliskich nam Polaków. 
Lecz miłość bliźniego przynagla nas, w tym i tych najmłodszych. 

 
Innym, nieco specyficznym miejscem pamięci narodowej, można określić 

symboliczny grób dzieci utraconych, tym, których nie dane było się narodzić. Grób 

ten znajduje się na cmentarzu parafialnym w pobliżu grobu żołnierzy niemieckich z 

okresu I wojny światowej.  

 

Na biało czarnym drewnianym krzyżu tabliczka z napisem: ‘ 

„Grób symboliczny nienarodzonych,  

którym nawet grobu nie dano.  

Parafia Dąbrówka”. 

 

 Figura Jana Pawła II w Dąbrówce 

Pomnik Papieża Jana Pawła II – Karola Wojtyły. Największego autorytetu 

moralnego XX wieku. Człowiek ten, sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas 

solidarności, odwagi i pokory. Pomnik usytuowany jest na placu noszącym jego imię, 

na rozdrożu dróg przy kościele parafialnym jadąc drogą powiatową od Szkwy do 

parafialnej świątyni. Plac na którym stoi pomnik niegdyś należał do wspólnoty wioski 

Dąbrówka, która to, w 2004 roku przekazała go na Sanktuarium Matki Bożej – 

Królowej Ludu Kurpiowskiego.  

 

Figura Jana Pawła II 

Fot. Krzysztof Bulak 
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Od roku 2015 pomnikiem opiekuje się Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne 

„BARĆ” z Dąbrówki. 

 

 
3.  Kurpiewskie i Szkwa  - cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej4 

Niemiecki cmentarz okresu I wojny światowej położony w środku wioski. 
Dzięki staraniom Urzędu Gminy w Lelisie ogrodzony drewnianym ogrodzeniem. Po  
środku stoi metalowy czarny krzyż i tablica pamiątkowa.  

Zarysu mogił brak. 
Ilość osób spoczywających nieznana.  
Powierzchnia cmentarza 0,019 ha. 

 

 
Cmentarz w Kurpiewskich 

www.front wschodni dobroni.pl 

 
 

Kurpiewskie Stare – cmentarz wojenny (15 m x 15 m), na którym prawdopodobnie 
spoczywają żołnierze armii niemieckiej (ok. 50. osób) polegli w 1915 roku. Gmina Lelis 
wykonała nowe ogrodzenie cmentarza, metalową tablicę pamiątkową a na mogiłach 
ustawiono metalowe krzyże. 

Cmentarz znajduje się w lesie na północny zachód od wsi. 
Cmentarz na planie kwadratu. Z trzech stron otoczony wałem ziemnym Mogiły 
ziemne, wyraźne, obłożone darnią, pojedyncze i zbiorowe. Na mogiłach krzyże z 
metalowych rurek, pomalowane czarną farbą. W części centralnej drewniany krzyż. 
Obiekt ogrodzony żerdziami, wspartymi na metalowych słupkach. Na jednym z 
rosnących na terenie cmentarza dębów głęboko wycięty w korze krzyż. Stan 
zachowania dobry. 

Do cmentarza prowadzi leśna piaszczysta droga, wymagająca 
dokładniejszego oznakowania. 

                                                           
4 www. front wschodni dobroni.pl 

https://www.flickr.com/photos/59485284@N05/23697919969/in/dateposted-public/
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4. Przydrożne krzyże, figury  i kapliczki 

W nasz kurpiowski krajobraz wpisały się one na stałe, stając się 

świadkami historii i wiary ludzi tu żyjących. Kultura Kurpi przesiąknięta jest 

bowiem duchem Ewangelii. Niemi świadkowie historii od setek lat towarzyszą 

człowiekowi, który często zapomina, jakiej intencji poświęcony został ten 

okruch czasu, jaka myśl została w tym wotum zaklęta. 

 

W każdej miejscowości można spotkać owe krzyże, figury i kapliczki. 

Stają one na rozstajach dróg, w przydomowych ogródkach, samotnie w lesie, 

przy wjazdach na posesje oraz umieszczone są w szczytach budynków 

mieszkalnych i gospodarskich. 

 

Najstarszym zachowanym krzyżem jest krzyż przydrożny w miejscowości 

Gąski. Pochodzi on z 1806 roku, zaś jego fundatorem był Maciej Myszka z 

Gąsk.  

 

 
Krzyż przydrożny w wiosce Gąski. 

Na postumencie napis 

„Fundator Maciej Myszka z Gąsk 1806” 

fot. Krzysztof Bulak 
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