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„To miasto czy wieś, w której się urodziliśmy, 
to środek świata. 

To przestrzeń niewielka, 
w której się obracamy - nasze domy, ulice, 

cmentarze, kościoły, 
to przestrzeń niewielka 

wielkim wysiłkiem ludzkim zbudowana, 
przez wojny zniszczona i odbudowana, 

to centrum świata” 
Leszek Kołakowski 

 
 
 

Szkolnictwa na terenie wiosek kurpiowskich ściśle przenikało się z życiem 
parafialnym. W okresach kiedy nie istniała szkoła elementarna, przy kościołach 
uczył organista, ksiądz lub ktoś opłacany przez rodziców. Po niektórych wsiach, 
w domach gospodarzy, uczyli nauczyciele zwani dyrektorami. Uczyli przeważnie 
w okresie zimowym, gdyż z wiosną dzieci pracowały w polu lub w obejściu. 
Dyrektorzy byli utrzymywani przez ludzi. Nauka obejmowała pisanie i czytanie 
oraz katechizm. W Królestwie Polskim w 1819 roku jedna szkoła wiejska 
przypadała na nieco ponad 4 tys. mieszkańców.1   

 
Ksiądz Stanisław Tworkowski /rodak z Kadzidła – Dąbrówki/ tak pisze o 

kurpiowskiej oświacie:  
„W okresie caratu szkolnictwo na Kurpiach prawie nie istniało. Nieliczne 

szkoły wiejskie służyły rusyfikacji. Na naukę czytania i pisania po polsku 
przeznaczano niewiele czasu. Początkowe wiadomości z rachunków, geografii, 
przyrody, podawane były w języku rosyjskim”. …„Domorośli „nauczyciele” 
wędrowali po chatach z elementarzem i tabliczką na której pisało się „gryflem”. 
Wieś czerpała swą wiedzę i mądrość z modlitewników i kantyczek. …Oświatę 
wśród ludu szerzyły również kalendarze, wśród których Kalendarz Mariański” 
zajmował pierwsze miejsce. W jakiś sposób dochodziły na Puszcze pisma 
patriotyczne. Zapamiętałem jedno „Polak”. ”2 

 
Rok 1914 to czas, kiedy w Gminie Nasiadki, była tylko 1 szkoła 

powszechna z jednym nauczycielem. W grudniu 1917 roku na terenie tejże 
gminy funkcjonowało już 8 szkół powszechnych jednoklasowych z 8 

                                                           
1
 Witold Jemielity: Szkoły elementarne w powiecie ostrołęckim 1795-1866, Studia Teologiczne 9/1991/ 

Białystok-Drohiczyn-Łomża, str,213-219. 
2
 Stanisław Tworkowski ks. : Krzyż Dowbora, wyd. Veritas Londyn 1986, str.147-148. 
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nauczycielami3. Po dekrecie z 7 lutego 1919 obowiązek szkolny stał się 
powszechny. 

 
48 szkól zaledwie funkcjonowało roku 1918. 34 szkoły były szkołami 

prywatnymi i znajdowały się m.in. w gminach: Turośl, Gawrychy i Nasiadki.4 
Dane wcześniejsze podają, iż w 1892 roku Gmina Nasiadki – jako jedyna gmina 
na Kurpiach – nie posiadała szkoły elementarnej. Taki stan rzeczy istniał też w 
roku 1905.5 

  
Z zachowanych danych wynika, iż w Dąbrówce w latach 1922-1925 

istniała jednoklasowa /1 nauczyciel/ szkoła powszechna, a w roku 1930 istniała 
tu szkoła dwuklasowa /2 nauczycieli/. Szkwa i Płoszyce posiadały szkoły 
jednoklasowe. W 1930 roku w Płoszycach nie było już szkoły. 

 
Zestawienie uczniów w poszczególnych latach i szkołach, 

 w Dąbrówce, Płoszycach i Szkwie6 
 

lata 
Ilość uczniów 

Dąbrówka Szkwa Płoszyce 

1922 39 45 28 
1923 39 61 58 

1924 57 63 58 

1925 58 61 37 
1930 96 91 - 

1932 102 110 76 
Dane na podstawie: Ks. Witold Jemielity: Szkolnictwo powszechne w Puszczy Zielonej,  

ZN OTN nr 12, 1998. 

 
Szkoły mieściły się w budynkach prywatnych. W roku szkolnym 1925/26 

nauka odbywała się w 1 jednej sali lekcyjnej. Powierzchnia tych sal wynosiła: w 
Dąbrówce 27,5 m2, w Płoszycach 30 m2, Szkwie 27.5 m2. Rok szkolny 1930/31 
w Dąbrówce były dwie sale lekcyjne o łącznej powierzchni 57 m2, Płoszyce i 
Szkwa posiadały po jednej 24 metrowej sali lekcyjnej7. 

 

                                                           
3
 Henryk Maćkowiak: Polska oświata szkolna w powiecie ostrołęckim u progu niepodległości w 1818, Zeszyty 

Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego  nr 3 1989,str. 47-49. 
4
 Henryk Maćkowiak: Działalność związkowa i oświatowa nauczycieli Kurpiowszczyzny w latach 1918-1939, 

Ostrołęka 1985, str.7 
5
 Henryk Maćkowiak: Szkolnictwo na Kurpiach 1905-1939, Ostrołęka-Łomża 1990, str. 35, 38. 

6
 Witold Jemielity: Szkolnictwo powszechne w Puszczy Zielonej, ZN OTN nr 12, 1998 rok, str. 59 

7 Witold Jemielity: Szkolnictwo powszechne w Puszczy Zielonej, ZN OTN nr 12, 1998 str. 64-65. 
Jerzy Kjowski: Dzieje Lelisa i okolic, Lelis 2011, str120. 
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Adam Chętnik podaje, iż w roku 1935 w Dąbrówce była szkoła 2 klasowa. 
Szkoła 2 klasowa, była także w Szkwie. Natomiast w Płoszycach mieściła się 
szkoła 1 klasowa. Lekcje odbywały się w wynajętych budynkach.8 

 
Na łamach Przeglądu Ostrołęckiego nr 24 z dnia 14 czerwca 1936 

znajduje się wzmianka o prowadzeniu przez samorząd gminy Durlasy 3 klasowej 
szkoły w Dąbrówce.9 Także na łamach tej gazety możemy odnaleźć jakże cenną 
wzmiankę, iż w Nasiadkach gm. Durlasy założono Państwową Szkołę Wędrowną 
Rolniczą dla dziewcząt. Mieściła się ona w budynku po byłym urzędzie gminy. 
Chętnych do szkoły było 54 kandydatki, przyjęto 30 dziewcząt. Szkoła posiadała 
także internat dla dziewcząt spoza terenu gminy. Cieszyła się ona sympatią 
miejscowego społeczeństwa. W jej funkcjonowaniu pomagała okoliczni 
urzędnicy i inteligencja. Odwiedził ją także wojewoda białostocki gen. 
Pasłowski.10 

 
Początki obecnej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce sięgają roku 1936, 

kiedy to, na działce podarowanej od tutejszych gospodarzy: Podeszwa Adam, 
Baranowski Władysław i Olszewski Władysław, powstał drewniany budynek11. 
W części mieszkalnej była piętrowa. Usytuowana była za cmentarzem, na 
niewielkim wzgórzu, w sąsiedztwie lasu, z dużym piaszczystym boiskiem, 
sięgającym do drogi wiodącej do Płoszyc. 

 
Idąc za Witoldem Wincenciak, należy stwierdzić, iż budowa szkoły w 

Dąbrówce była oddolną inicjatywą społeczną. Prace budowlane wznoszenia 
budynku szkolnego były prowadzone systemem gospodarczym. Godnym 
podkreślenia jest tu postawa mieszkańców Dąbrówki i okolicznych wiosek, iż w 
tak trudnym czasie podjęli się tak wzniosłego zadania. Działania mieszkańców 
Dąbrówki zostały zauważone także w prasie lokalnej, która obok Dąbrówki 
wymienia także budowę szkół tym sposobem np. w Olszynach, Jastrząbce, 
Zabielu, Łazach, czy Zaskrodziu12.  

 
 
 
 
 

                                                           
8
 Adam Chętnik: Dąbrówka. Kościół i parafia w powiecie ostrołęckim” Nowogród pod Łomżą 1937 rok,  str.34-

35. 
9
 Przegląd Ostrołęcki nr 24 z dnia 14 czerwca 1936; 

10
 Przegląd Ostrołęcki  nr ….z dnia 06 02.1936 roku 

11
 Informacja od rodzin ofiarodawców placu. 

12
 Witold Wincenciak: Kurpie widziane z Łomży w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Zeszyty Naukowe 

OTN 7 /1993/,  str. 135 
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Na zdjęciu wielofunkcyjne,  

boisko szkolne o powierzchni poliuretanowej – wykonane w 2009 roku. 
źródło. www.spdabrowka.edu.pl 

 
Obok szkoły były drewniane chlewki i studnia. W budynku szkoły nie było 

sanitariatów. Była to szkoła siedmioklasowa, z której mieszkańcy Dąbrówki byli 
bardzo dumni. Uczęszczali do niej dzieci z okolicznych wiosek. W budynku 
szkoły mieściły się 4 sale lekcyjne. Kierownikiem szkoły był Hieronim Bylica, 
poza nim uczył w niej drugi nauczyciel Jan Ogonowski /żołnierz polskiego 
września/13 Żony tych panów, także były w niej nauczycielkami. Przed wojną w 
szkole uczyła także Marianna Krysiak. Nauczyciele ze szkoły utrzymywali 
przyjazne stosunki z miejscowym księdzem. W okresie okupacji nauka nie była 
prowadzona. W czasie II wojny w szkole mieszkali państwo Mąka, którzy po 
wybudowaniu swojego domu opuścili mieszkania szkolne14. 

 
Mówiąc o ówczesnych dąbrowskich nauczycielach należy wspomnieć 

Scholastykę Mówińską, która w okresie międzywojennym uczyła w naszej 
wiosce. Zmarła jako młoda 18 letnia osoba i spoczywa na naszym cmentarzu15. 
Jej grobem opiekuje się emerytowana nauczycielka Pani Helena Bednarczyk i 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce. Idąc za ustaleniami Jerzego 
Kijowskiego, można uznać, iż w latach dwudziestych ubiegłego stulecia 
Stanisław Hermakowicz, był również nauczycielem w Dąbrówce.16 To człowiek, 
o którym można było rzec, iż jest patriotą, Polakiem z krwi i kości, to uosobienie 
wszystkiego tego co szlachetne i ludzkie. Nauczyciel ten, był także naczelnikiem 
                                                           
13

 Jerzy Kijowski: Dzieje Lelisa i okolic, Lelis 2011, str. 133 
14

 Henryk Dąbrowski: Drogami Kurpiowszczyzny, t.1 Dąbrówka, Rozogi 1997 str. Maszynopis w posiadaniu 
autora 
15

 Relacja Heleny Bednarczyk z Dąbrówki – emerytowanej nauczycielki Szkoły Podstawowej w Dąbrówce 
16

 Jerzy Kijowski Dzieje Lelisa i okolic, Lelis 2011, str. 122-123. 
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ówczesnej OSP w Dąbrówce, następnie uczył w Szkole Powszechnej nr 2 w 
Ostrołęce /pełnił funkcje jej dyrektora/, pełnił tajże funkcje wicestarosty 
ostrołęckiego. Jak podaje Adam Chętnik w roku 1937 w Dąbrówce była szkoła 2 
klasowa mieszcząca się w wynajętym budynku u państwa Bałdygów. W 
Płoszycach w 1936 roku pracował pan Hieronim Bylica. Kadra nauczycielska 
szkoły we Szkwie to: Janina Szudrowska /1937/ i Tadeusz Bejgiel i Kamila Bejgiel 
z domu Karnioł /1938/17.  

 
Przed wojną woźnym w szkole był pan Suchecki, który wraz z rodziną 

został wywieziony na przymusowe roboty. Do Dąbrówki już nie wrócił.. Tuż po 
wojnie pracę tę wykonywał pan Tabaka, który mieszkał w pokoju 
nauczycielskim. Po nim funkcje tę pełnił pan Szabłowski Wincenty z Dąbrówki 
/l.64 zm.28.09.1968/, Lucyna Konopińska z Dąbrówki /l.43 zm. 31.08.1990/, 
której pomagał mąż Zdzisław.18 

 
W czasie okupacji III Rzeszy nauka w szkole nie była prowadzona. 

Stanowiło to nieodwracalną krzywdę dla dzieci, które straciły 6 lat dziecięcego 
rozwoju.19 Szkoła służyła jako niemiecki szpital wojskowy i stajnia dla koni. 
Poważnie uszkodzony budynek szkoły został odbudowany tuż po wojnie przez 
okolicznych mieszkańców.20 

 
Po zakończeniu działań wojennych warunki lokalowe w szkole były 

trudne. Każdy jak mógł spieszył z pomocą szkole. Nauka odbywała się także w 
domu prywatnym. Zajęcia szkolne reaktywowano 3 września 1945 roku. W 
szkole uczyło czterech nauczycieli : małżeństwo Tarnowskich oraz Magdalena 
Chorążewicz i jej siostra. Realizowano program klas I-IV. Brakowało 
wszystkiego. Nie było bieżącej wody, wewnętrznych toalet, szatni, 
elektryczności, klasy ogrzewano za pomocą pieców kaflowych. Woda 
pochodziła ze studni i służyła do mycia rak na korytarzu. W jednej sali uczyło się 
kilkadziesiąt dzieci zróżnicowanych wiekowo i siedzących w sześcioosobowych 
ławkach21. 

 
W 1946 roku w szkole uczył Jan Szczepanik – kierownik, jego żona i 

Magdalena Chorążewicz – żona leśniczego Felisa Chorążego z Dąbrówki – 
Rozoga i jej siostra.  1948 rok, to czas kiedy w szkole uczył Ludwik Ortwein i 
                                                           
17

 Witold Jemielity: Szkolnictwo powszechne w Puszczy Zielonej, Zeszyty OTN 12/1998,  str.62 
18

 Dane uzyskane od mieszkańców Dąbrówki: Piotr Jan Mąka, Danela Bulak. 
19

 Henryk Maćkowiak: Losy nauczycielstwa i oświaty w latach okupacji /1939-1945/ na ziemiach województwa 
ostrołęckiego, Ostrołęka 1997, str. 74. 
20

 Henryk Dąbrowski: Drogami Kurpiowszczyzny, t.1, Dąbrówka, str. 293.  Maszynopis w posiadaniu autora. 
21

 Jerzy Kijowski: Dzieje Lelisa i okolic, Lelis  2011, str. 186-187. Henryk Dąbrowski: Drogami Kurpiowszczyzny, 
t.1 Dąbrówka, str. 307-310.. Maszynopis znajdujący się w posiadaniu autora. . 
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jego żona Janina oraz Halina Szumowska. Zyśk Wacław s. Aleksandra ur. 
28.11.1934 w Kurpiewskich uczył w Dąbrowskiej szkole w 1958 roku. Był on 
także członkiem Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrówce. Bogdan Chamryk 
w 1968 roku był instruktorem ZHP w szkole i jednocześnie jej nauczycielem od 
1964 r.22 

 
W pamięci Stanisława Tworkowskiego z Dąbrówki zachowały się ponadto 

jeszcze dwaj nauczyciele: Mielnicki Czesław i Mróz Henryk /lata 50-te/.23 
 
Lata 1969-1970 to rok pracy w szkole pani Alfredy Mrozek /trzecia od 

lewej w górnym rzędzie/. Pochodziła z miejscowości Łazy z domu Kamień. 
Wówczas mieszkała w Ostrołęce, a w szkole nauczała przedmioty nauczania 
początkowego. Pani Alfreda także pracowała m.in. w Antoniach, ZSZ nr 1 w 
Ostrołęce.24 

 
 

 
Uczniowie szkoły w Dąbrówce w roku 1970 wraz z kadrą nauczycielską 

Źródło: ze zbiorów Tomasza Mrozka z Ostrołęki 
 

                                                           
22

 Jerzy Kijowski: Dzieje Lelisa i okolic, Lelis  2011,  str.203-204. 
23

 Informacja od Stanisława Tworkowskiego z Dąbrówki. 
24

 Informacja od Tomasza Mrozka wnuczka pani Alfredy Mroze, pochodzącego z Ostrołeki. 
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Szkoła Powszechna w Dąbrówce została ujęta w powiatowym planie 
odbudowy gospodarczej na lata 1947-1949. Na odbudowę szkoły planowano 
przeznaczyć 1 800 000 zł z tego 1 620 000 zł to fundusze skarbowe. Pozostałe 
kwota 180 000 zł to fundusze własne.25  

 
Źródło: ze zbiorów Tomasza Mrozka zamieszkałego w Ostrołęce 

 
 
Godnym podkreślenia jest fakt, iż szkole tej oddal cząstkę swego życia jej  

wieloletni nauczyciel - kierownik, pan Anatoliusz Daniłowicz /l.61 zm. 
05.11.1980/, który także spoczywa na cmentarzu w Dąbrówce. Swoje 
zamiłowanie do szkoły przekazał synowej Elżbiecie, wieloletniej nauczycielce w 
tej szkole. Pani Elżbieta zaś, ma w niej swoją godną zastępczynię – Iwonę 
Krupka, która jest jej córką. Kaganek oświaty niosły także dzieci Pana 
Anatoliusza Daniłowicz. Syn Janusz uczył w Ostrołęce, córka Maria i wnuczka 
Beata Wiska, po epizodzie nauczania w Dąbrówce pracowały i nadal pracują w 
ostrołęckich szkołach. Rzec można rodzinne oddanie dąbrowskiej edukacji i nie 
tylko. Kierownik szkoły w Dąbrówce duże zasługi położył także na polu 
elektryfikacji i telefonizacji okolicy, powstania Ośrodka Zdrowia /członek 
Zarządu Spółdzielni Zdrowia w Dąbrówce/, też remizy oraz domu nauczyciela, 
czy budowy sklepu. Anatoliusz Daniłowicz kierował początkowo pracą szkoły w 
Łęgu Przedmiejskim – przysiółek Kurpiewskie /1945-1949/. Szkoła ta, mieściła 
się w poniemieckim baraku. Brał także czynny udział w życiu politycznym  
gminy. W 1945 roku należał do Stronnictwa Ludowego, prężnie działającej 
partii politycznej w naszym rejonie.26 Aktywnie udzielał się w radzie nadzorczej 
                                                           
25

 Jerzy Kijowski: Dzieje lelisa i okolic, Lelis 2011, str. 156 
26

 Informacje uzyskane od rodziny pana A.Daniłowicza mieszkającej w Dąbrówce. 
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gminnej spółdzielni, był prezesem Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Prowadził szeroką działalność oświatową wśród dorosłych organizując m.in. 
spotkania z działaczami partyjnymi i państwowymi27 

 
Pomnik na grobie Anatoliusza Daniłaowicz 

fot. Krzysztof Bulak 
 

Szkoła posiadała także swoje filie w: Gąskach /1982-1997/ oraz w 
Płoszycach /1982-1992/.Po rozbudowie szkoły w Dąbrówce filie te 
zlikwidowano. 

 
W Płoszycach założono szkołę w 1960 roku. Była to 4 klasowa szkoła i 

mieściła się u państwa Kowalskich, a jej kierownikiem był Tadeusz Trawiński. 
Sabina Sęk rozpoczęła tu pracę w 1962 roku. 

                                                           
27

 Stanisław Pajka: Kurpie. Czasy, ludzie, wydarzenia. Zbiór tekstów opublikowanych w latach 1961-2014, 
Ostrołęka 2014, str.249-251. Tekst zamieszczony w Trybuna Mazowiecka z dnia 29.09.1965 r. 
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Fot. widok szkoły przed jej rozbudową 
Źródło: kronika szkoły w Dąbrówce 

 

W Gąskach do roku 1970 nauka odbywała się w domu prywatnym, a 
następnie w nowo wybudowanym budynku, w którym była szkoła i mieszkanie 
dla nauczyciela. Od 1954 roku pracowała tam Prusińska Jadwiga. 

 
Godzina Jan w 1952 roku rozpoczął pracę w szkole znajdującej się w 

budynku prywatnym we Szkwie. Budynek ten stoi do dnia dzisiejszego. Przed II 
wojną światową wioska ta, liczyła 72 zabudowania mieszkalne.28 

 
W lutym 1993 roku szkoła doczekała się rozbudowy o pięć sal lekcyjnych, 

łazienkę, pokój dyrektora, pokój nauczycielski. Tzw stara część szkoły doczekała 
się kapitalnego remontu w 2002 roku. Szkoła, podobnie jak przed wojną, jest 
chlubą naszej wioski, jest drugim domem naszych pociech. To miejsce do 
którego z sentymentem wracamy my wszyscy. Uczy, bawi, wychowuje, 
integruje. Przez 90 lat swego istnienia, zapisała się w życie kilku pokoleniom 
mieszkańców puszczańskiej wioski Dąbrówka. Jej całokształt stanowi 
zobowiązanie dla obecnych mieszkańców tej wioski. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28

 Informacja uzyska od Wiesława Denkiewicza – mieszkańca Szkwy, którą posiadł od swego dziadka Bolesława 
Denkiewicza. 
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Informacja prasowa o nowej szkole w Dąbrówce 

Źródło: Tygodnik Ostrołęcki nr 13 z dnia 28.03.1993, str.6. 
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fot. Zdjęcie obok: budynek szkoły-stan obecny 
źródło. www.spdabrowka.edu.pl 

 

Do poprawy warunków edukacji w szkole przyczynia się także posiadany 
przez nią nowoczesny i bezpieczny plac zabaw oraz siłownia napowietrzna. 
Obiekty te, służą nie tylko dzieciom, ale też młodzieży i nawet nieco starszym. 

 
Wśród obecnej kadry pedagogicznej szkoły są oprócz wspomnianych 

wcześniej, mieszkańcy Dąbrówki: Wanda Aptacy, Zofia Łępicka, Joanna Śniedka 
/z domu Kozłowska/. W szkole pracowała także Halina Kozłowska. 

 

W ostatnich latach wśród pracowników obsługujących szkołę byli: 

 Chrostowski Leszek 

 Bulak Józef 

 Murach Tadeusz /l. 63 zm. 06.02.2011/ 

 Siurgiewicz Andrzej 

 Murach Bronisława 
 

Obecnie w szkole pracują także: 

 Szymczyk Zenon – woźny/palacz 

 Chrostowska Wiesława –pracownik obsługi 

 Gregorek Katarzyna– pracownik obsługi 
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 Brzóska Jacek - palacz 

 Brzóska Tadeusz - palacz 

 Sobiech Paula – sekretarka 

 PrusaczykAndzelika– pracownik obsługi 

 Zawalich Zenon - palacz 

 Michalina Arcichowska - bibliotekarka 
 

 


