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Charakterystyka zawodowa i naukowa 

 

 

st. bryg. prof. dr hab. inż. Marian Dąbrowski ukończył studia 

magisterskie na Wydziale Mechanicznym, Energetycznym i Lotnictwa 

Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową rozpoczął we wrześniu 

1973 r. w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego W-wa Okęcie na 

stanowisku konstruktora, przy produkcji samolotów rolniczych, 

opracowując tam prototypowe i produkcyjne dokumentacje 

konstrukcyjne, min. osprzętu silnika i urządzeń klimatyzacji kabiny 

samolotu rolniczego PZL – 106. 

 W grudniu 1975 zaczął pracować w Ośrodku – Rozwojowym 

Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego jako kierownik zakładu konstrukcyjnego, gdzie 

opracował szereg dokumentacji konstrukcyjnych sprzętu szkolnego i pomocy naukowych. 

 Pracę w ochronie przeciwpożarowej podjął 1 grudnia 1978 r. w Wyższej Oficerskiej 

Szkole Pożarniczej jako specjalista, opracowujący projekt stanowisk laboratoryjnych 

i instrukcje do ćwiczeń z profilaktyki pożarowej. Z chwilą powołania Szkoły Głównej Służby 

Pożarniczej rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki. W październiku 1987 r, powierzono 

mu nadzór administracyjny nad Katedrą Profilaktyki Pożarowej. A od lutego 1989 r. został 

zastępcą szefa tej Katedry. We wrześniu 1989 r. powołano go na stanowisko szefa Katedry 

Profilaktyki Pożarowej. Jednocześnie od września 1989 r. do lutego 1991 r. był dziekanem 

Wydziału Profilaktyki Pożarowej. W dniu 1 grudnia 1993 r. został mianowany na stanowisko 

prodziekana Wydziału Ochrony Przeciwpożarowej. 

 W czasie pracy zawodowej zrealizował szereg tematów naukowo – badawczych 

i ekspertyz z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych: wynikiem są opracowania i publikacje 

(ponad 45 publikacji, w tym 18 – w językach obcych) oraz wykonał wiele prac o charakterze 

konstytucyjno – rozwojowym. Był kierownikiem indywidualnego grantu, finansowego przez 

KBN. 

 Tytuł doktora nauk technicznych został mu nadany przez Radę Wydziału 

Elektrotechnicznego Wojskowej Akademii Technicznej w 1987 r. natomiast tytuł doktora 

habilitowanego w zakresie specjalności: „ochrona przeciwpożarowa” i „sterowanie 

w systemach” uzyskał w 1995r. w Wyższej Inżynierskiej Pożarniczo-Technicznej Szkole 

w Moskwie. 

 W dniu 01.02.1996r. został wyznaczony na stanowisko profesora w SGSP przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Jego działalność dydaktyczna sprowadzała się do prowadzenia wykładów oraz prac 

dyplomowych, dotyczących zagadnień bezpieczeństwa pożarowego obiektów i stosowanych 

zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

Wielokrotnie opracowywał ramowe programy nauczania i szkolenia przedmiotów 

realizowanych w Katedrze dla studiów dziennych, zaocznych, kursów specjalistycznych. 

 W listopadzie 1997 roku został powołany przez Komendanta Głównego PSP 

do sprawowania funkcji rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 Pełnił wiele funkcji związanych z organizacją sympozjów i konferencji naukowych 

krajowych i międzynarodowych. Ukończył wiele kursów specjalistycznych m.in. w ramach 

Programu Tempu Phare. 

 W październiku 2000 roku został mianowany na Komendanta – Dziekana Wydziału 

Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w SGSP. 
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Odszedł z naszych szeregów 

W dniu 4 czerwca 2002 r zmarł Ś.P. Marian Dąbrowski, uroczystość pogrzebowa odbyła się 

dnia 6 czerwca 2002r. Mszę świętą w intencji zmarłego odprawili ks. Adam Kuc proboszcz 

parafii pw. Najświętszej Marii Panny w Rzeczniowie i kapelan strażaków powiatu lipskiego  

ks. Wiesław Ozdoba. W uroczystościach pogrzebowych poza matką i najbliższą rodziną 

uczestniczyło bardzo wiele osób samorządowców, kilkuset strażaków z kraju, regionu 

radomskiego i Warszawy. Na pogrzebie wystąpiła Kompania Honorowa Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej z Warszawy. Wśród wielu osób, strażaków i absolwentów SGSP, którzy 

przybyli pożegnać zmarłego byli nadbryg. Zygmunt Pilitowski – Z-ca Komendanta Głównego 

PSP – Szefa OCK, st.bryg. Marek Kochman Naczelnik Biura Organizacji i Nadzoru KG PSP, 

nadbryg. Jerzy Wolanin – Komendant – Rektor SGSP oraz Zastępcy: dr inż. Eugeniusz 

Rogulski, bryg. Jacek Klecz, st. kpt. Krzysztof Biskup oraz st. bryg. prof. Zoja Bednarek 

Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP. 

Delegacja strażaków powiatu lipskiego PSP i OSP wraz ze sztandarem Zarządu Miejsko-

Gminnego Związku OSP RP w Lipsku i Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczniowie. Delegacja 

strażaków z powiatu zwoleńskiego wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą. 

Nadbryg. Jerzy Wolanin żegnając w imieniu bardzo licznie zgromadzonych uczestników 

pogrzebu powiedział między innymi „… był człowiekiem bez końca oddanym swojej pracy, 

niezwykle skromnym, za skromnym jak na zdobyte kwalifikacje i piastowane funkcje …”  

Profesor Marian Dąbrowski przez  ponad 25 lat zawodowo był związany z Warszawą. Jednak 

zawsze, kiedy tylko mógł powracał do swojej rodzinnej miejscowości Rzeczniowa, gdzie 

w przyszłości po odejściu na emeryturę planował nadal jako fachowiec pożarnictwa wspierać 

ochronę przeciwpożarową w powiecie lipskim i działać w miejscowej Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Rzeczniowie, której okazałą strażnicę widać z rodzinnego domu Dąbrowskich. 

 Dnia 21września 2001 jadąc z Warszawy do Rzeczniowa uległ wypadkowi  

w miejscowości Wierzchowiska gm. Sienno. Pobyt w szpitalu w Lipsku oraz w Warszawie nie 

przywrócił mu zdrowia. Okazało się, że choroba, jaka go dotknęła była silniejsza.  

Nikt ze znajomych, współpracowników i rodziny st.bryg. Mariana Dąbrowskiego nie 

przypuszczał, że śmierć przyjdzie tak szybko. Odszedł od nas w wieku 52 lat. 

Jednak w pamięci pozostanie jako dobry człowiek, wspaniały pedagog i wzorowy strażak. 

        

     Cześć jego pamięci. 

 

                                                                                                   Tomasz Krzyczkowski 

                                                                                        V-ce przewodniczący TPZL ”Powiśle”  


