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Majątek Dołubowo. Tradycje historyczne i osoby z nim 

związane od XV wieku do 1944 roku 1.  
 

 

1. Pierwsze wzmianki i polityczna przynależność do Wielkiego Księstwa 

Litewskiego. Właściciele Dołubowa w latach 1465 – 1569. 

 

Pierwsza pisemna wzmianka o Dołubowie pochodzi z 1465 roku. 

Wówczas to ówcześni dziedzice tej miejscowości: Mazowszanie Wit i Dorota  

Raczyńscy, używający również nazwiska Dołubowscy fundują (w dniu 31 X 

1465 roku) we wsi kościół p.w. Najświętszej Maryi Dziewicy Bogarodzicy 

Matki Miłosierdzia i Świętych Apostołów Piotra i Pawła 2. Kościołowi zostały 

nadane cztery włóki ziemi dziesięciny z Chrościanki, Widźgowa  

i Hołubli oraz trzech kmieci do służby. Nowo powstała parafia znajdowała się 

w diecezji łuckiej, a w chwili fundacji biskupa tej diecezji – ks. Jana 

Łosowicza reprezentowali – ks. Tomasz, pleban z Przesmyk i ks. Jakub, pleban 

z  Perlejewa 3.  

                                           
1 Tekst jest fragmentem pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. 

Józefa Maroszka, obronionej przez autora w 2006 roku na Wydziale Humanistycznym 

Uniwersytetu w Białymstoku. 
2 Z. Rostkowski, Dołubowo, [w:] Diecezja Drohiczyńska. Spis parafii  

i Duchowieństwa 2004, Drohiczyn 2004, s. 184; E. Bończak – Kucharczyk,  

J. Maroszek, K. Kucharczyk, Katalog parków i ogrodów zabytkowych dawnego 

województwa białostockiego, część szczegółowa, t. I, Białystok 2000, s. 87.(dalej:  

E. Bończak – Kucharczyk, J. Maroszek, K. Kucharczyk, Katalog...)  
3 Tamże, s. 184: Dziesięciny z Hołubli jako wsi położonej w lewobrzeżnej części ziemi 

drohickiej w parafii Paprotnia, a więc daleko od Dołubowa były przedmiotem sporów 

toczonych przez  proboszczów obu parafii. Proboszcz w Paprotni żądał ich bowiem na 

zasadzie, że wieś ta leży w jego parafii i on sprawuje nad jej mieszkańcami wszystkie 

posługi oraz że kolejny dziedzic na Dołubowie i Hołublach Jan Steczko przyznał je 

jego parafii, proboszcz dołubowski natomiast powoływał się na akt fundacyjny swego 

kościoła, w którym dziesięciny z Hołubli przyznano kościołowi  

w Dołubowie. Ostatecznie w 1641 r. sąd brański podzielił tą należność przyznając 

parafii w Paprotni dziesięciny od kmieci z Hołubli, a parafii dołubowskiej z dworu  

w Hołubli. Swoją dziesięcinę proboszcz z Dołubowa zgodził się zamienić na 

świadczenie pieniężne w wysokości 15 florenów rocznie od proboszcza z Paprotni. 

Uciszy to nieco ten spór ale nie do końca bo jeszcze w okresie dużo późniejszym, 

będzie on również widoczny. (zob. S. Mazur, Dzieje parafii rzymsko – katolickiej w 

Dołubowie, Lublin 1991, s. 7, 18, 19, 20. (Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie, 

dalej: ADD – Maszynopis pracy magisterskiej). 
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 Zapewne przed ustanowieniem parafii nowi dziedzice wznieśli  

w Dołubowie swoją siedzibę i ostatecznie uformowali przestrzeń wsi. 

Założenie dworskie zostało zlokalizowane na północ od wsi i kościoła nad 

źródliskami strumyka Sielczanka, w sąsiedztwie gościńca z Brańska do 

Dziadkowic. Nie wiemy niestety jak była obszerna i jak wyglądała siedziba 

Raczyńskich, nie traktują o tym bowiem żadne przekazy, co zresztą stanie się 

regułą w stosunku do kolejnych siedzib aż do 1910 roku. Dołubowo stanie się 

jednak dla nich centrum rodzinnym i miejscem stałego rezydowania. Stąd też 

Wit będzie miał blisko do Brańska, w którym to sprawował urząd sędziego 4.  

Wokół osoby Wita sporo było dotychczas nieścisłości i niedomówień. 

Dopiero gruntowne studium przeprowadzone przez badacza historii Podlasia  

T. Jaszczołta, pozwoliło rozwiać wiele wątpliwości odnośnie tej osoby. Wyniki 

jego pracy zostały opublikowane w Słowniku bioraficznym wydawanym przez 

Archiwum Państwowe w Białymstoku 5. Z tekstu tego wynika, że na żadnym  

z zachowanych dokumentów, przy osobie Wita nie występuje nazwisko 

Łyczko, wielokrotnie mu dotychczas przypisywane. Na zachowanych 

dokumentach pisał się on albo jako Wit z Dołubowa, albo Wit Raczyński, skąd 

się wzięło natomiast określenie Łyczko w zasadzie nie wiadomo. Nazwisko 

Raczyński jako poświadczone przez najbliższe Witowi źródła, będzie przeze 

mnie konsekwentnie używane w stosunku do Wita i jego żony Doroty. 

Pochodził natomiast ze wsi Raczyno (vel Raczyny), w parafii Przesmyki, 

położonej w lewobrzeżnej części ziemi drohickiej i od nazwy tych dóbr przyjął 

nazwisko Raczyński. Pierwsza zachowana wzmianka o nim pochodzi z 24 XI 

1437 roku, gdy zapewne jako dworzanin księcia Michała Zygmuntowicza, był 

jednym ze świadków dokumentu wystawionego przez tegoż księcia w 

Słonimiu. Podczas wojny o Podlasie toczonej w 1444 roku pomiędzy księciem 

mazowieckim Bolesławem IV, a ze strony litewskiej – księciem Kazimierzem 

Jagiellończykiem, stanął zapewne po stronie tego drugiego i od niego otrzymał 

też prawdopodobnie w tym czasie nadanie w postaci Dołubowa, Chrościanki  

i Widźgowa, oraz został ustanowiony sędzią bielskim (brańskim). Po raz 

ostatni jego działalność sądownicza jest udokumentowana w zachowanych 

źródłach 28 IV 1466 r., gdy to z podsędkiem Stanisławem Kostyrą, w Brańsku 

potwierdził sprzedaż przez dziedziców wsi Grodzkie części ich gruntów. 

                                           
4 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, dalej:  AGAD, Kapicjana, nr 38,  

s. 342 – 343; Urzędnicy podlascy w XIV – XVIII wieku, opr. E. Dubas – Urwanowicz, 

W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik 1994, s. 54. (dalej: Urzędnicy 

podlascy...).  Na temat roli Brańska jako ośrodka sądowniczego i administracyjnego 

zob. Z. Romaniuk, Z dziejów sądownictwa szlacheckiego w ziemi bielskiej od XV do 

poł. XVI w. [w:] Białostocczyzna, nr 3, 1995, s. 56 – 67. 
5 Słownik biograficzny białostocko – łomżyńsko – suwalski, z. 3, Białystok 2005,  

s. 145 – 147 – podano tam sporą bazę źródłową odnośnie osoby Wita.(dalej: Słownik 

biograficzny...) 
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Następca Wita na tym stanowisku, którym już od 1470 roku był Rafał 

Raczko swoją funkcję, w zakresie szlacheckiego sądownictwa ziemskiego, 

sprawował najprawdopodobniej również w Brańsku. Pojawienie się nowego 

sędziego w miejsce Wita, oznacza, że musiał on umrzeć przed 1470 roku. 

Majątek pozostał wówczas w rękach jego żony Doroty. Raczyńscy mieli 

prawdopodobnie jednego syna Jarosława, który występował w 1452 roku jako 

filius iudicis branscensis (syn sędziego brańskiego), jednakże musiał on umrzeć 

młodo, innego potomstwa też nie było, stąd też z rąk Doroty majątek przeszedł 

w posiadanie jej bratanka Jana Steczki 6. 

Po śmierci męża Dorota dziedziczka na Dołubowie, Chrościance, 

Filipach i Wierzbowie, funduje przy miejscowym kościele altarię (dodatkowy 

ołtarz), ku czci św. Leonarda. Dokument ten pozbawiony właściwej datacji, 

został wpisany do księgi konsystorza w Janowie Podlaskim pod datą 20 maja 

1535 roku i stąd wielu badaczy przyjmowało, że jest to data jego wystawienia. 

Takie rozumowanie jest jednakże błędne, gdyż jest to tylko data jego wpisu do 

akt konsystorskich a fundacja ta miała miejsce dużo wcześniej 7. 

Z treści dokumentu możemy się domyślać, że dołubowską altarią 

zarządzał dodatkowo mianowany ksiądz (altarzysta). Uposażenie wspomnianej 

altarii stanowiły trzy włóki ziemi w każdym polu, ogród, łąka zwana Mokrzec, 

staw rybny, a ponadto karczma i 20 groszy przeznaczone na wino, w zamian za 

co kapłan był zobowiązany do odprawiania trzech mszy w tygodniu, w tym 

dwóch za zmarłych i jednej za odpuszczenie grzechów, oraz raz do roku 

egzekwii 8. W bliżej nieznanych okolicznościach i czasie fundusz przyznany 

altarii został odebrany przez okoliczne dwory i razem z karczmą 

wydzierżawiony Żydowi o czym pośrednią informację mamy z I połowy XVII 

wieku 9. 

Dorota umiera przed 1501 rokiem, gdyż 22 lutego 1501 roku 

Aleksander Jagiellończyk, wielki książę litewski potwierdza Janowi Steczce 

staroście drohickiemu dziedziczne posiadanie wsi leżących w pow. bielskim: 

Dołubowa, Chrościanki, Widźgowa, Filip i Wierzbowa, które tenże Jan 

Steczko otrzymał na podstawie prawa bliższości od Doroty Dołubowskiej, 

swojej ciotki i wdowy po Wicie 10. Jan Steczko pochodził z litewskiego rodu 

Talwoszów i w niedługim czasie udało mu się stworzyć dość duży kompleks 

                                           
6 Tamże, s. 146. 
7 T. Jaszczołt, Fundacje kościelne na Podlasiu do końca XV wieku [w:] Kościoły  

a państwo na pograniczu polsko – litewsko – białoruskim. Źródła i stan badań, red. M. 

Kietliński, K. Sychowicz, W. Śleszyński, Białystok 2005, s. 25. 
8 Archiwum Parafii Dołubowo w ADD, dalej: ADD, APDł, nr III/Q/1;  E. Bończak – 

Kucharczyk, J. Maroszek, K. Kucharczyk, Katalog..., s. 88. 
9 Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, dalej: ADS, nr D 24, s. 133. 
10  E. Bończak – Kucharczyk, J. Maroszek, K. Kucharczyk, Katalog ..., s. 88 (na podst. 

AN Kraków, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, nr 86) 
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dóbr. Oprócz w/w miejscowości był on ponadto właścicielem Rogowa, które 

nabył w 1508 roku Wiszniewa  i Załuszy (nabyte w 1510 roku) oraz Hołubli 

(od 1525 roku – odziedziczone po bracie) 11.  

Równie ciekawie przedstawia się jego kariera urzędnicza, w której  

z biegiem lat piął się coraz wyżej. Około 1499 roku był on namiestnikiem 

wasiliskim, w latach 1501 – 1512 starostą drohickim, a karierę zakończył jako 

nadworny marszałek wielkoksiążęcy (1520 – 1541) i starosta miński (1533 – 

1541) 12.  Na potrzeby wojenne dostarczał on 20 koni 13. 

 W latach 1521 – 1528 sądy bielski i drohicki dokonały rozgraniczenia 

dóbr rudzkich należących wówczas do Zofii Korczewskiej (10 voto 

Hlebowiczowiczowej, 20 voto Albertowej), od majętności Jana Steczki 

Dołubowskiego 14.  

Kolejnym właścicielem Dołubowa miała zostać królowa Bona 

poślubiona przez Zygmunta I Starego w 1518 roku. Zaczęła ona bowiem 

skupiać w swoich rękach bardzo rozległe dobra. W związku z tym, iż  

w Koronie, od strony formalno – prawnej, odebranie wcześniejszych nadań 

możnowładcom nastręczało sporo trudności, gros dóbr jakie udało się jej 

pozyskać znalazło się w Wielkim Księstwie Litewskim, gdzie archaiczna 

struktura własności dawała monarsze więcej swobody do nadawania  

i odbierania włości.  

Bona posiadła również wiele wsi znajdujących się na Podlasiu. Także 

dobra litewskie należące do Jana Steczki miały przypaść dla niej. Jan Steczko 

uczynił bowiem na jej rzecz zapis testamentowy 15. Zapewne ów testament 

przyczynił się do tego, że 18 VI 1528 roku na sejmie wileńskim król Zygmunt I 

nadał swej żonie najmilszej Bonie na wieczność dobra Dołubowo w dzierżawie 

brańskiej wraz ze wsiami Widźgowo, Chrościanka i Filipy ze wszystkimi  

i każdemi pożytkami do tych dóbr należących 16. 

                                           
11 A. Boniecki, Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI wieku,  

Warszawa 1887, s. 335; J. Maroszek, E. Bończak – Kucharczyk, J. Werpachowska, 

Dokumentacja ewidencyjna założenia dworsko – ogrodowego w Dołubowie, s. 1 

(maszynopis w Państwowa Służba Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki  

w Białymstoku, dalej: PSOZ OW Białystok) –  (dalej cytuję: J. Maroszek, E. Bończak 

– Kucharczyk, J. Werpachowska, Dokumentacja...). 
12 Tamże, s. 335; Urzędnicy podlascy ..., s. 192. 
13 Tamże, s. 31. 
14 Pergamentu katalogas, opr. R. Jasas, Vilnius 1980, s. 124; T. Jaszczołt, Gmina 

Grodzisk k. Siemiatycz. Dzieje ziemi i mieszkańców, Grodzisk 2004, s. 280 – 281;  

Z. Romaniuk, Rudka. Dzieje majątku, wsi i parafii, Rudka 2002, s. 15. 
15 Lietuvos Metrika Knyga nr 1 [I] (1380 – 1584), Vilnius 1998, s. 32; Bończak – 

Kucharczyk, Maroszek, Kucharczyk, Katalog..., s. 88; także A. Boniecki, Poczet 

rodów..., s. 335. 
16 Tamże, s. 108; A. Jabłonowski, Podlasie, cz. 2, [w:] Źródła dziejowe, t. XVII, 

Warszawa 1909, s. 104 i 133. 
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Jednakże do przeniesienia własności na rzecz Bony, zarówno z tytułu 

zapisu królewskiego jak i testamentu, z nieznanych przyczyn nie doszło. 

Właścicielem Dołubowa, aż do śmierci w 1541 roku pozostał Jan Steczko 17,  

a potem nastąpił podział majętności. Następcami Jana Steczki byli Jan 

Nieciecki i Maciej Rospond.  

4 maja 1546 roku Jan Nieciecki dziedzic na Niecieczy, Wierowie  

i Dołubowie zastawił na 2 lata za 560 kop groszy swoją część Dołubowa 

Janowi Harynkowi, podkomorzemu łomżyńskiemu. W akcie tym Nieciecki 

twierdził, że dobra te spadły na niego prawem naturalnym bo łączyły go  

z Janem Steczkiem więzi rodzinne.18 Poza Janem Niecieckim swój dział 

majątkowy w Dołubowie Janowi Harynkowi przekazali Maciej syn Hieronima 

Rosponda – dziedzic na Jabłonnie i Dołubowie razem ze swym synem 

Mikołajem i wnukiem Maciejem 19. 

Drogą tych aktów dobra dołubowskie przeszły w ręce Harynków. Jan 

Harynek bardzo energicznie przystąpił do przyspieszenia rozwoju 

gospodarczego nabytych przez siebie dóbr. Oprócz dbałości o produkcję rolną, 

wybudował on w swoich dobrach młyn, będący w owych czasach ważnym 

zakładem przemysłowym we wszystkich dobrach na Podlasiu. W związku  

z tym, iż inwestycja ta powstała w Widźgowie na rzece Czarnej, graniczącym 

przez tą rzekę z wsiami królewskimi Holonkami i Sielcem i młyn mógł 

zalewać tam łąki, Jan Harynek wyjednał na jego budowę specjalne zezwolenie 

królewskie w 1549 roku 20. 

Jan Harynek, będąc podkomorzym łomżyńskim, zadbał też o otoczenie 

dworu. Z racji sprawowanego urzędu, współdziałał on bowiem z miernikami 

regulującymi własności podlaskie  i można by się w tym dopatrywać czasu,  

w którym nastąpiło rozmierzenie siedziby dworskiej według zasad 

renesansowych 21. W Dołubowie powstaje w tym czasie (znaczną część prac  

w tym zakresie z pewnością wykonano jeszcze za Jana Steczki) kwaterowy 

ogród włoski. Jest on charakterystyczny również dla większości siedzib 

dworskich na całym Podlasiu. Dołubowska siedziba otrzymuje wówczas kształt 

wydłużonego prostokąta, graniczącego z zachodu z gościńcem z Brańska do 

Dziadkowic, wewnątrz założenia zaś przestrzeń podzielono za pomocą  

2 prostych osi, biegnących wzdłuż grobli między stawami i wzdłuż obecnej alei 

czterorzędowej, na 4 kwatery (prawdopodobnie, gdyż mogło być ich więcej) 

umieszczając w dwóch kwaterach stawy w tym jeden z wyspą. 

                                           
17 W latach 1532,1537 i 1538 pisał się on nadal jako dziedzic na Hołublach, Rogowie  

i Dołubowie (AGAD, Kapicjana, nr 2, s. 6, 20, 31; Bończak – Kucharczyk, Maroszek, 

Kucharczyk, Katalog..., s. 88). 
18 AGAD, Kapicjana, nr 2, s. 90 – 92. 
19 AGAD, Kapicjana, nr 2, s. 100. 
20 A. Jabłonowski, dz. cyt., cz. 3, s. 166.  
21  Maroszek, Bończak – Kucharczyk, Werpachowska, Dokumentacja..., s. 2. 
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Po Janie Harynku (zm. przed 1567 r.) Dołubowo stało się własnością 

jego bratanka Adama Harynka, syna Hieronima. Jak czytamy w popisie wojska 

litewskiego z 1567 roku: Adam Harynek sam służy wojewodzie wileńskiemu,  

a ze swoich dóbr dołubowskich w powiecie drohickim wysłał na swoje miejsce 

Jana Kawieckiego, stawił wszystkich koni 10 zbrojno, w pancerzach,  

w przyłbicachi z rohatynami. On, że [tj. Jan Kawiecki – M.Ż.] stawił 3 drabów  

z rohatynami  22.  

 

2. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569 – 1795). 

 

  Adam Harunek po unii lubelskiej i inkorporacji Podlasia do Korony 

złożył 14 maja 1569 roku w Drohiczynie, przysięgę na wierność królowi  

i Koronie Polskiej 23. 

Zapewne z racji swojej służby u wojewody wileńskiego, w Dołubowie 

sam on nie gospodarzył, lecz majętnością zarządzali jego urzędnicy, w 1576 

roku był nim Jan Dzierżanowski 24, a w 1580 – Jan Godaczewski. Ten ostatni 

w tymże 1580 roku opłacił podatek w imieniu Adama Harynka za blisko 50 

włók chłopskich (tj. ok. 825 ha). W skład dóbr Harynka wchodziły wówczas 

Dołubowo, Smolugi i Chrościanka 25. Właściciel ten nie wprowadzał  

w majątku i dworze większych zmian, Dołubowo posiadał do około 1591 roku, 

kiedy to zmarł. Wówczas jego synowie Jakub i Andrzej zawarli przed brańskim 

sądem układ dotyczący spadku, zaś Dołubowo przypadło Annie z Oborskich 

wdowie po Hieronimie Harynku, późniejszej żonie Piotra Odrzywolskiego 26. 

Przed 1644 rokiem właścicielem Dołubowa był Hieronim z Obór 

Oborski. Jego żona Halaszka z Ostromęczyna Niemierzanka Oborska 

tytułowała się jako dziedziczka na Dołubowie, Chrościance i Smolugach 27. 

Hieronim Oborski zmarł przed 6 lutym 1644 roku, a jego prawnym posesorem, 

zgodnie z testamentową wolą ojca, został syn Wojciech.  

W kolejnych latach (1653 – 1656) jako właściciel, zapewne części dóbr 

dołubowskich, wzmiankowany był Jakub Oborski i jego żona Elżbieta z domu 

Chrząstowska 28.  

                                           
22 Russkaja Istoriczeskaja Biblioteka, dalej: RIB, t. XXXIII, Piotrograd 1915,  

s. 875 i 876. 
23 S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Akta Unii Polski z Litwą 1385 – 1791, Kraków 1932,  

s. 266. 
24 Archiwum Skarbu Koronnego w AGAD, dalej: AGAD, ASK, dz. I, nr 47, k 51v. 
25 A. Jabłonowski, dz. cyt., cz. 1, s. 49. 
26 A. Boniecki, Herbarz polski, t. 7, Warszawa 1904, s. 245. 
27 Archiwum Diecezjalne w Łomży, dalej: ADŁ, nr /I/ 80.  
28 AGAD, Kapicjana, nr 7, s. 452 – 453; nr 19, s. 318 – 322; A. Laszuk, Zaścianki  

i Królewszczyzny. Struktura własności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej 

połowie XVII w., Warszawa 1998, s. 84. 
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Z czasów Oborskich nie są znane żadne działania tych właścicieli na 

rzecz Dołubowa. W czasie ich posesorstwa w Dołubowie  w 1645 roku uległ 

zniszczeniu ufundowany  przez Raczyńskich kościół parafialny, który zapewne 

ze względu na ciężkie czasy (potop szwedzki, wojna północna), jeszcze przez 

prawie 80 lat nie został odbudowany 29. W czasie potopu, inkursji 

moskiewskiej i innych najazdów z lat 1655 – 1660, co pociągnęło za sobą 

grabieże i spowodowało wieloletnią ciężką sytuację gospodarczą całego 

naszego kraju, majątek dołubowski z pewnością znacznie podupadł 30. 

Tuż po potopie dobra dołubowskie zaczęły przechodzić w posiadanie 

Arnolfa Łaguny. Stało się tak za sprawą  małżeństwa zawartego przez tegoż 

Arnolfa Łagunę, z którąś z córek Jakuba i Elżbiety Oborskich 31. Nowy 

właściciel w Dołubowie miał zapewne swoją główną rezydencję, gdyż  

J. A. Chrapowicki w swoim Diariuszu wspomina dosyć często o swoich 

wizytach w Dołubowie u A. Łaguny, oraz o przyjazdach tegoż do pobliskich 

Andryjanek, gdzie przemieszkiwał Chrapowicki 32.  

Arnolf Łaguna we wcześniejszych latach był  towarzyszem królewskiej 

chorągwi husarskiej,  następnie pancernej, a od 1660 roku chorążym 

zakroczymskim (dowodzącym chorągwią ziemską zakroczymską), żywo 

włączał się w sprawy zarówno gospodarcze jak i polityczne. Uczestniczył on 

m. in. w elekcji królów: Jana Kazimierza (z ziemi ciechanowskiej), Michała 

Korybuta  (z ziemi drohickiej) i Jana III Sobieskiego (z woj. podlaskiego). Jako 

dziedzic Dołubowa wyjednał natomiast dla tej wsi w 1662 r. przywilej na 

cotygodniowe niedzielne targi i trzy jarmarki (na św. Piotra i Pawła, NMP 

Gromniczną oraz Niedzielę Palmową) 33.  Było to z pewnością spowodowane 

chęcią podniesienia rentowności dóbr. 

Za jego czasów też dokonano prawdopodobnie przekształcenia 

kompozycji dworsko – ogrodowej w duchu barokowym. Wówczas to stawy 

pełniące rolę parterów wodnych otrzymały ozdobną oprawę boskietów  

i parterów kwiatowych. Do siedemnastowiecznej kompozycji można też 

zapewne zaliczyć takie istniejące do dziś elementy jak drogi jezdne, 

wyznaczające obecnie północną i południową granicę parku, drogę biegnącą 

dziś w alei czterorzędowej, oraz wschodnią granicę parku, gdzie dawniej 

                                           
29 Z. Rostkowski, dz. cyt., s. 184. 
30 O wydarzeniach i zniszczeniach tego okresu w Dołubowie i okolicach zob.  

J. Płosiński, Potop szwedzki na Podlasiu 1655 – 1657, Zabrze 2006; T. Jaszczołt, 

Gmina ..., s. 65 – 66; J. A. Chrapowicki, Diariusz, cz. I, Warszawa 1978, s. 254. 
31 A. Laszuk, Ludność województwa podlaskiego w drugiej połowie XVII wieku, 

Warszawa 1999, s. 23 – 24. 
32 J. A. Chrapowicki, dz. cyt., cz. I,  s. 276, 299, 305, 346, 418, 419, 421; cz. II, s. 325. 
33 J. Maroszek, Targowiska wiejskie w Koronie Polskiej w drugiej połowie XVII  

i w XVIII wieku, Białystok 1990, s. 235.; Archiwum Państwowe w Białymstoku, dalej:  

APB, Kamera Wojny i Domen, nr 283, k. 224. 
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przebiegała droga pomiędzy ogrodem ozdobnym a sadem. Przetrwało też jedno 

drzewo które może mieć jeszcze metrykę z drugiej połowy XVII wieku  lub 

początku wieku XVIII jest nim okazały jesion wyniosły o średnicy pnia 280 

cm. nie jest on już jednak w dobrym stanie zdrowotnym 34. 

Żona Arnolfa Łaguny zmarła przed 1669 rokiem,  zaś on związał się  

z Aleksandrą Jarzyną (vel Jarzynianką), córką Władysława i Anny  

z Oborskich. W 1669 Anna z Oborskich Jarzynianka, przekazuje swoją część 

Dołubowa A. Łagunie, toż samo czyni w 1672 roku Stanisław Chrząstowski – 

jego  zięć, w 1674 roku uzyskuje on dalsze części tego majątku 35. Takim to 

sposobem Łaguna stał się właścicielem całego Dołubowa. Jak wskazuje rejestr 

pogłównego w 1673 roku z Dołubowa płacił on łączne 169 zł 15 gr. podatku od 

131 poddanych 36. W kolejnych latach drogą darowizn, kupna zastawów itp. 

uzyskał on w ziemi drohickiej i powiecie brańskim dalsze nabytki (w sumie 

pięć wsi) co stawiało go w gronie średnich właścicieli ziemskich 37.  

Jednakże po jego śmierci (przed 1681 rokiem), zgromadzone przez 

niego dobra szybko się rozpadły. Żona Łaguny, po śmierci męża, podarowała 

część Dołubowa krewnym: Józefowi Janowi Łyczce, cześnikowi podlaskiemu 

(1683 – 1703), synowi Mikołaja i Zofii z Oborskich oraz jego szwagrowi 

Janowi Tobiaszowi Brzozowskiemu, wojskiemu podlaskiemu (1677 – 1703) 38.  

Ci dwaj raczej nie podzielili pomiędzy siebie majętności dołubowskiej lecz 

zarządzali wspólnie.  

Oni dwaj wystarali się też u króla o dodatkowy jarmark. 13 grudnia 

1688 roku Jan III Sobieski nadał bowiem miastu Dołobów w ziemi drohickiej, 

dziedzicznemu ur. Brzozowskiemu wojskiemu podlaskiemu i ur. Łyczce 

cześnikowi podlaskiemu prawo do odbywania dodatkowego jarmarku 39.  

W XVII i XVIII wieku przez Dołubowo wiódł trakt uczęszczany przez 

podróżujących w celach handlowych z Warszawy do Grodna i dalej do Wilna. 

W latach 1695 – 1700 przejeżdżał tędy na przykład (z zapisów jego wynika, że 

aż siedem razy),  Stanisław Niezabitowski – urzędnik Radziwiłłów prowadzący 

ich sprawy majątkowe. W Dołubowie będzie on wcale nierzadkim gościem. 

Odnotowując skrupulatnie miejsca swojego kolejnego pobytu pisał np. 

16.XII.1695: Rano z Węgrowa jechałem mimo Jartypody, potem na Zembków, 

na Suchodoły, na Sabinie, na Kuźnicę do Krzemienia wielkim deszczem  

i śnieżycą. Bug rzekę przebyliśmy lodem niebezpiecznie. Pokarmowałem  

w Granym nad Bugiem. Stamtąd jechałem na Grodzisko, na Mierzwinówkę, że 

                                           
34  Maroszek, Bończak – Kucharczyk, Werpachowska, Dokumentacja..., s. 14. 
35 A. Laszuk, Zaścianki..., s. 84.(na podst. AGAD, Księgi grodzkie drohickie, seria I, 

28, k. 284; tamże, Kapicjana, nr 7, s. 425). 
36 AGAD, ASK, dz. I, nr 70, k. 108. 
37 A. Laszuk, Zaścianki..., s. 84. 
38 AGAD, Kapicjana, nr 8, k. 7. 
39 AGAD, Sigillata, nr 14, k. 46. 
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się koło na grudzie spadało, spóźniłem się. W noc przecie – chwała Bogu – 

nocowałem w Dołubowie. Tam się z jm. p. Romanowskim chorążym chełmskim 

zjechałem i konfederowałem o wielu rzeczach  40. 

W czasie gdy jako właściciele Dołubowa figurowali Jan Tobiasz 

Brzozowski i Józef Jan Łyczko, dziedzicem Dołubowa i Smolug tytułował się 

również Mikołaj Henryk z Dąbrowicy Firlej, kanonik katedralny krakowski. 

Od 1688 roku, kiedy to Łyczko i Brzozowski przekazali mu swoje prawa do 

majątku, stał się on właścicielem całego Dołubowa 41. Stało się tak 

najwyraźniej dlatego, że majątek był zadłużony, a ów Mikołaj Firlej był 

głównym wierzycielem  Brzozowskiego i Łyczki. Mikołaj Firlej, nie był 

zresztą długo właścicielem Dołubowa, bo już wkrótce majątek ten znalazł się  

w rękach rodziny Orzeszków 42. 

W 1719 roku nastąpił podział majątku pomiędzy Markowskich  

i Karwowskich. Stało się to za sprawą dwóch sióstr Orzeszkówien, które 

odziedziczyły Dołubów po rodzicach. Jedna z nich Łucja wyszła za mąż za 

Władysława Markowskiego (1663 – 1730), cześnika wyszogrodzkiego  

i wniosła mu w wianie pół Dołubowszczyzny, druga Joanna, mająca w posagu 

pozostałą część majątku, poślubiła Michała Karwowskiego łowczego (1703 – 

1713) i cześnika bielskiego (1713 – 1744). Jak możemy przypuszczać podział 

dóbr spowodował także rozdział założenia dworsko – ogrodowego. Siedziba 

Karwowskich mieściła się prawdopodobnie gdzieś w miejscu obecnego 

dworku, bo ich włości były rozłożone w kierunku na Chrościankę i Widźgowo, 

z których to wsi mieli  odprowadzać dziesięciny dla kościoła dołubowskiego,  

a na ich brak uskarżał się w 1737 r. ówczesny proboszcz 43. Markowscy 

natomiast rezydencję mieli nieco bliżej w kierunku kościoła, a ich włości były 

położone w kierunku na Smolugi. Późniejszy inwentarz kościoła w Dołubowie 

z 1793 roku mówi bowiem, że Markowscy dziedzice na Dołubowie  

i Smolugach, w miejsce dawnej dziesięciny, są zobowiązani do oddawania  

z tych dóbr po 50 złotych polskich na rzecz kościoła 44.  

8 czerwca 1713 roku zawarto w Brańsku umowę na mocy której J. K. 

Branicki razem z matką Katarzyną Scholastyką Branicką wydzierżawił za 

sumę 17 tys. złotych polskich starostwo brańskie Michałowi Karwowskiemu. 

Dzierżawa ta trwała do 1721 roku 45. 

                                           
40 S. Niezabitowski, Dzienniki 1695 – 1700, opr. Alojzy Sajkowski, Poznań 1998,  

s. 100, 125, 130, 151, 162, 249, 251. 
41 AGAD, Kapicjana, nr 8, k. 7. 
42 E. Bończak – Kucharczyk, J. Maroszek, K. Kucharczyk, Katalog..., s. 89; pośrednio 

także S. Niezabitowski, dz. cyt., s. 162, 249. 
43 ADS, nr D 63, s. 112, 189. 
44 ADD, APDł, nr III /I/ 1. 
45 AGAD, Kapicjana, nr 25, k. 612 – 617. 
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Wielką zasługą nowych właścicieli Dołubowa było postawienie 

kościoła, który zniszczony w 1645 roku, widocznie na skutek kryzysu 

wywołanego wojnami (potop szwedzki, wojna północna) nie doczekał się jak 

dotąd renowacji. Inną sprawą było to, że Dołubowo nie miało w tym czasie 

szczęścia do duszpasterzy. Brak kościoła, czy też może jego katastrofalny stan 

nie spowodował bowiem zaprzestania posługi duszpasterskiej, proboszczowie 

dołubowscy sprawowali ją na miejscu, jednak dali się oni głównie poznać ze 

swej porywczości i pieniactwa, a nie z dbania o stan świątyni. Możemy się 

przekonać o tym po licznie wnoszonych na nich skargach przed Sąd Biskupi  

w Janowie Podlaskim. Ksiądz Paweł Rosochacki proboszcz dołubowski  

w latach 1676 – 1700 miał na przykład proces kościelny o pobicie i ranienie 16 

III 1700 roku duchownego unickiego z Brańska ks. Teofila Wanikowskiego, 

gdy wracawszy  podpity z karczmy w Sielcu, obraził ponoć tegoż 

Wanikowskiego słowami, a następnie z bliżej nieznanych powodów dobył 

szabli raniąc go 46. Podobnież jego następca Grzegorz Sakowicz proboszcz  

w latach 1700 – 1726, miał w 1726 roku proces o potajemną sprzedaż rzeczy 

kościelnych, zaniedbywanie  udzielania sakramentów chorym, pijaństwo, 

niegodne zachowanie się podczas procesji (z rąk wypadła mu monstrancja  

i zgubił bursę z Najświętszym Sakramentem) 47. Zarówno księdza 

Rosochackiego jak też Sakowicza za powyższe przewinienia z Dołubowa 

usunięto. Póki co, jeszcze za czasów tego drugiego, 20 maja 1724 roku oddano 

do kultu nowy kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła ufundowany 

przez rodziny Markowskich i Karwowskich. Jego uroczysta konsekracja miała 

jednak miejsce dopiero 8. XI.1745roku 48.  

O ile o ks. Rosochackim i Sakowiczu mamy kilka wzmianek 

mówiących o ich przywarach, o tyle o nowym proboszczu w latach 1727 –  

1761 ks. Tomaszu Zarębie, można by wypisać całą litanię oskarżeń 

wniesionych przeciw niemu przed Sąd Biskupi. Musiał on jednak bardziej od 

swoich poprzedników dbać o stan kościoła, bo pozostawał jego proboszczem 

przez długie 34 lata, aż do swej śmierci. Nas jednak interesują jego stosunki  

z dziedzicami Dołubowa, a były one bardzo złe. W 1730 roku na przykład  

w imieniu Łucji Markowskiej, wówczas już wdowy, skargę na tego proboszcza 

do Sądu Biskupiego wniósł miecznik ziemi podlaskiej Zalewski. Księdza 

oskarżono o zainicjowanie w noc św. Szczepana (tj. 26 grudnia) burdy  

w dołubowskiej karczmie należącej do tejże Łucji. W jej wyniku pobito paru 

Żydów oraz raniono kilku ludzi z dworu p. Łucji. Na tym sprawa się jednak nie 

zakończyła, bo jak twierdziła dalej poszkodowana około północy na jej dwór 

napadli ludzie, prawdopodobnie napuszczeni przez plebana, przez których 

została obrzucana przekleństwami, próbowano nawet ją uderzyć. Poturbowano 

                                           
46 ADS, nr D 39, s. 38. 
47 ADS, nr D 54, s. 113, 114. 
48 ADD, APDł, nr III /I/ 7; nr III /I/ 8; Z. Rostkowski, dz. cyt., s. 184. 
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też wielu gości będących wówczas w jej dworze, wystraszono dzieci,  

zaś chłopca o przezwisku Aniołek, poddanego tejże Markowskiej, pobito  

i poraniono 49.  

Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja z drugim dziedzicem Michałem 

Karwowskim, z którym proboszcz toczył spór o dziesięciny 50. W czasie 

jednego z nabożeństw w 1737 roku odmówił mu on udzielenia komunii, a gdy 

ten się zaraz wkrótce potem rozchorował, nie chciał do niego przybyć ze 

świętymi sakramentami. Po rozpatrzeniu tej sprawy Sąd Biskupi uznał winę 

księdza, zobowiązał go do publicznego przeproszenia Karwowskiego, ponadto 

nałożył na plebana grzywnę wysokości 20 marek i skierował w ramach pokuty 

na tygodniowe rekolekcje do Siemiatycz 51. W wyniku tych przykrych dla 

siebie zajść rodzina Karwowskich, przestała uczęszczać do spowiedzi u księdza 

T. Zaręby, a z tego sakramentu zaczęła korzystać w sąsiednich Dziadkowicach. 

Było to przedmiotem kolejnego sporu, gdyż ówczesne przepisy kościelne 

zobowiązywały parafian do korzystania z sakramentów w rodzimej parafii. Sąd 

Biskupi miał w tej sprawie kolejny wniosek do rozpatrzenia, a skarżącym był 

wówczas ks. Zaręba, który oskarżał proboszcza dziadkowickiego o to, że bez 

jego wiedzy i zgody spowiada on dołubowskich parafian 52.  

Około roku 1748 umiera Łucja z Orzeszków Markowska, a majątek po 

rodzicach dziedziczą ich dzieci. W Herbarzu rodzin szlacheckich bowiem 

możemy przeczytać, że Władysław Markowski, cześnik wyszogrodzki, 

pozostawił swoim synom: Antoniemu wojskiemu mielnickiemu, Michałowi, 

Józefowi łowczemu ziemi drohickiej i Franciszkowi, dobra Dołubów i Bystre, 

które oni w 1748 roku  między siebie rozdzielili 53. Józef Markowski, później 

stolnik mielnicki był w 1776 roku posłem na sejm. W 1778 roku jako 

właściciele Dołubowa podawani byli: Franciszek Markowski, podczaszy 

wyszogrodzki, Michał Dołubowski i Stanisław Karwowski, stolnik bielski, 

starosta augustowski i narewski, regent kancelarii wielkiej koronnej  54. Około 

roku 1792 roku natomiast  byli nimi: Andrzej Karwowski, kapitan wojsk 

koronnych  dziedzic abszeytowany oraz dzieci Michała Markowskiego 

(Dołubowskiego): Andrzej, Joachim i Józef. Po Franciszku Markowskim 

dziedzicem na Smolugach był natomiast jego syn Maciej 55. 

                                           
49 ADS, nr D 61, s. 127. 
50 ADS, nr D 63, s. 112, 189. 
51 ADS, nr D 63, s. 71, 72. 
52 ADS, nr D 63, s. 192. 
53 Herbarz rodzin szlacheckich najwyżej zatwierdzonych, cz. I, Warszawa 1853, s. 77. 
54 Bończak – Kucharczyk, Maroszek, Kucharczyk, Katalog... , s. 89; J. Pachoński, 

Słownik biograficzny oficerów Legionów Polskich 1796 – 1807, Kraków 1998 – 2003, 

s. 123. 
55 Biblioteka Uniwersytetu w Wilnie, dalej:  BUWil, nr 4802, k. 12, 13v. 
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Upadek Rzeczypospolitej w 1795 roku odczuły boleśnie wszystkie 

warstwy społeczeństwa. Wcześniej podjęto wiele wysiłku by ratować ojczyznę. 

Jednym z takich działań była ofiara na wystawienie i utrzymanie armii mającej 

bronić Rzeczypospolitej przed zakusami zaborców. Wszystkich wnoszących 

swoje ofiary na ten cel zapisano wówczas w specjalny rejestr, który obecnie 

przechowywany jest w Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie jako Regestr 

ofiary na wojsko około roku 1794 w powiecie drohickim 56. Jego właściwa 

datacja jest trudna do ustalenia, sporządzono go prawdopodobnie wcześniej, 

gdzieś w latach 1791 – 1792. Oprócz ofiary na wojsko, rejestr ten zawiera 

także podatek podymny pobierany w tym czasie. Ofiary na wojsko i podatek 

podymny wniesione przez dziedziców Dołubowa prezentuje tabela: 

 
 

Imię i nazwisko dziedzica 

Podymne 

w 

złotych 

Ofiara na wojsko 
 

złotych 
 

groszy 
 

denarów 

Andrzej Karwowski 210 114 14 6 

Andrzej Markowski 35 52 1 12 

Joachim Markowski 42 46 6 6 

Józef Markowski 35 43 2 12 

Ponadto z części będącej we wspólnym 

władaniu braci Markowskich 

143 – – – 

RAZEM 465 255 23 36 

 

Źródło: BUWil, nr 4802, k. 12. 

 

Były to ofiary całkiem spore, zważywszy chociażby na fakt, że drobna 

szlachta wnosiła wówczas ofiary przeważnie 1 złotowe, oprócz nich podjęto 

także próbę zorganizowania pospolitego ruszenia szlachty ziemi drohickiej  57. 

W sprawę ratowania ojczyzny włączyło się również duchowieństwo. 

Konsystorz biskupi w Janowie Podlaskim, razem z biskupem łuckim Adamem 

Naruszewiczem, zezwolili duchowieństwu parafialnemu na przekazywanie 

darów na potrzeby wojska. Do akcji tej przyłączył się również ksiądz Antoni 

Kierznowski (1744 – 1807) proboszcz parafii dołubowskiej w latach 1784 – 

1807, który w 1794 r. oddał m. in. jeden z dzwonów kościelnych, a także 

przedmioty srebrne: kielich, 6 wotów (a wśród nich 3 tabliczki, jedna ręka, 

noga i serce), dwie obrączki pozłacane, które wisiały przy obrazie NMP, 

korony od św. Antoniego i od Pana Jezusa na potrzeby Komisji Porządkowej 

                                           
56 Zobacz przypis wyżej. 
57 T. Jaszczołt, Gmina ..., s. 74 – 75. 
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Ziemi Drohickiej 58. Z parafii dano ponadto 66 złotych i 10 groszy ofiary na 

wojsko oraz zapłacono 21 złotych podatku podymnego 59.  

Ogromne zasługi w tej dziedzinie miał także Andrzej Karwowski 

(1759 – 1837), dziedzic Dołubowa od 1789 roku, kiedy to po śmierci jego ojca 

Stanisława, przypadły mu dobra Dołubowo, Chrościanka, Dubiażyn oraz 

dzierżawa położonej w starostwie bielskim wsi Zubowo, a jego bracia objęli po 

ojcu starostwa augustowskie i narewskie. Był on absolwentem Szkoły 

Rycerskiej w Warszawie i służył w latach 1780 – 1788 w wojsku koronnym, 

gdzie dosłużył się stopnia kapitana. Podał się następnie do dymisji (1 VIII 

1788), osiadłszy w swoich majątkach, gdzie prowadził hulaszcze życie. Musiał 

być jednak dobrym dowódcą i patriotą, o jego usługi zabiegali potem 

targowiczanie, ten jednak nie chciał im służyć, przyjął natomiast nominację 

królewską na naczelnika pospolitego ruszenia podlaskiego w 1792 roku.  

W 1793 roku otrzymał z rąk królewskich order św. Stanisława. 

Podjął też współpracę z konspiracją, dążącą do odebrania ziem 

polskich zaborcom. Wziął udział w  powstaniu kościuszkowskim, organizując 

opór na linii Narwi. Dowodził wtedy, jako ziemiański generał major, 

pospolitym ruszeniem województwa podlaskiego, rywalizując o to stanowisko 

ze starostą Michałem Starzeńskim. Utrzymywał ścisłe kontakty z Tadeuszem 

Kościuszką, który upoważnił go do formowania pułku jazdy i 4 baonów 

strzeleckich. Mając pod swoją komendą 2200 ludzi, poprowadził ofensywę 

znad Narwi ku Prusom Wschodnim, zajmując 27 VI 1794 roku ziemię wiską, 

oraz zwyciężając Prusaków w bitwie pod Kolnem (20 VII 1794).  Mimo 

późniejszych porażek pod Rajgrodem i Dębnikami, które zmusiły go do 

cofnięcia się ku Ostrołęce, nadal wiązał znaczne siły pruskie w tym rejonie. Od 

30 VIII do 9 IX 1794 roku był dowódcą dywizji nadnarwiańskiej. Mianowany 

dowódcą odcinka Łomża – Ostrołęka, niechętnie przekazał dywizję swojemu 

następcy gen. S. Wojczyńskiemu. Sam jednak działał bardzo energicznie  

i 11 IX 1794 roku odniósł spory sukces w okolicy Ostrołęki. Jego oddział 

został jednak rozbity pod Wizną, a on ranny dostał się do niewoli pruskiej (31 

X 1794) 60. Nie był to jednak kres jego walki z zaborcami, o czym mowa 

będzie dalej. 

 

3. Pod zaborem pruskim i rosyjskim. 

 

Wszystkie te działania nie były jednak w stanie uratować 

Rzeczpospolitej, a w wyniku III rozbioru część Podlasia położoną na północ od 

rzeki Bug zajęli Prusacy. Władztwo pruskie na tych terenach trwało do traktatu 

w Tylży z 7 VII 1807 roku. W bliżej nieznanych okolicznościach, ale 

                                           
58 ADŁ, nr /I/ 80. 
59 BUWil, sygn. 4802, k. 12. 
60 J. Pachoński, dz. cyt., s. 123. 
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najprawdopodobniej na skutek zadłużenia, Prusacy prowadzili bowiem ostrą 

politykę fiskalną i konfiskowali zadłużone majątki, odebrali oni część 

Dołubowa należącą do Andrzeja Karwowskiego wystawiając ją w 1801 roku 

na licytację. Na 3 lipca tegoż roku wyznaczono termin w którym miały zostać 

zlicytowane dobra Dołubowo i Dubiażyn 61.  

Po zwolnieniu z niewoli pruskiej Karwowski przez jakiś czas mieszkał 

może w swoich dobrach, ale już 20 IV 1798 roku wyjechał razem  

z dwoma bratankami i 20 oficerami do Włoch, gdzie wstąpił do  Legionów 

Polskich J. H. Dąbrowskiego. Walczył z nimi w licznych bitwach i potyczkach 

na terenie Włoch i Francji. Ponaglany przez swego brata, donoszącego mu  

o groźbie konfiskaty majątku, dopiero 6 IX 1801 roku wyjechał do Paryża,  

a stamtąd do kraju. Było to jednak zdecydowanie za późno, gdyż majątek uległ 

już konfiskacie. On sam wrócił znowu do legionów do Francji, gdzie zaraz 

potem wystarał się o dymisję jako szef brygady, a także o rentę inwalidzką 

wysokości 6 tysięcy franków (wiosna 1804 roku). Przyjechał do kraju i po 

utworzeniu Księstwa Warszawskiego został 14 IX 1807 roku nadleśniczym 

departamentu białostockiego (łomżyńskiego).  Brał udział w wojnie z Austrią 

(1809 rok), oraz po odwrocie Napoleona spod Moskwy, przyłączył się do armii 

Księstwa Warszawskiego walcząc razem z nią w latach 1813 – 1814.  

Po klęsce Napoleona i likwidacji Księstwa Warszawskiego przebywał 

w Warszawie. Był on postacią niezwykle kontrowersyjną, aczkolwiek nikt nie 

mógł mu zarzucić wojskowej nieudolności i braku patriotyzmu. Przez jednych 

uważany był za zacnego obywatela i szanowanego weterana, a przez innych za 

brukowca, plotkarza, ale w nimbie patrioty. W 1823 roku rozpoczął proces  

o zwrot Dołubowa i Dubiażyna, nie przyniosło to jednak jakichś większych 

efektów. W powstaniu 1830 roku wziął udział, ale nie odegrał roli jakiej by 

sobie życzył. Chciał bowiem walczyć w wojskach liniowych, a na to nie 

zgodził się gen. J. Chłopicki, nie przyjmując go do służby ze względu na jego 

wiek (71 lat). Współdziałał wtedy m. in. w organizowaniu legii wołyńskiej. 

Przystąpił też do Towarzystwa Patriotycznego (22 I 1831), oraz został wybrany 

marszałkiem województwa białostockiego (19 V 1831). W imieniu obywateli 

tego województwa, a według innych przekazów w imieniu całej Litwy zgłosił 

11 VIII przystąpienie tych terenów do powstania. Po klęsce powstania pozostał 

w Warszawie tam zmarł 7 IV 1837 roku i został pochowany na Cmentarzu 

Powązkowskim 62. 

Karwowscy zatem w 1801 roku bezpowrotnie utracili swoje dobra w 

Dołubowie. Nie wiemy dokładnie kto nabył wówczas ich posiadłość,  mogli 

być to  Pieńkowscy 63. Ci jednakże wtedy tutaj nie zamieszkali, a przynajmniej 

                                           
61 Gazeta Uwiadamiająca Prus Nowowschodnich dla Pożytecznej Wygody Publiczności 

w Białymstoku z 12 VI 1801, nr LIII (dodatek) – w zbiorach APB. 
62 J. Pachoński, dz. cyt., s. 123 – 124;  
63 Zbiór kartograficzny w AGAD, dalej: AGAD, Zb. Kart., nr AK 70, k. 37. 
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nie męscy przedstawicieli tego rodu. W spisach parafian dołubowskich, 

których z XIX wieku zachowało się bardzo dużo pierwszą wzmiankę, którą 

możemy łączyć z Pieńkowskimi, mamy bowiem dopiero z 1838 roku. W tym 

to roku wymieniony jest Dwór JW Marszałka, w którym ekonomem był Jan 

Kobyliński 64. Dominik Pieńkowski był wówczas marszałkiem powiatu 

drohickiego 65, a więc to zapewne o jego posesję tutaj chodziło. Kilka lat 

później zresztą  w 1843 roku jest on już wzmiankowany jako parafianin 

dołubowski 66.  

Zanim to jednak nastąpiło na włościach dołubowskich oprócz 

Markowskich (ostatni z nich Wincenty wzmiankowany jest jako mieszkaniec 

Dołubowa w 1836 roku) 67 rezydowały następujące rodziny szlacheckie 68: 

Roplescy (wz. 1805), Konopkowie (wz. 1814 – 1838), Siedleccy (wz. 1826 – 

1827), Remiszewscy (wz. 1826 – 1830), Piętkowie (wz. 1829 – 1830), 

Konstancja Rumelowa (wz. 1826 – 1827) oraz Jakub Smoliński jako posesor 

(wz. 1831 – 1834) 69. Oczywiście na podstawie spisu parafialnego 

określającego w/w osoby jako JW Panów nie da się określić ich rzeczywistego 

statusu prawnego, ani tego czy byli oni rzeczywiście dziedzicami Dołubowa, 

jednakże rzuca to chociaż trochę światła na ten okres niezbyt odległy, ale pełny 

białych plam, niezbadany. 

Od 1843 roku, a więc od kiedy w Dołubowie zamieszkał Dominik 

Pieńkowski wszyscy pozostali JW Panowie zniknęli ze spisów parafialnych, 

oznacza to, że cały majątek dołubowski stał się własnością Pieńkowskich. 

Potwierdzają to również późniejsze wypadki, gdyż w II połowie XIX wieku 

jako właściciele Dołubowa podawani byli wyłącznie Pieńkowscy. Po 

Dominiku od ok. 1848 roku zarządzał Jan oraz Kajetan Ludwik Pieńkowski (od 

końca lat pięćdziesiątych XIX wieku ). 

Kajetan Ludwik Pieńkowski (1830 – 1905), absolwent gimnazjum  

w Świsłoczy i uniwersytetu w Dorpacie (Wydział Dyplomatyczny), okazał się 

postacią, która zapisała piękną kartę w historii. W Dołubowie uwłaszczył on  

w 1861 roku chłopów bez oglądania się na stosowne carskie ukazy 70. Kiedy 

                                           
64 ADD, APDł., nr III /S/ 4.  
65 Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie w APB, dalej: APB, SNG, sygn. 

10081, k. 28. 
66 ADD, APDł., nr III /S/ 5. 
67 ADD, nr III /S/ 4. 
68 W spisach parafialnych zapisani oni zostali ze zwrotem J.W. Pan przed imieniem,  

w odróżnieniu od innych parafian, co wskazuje niewątpliwie na szlacheckie 

pochodzenie i większy prestiż w lokalnej społeczności. 
69 ADD, APDł, nr III /S/ 1; III /S/ 2; III /S/ 3; III /S/ 4. 
70 Tak sprawę przedstawiał Jerzy Pieńkowski (zob. J. Pieńkowski, Zegarek, 

Wiadomości, Londyn 25.06.1972, nr 1369, nn.). 19 II wg starego stylu tj. 3 III 1861 

roku, ukaz carski o rozpoczęciu reformy rolnej został wprawdzie wydany, jednakże 
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wybuchło zaś Powstanie Styczniowe wziął w nim udział zostając m.in. po 

Bolesławie Ołdakowskim komisarzem powstańczym na powiat bielski 71. 

Niektóre źródła podają, że mógł on być nawet komisarzem wojewódzkim 

trzech powiatów (zapewne bielskiego, być może brzeskiego i białostockiego?), 

jednakże jest to mało prawdopodobne 72. Niestety na temat działalności 

Pieńkowskiego w Powstaniu Styczniowym wiadomo niewiele, być może sporo 

wzmianek o tym skrywa archiwum grodzieńskie, jednakże musiała ona się 

jakoś przykro zapisać w pamięci zaborców, gdyż wyrok jaki zainkasował 

później był raczej przyznawany za większe przewinienia. 

Od chwili wybuchu powstania działał on w organizacji około dwóch 

miesięcy, bo już w marcu 1863 roku został aresztowany. Trafił najpierw do 

więzienia w Bielsku Podlaskim, a następnie do Grodna.  W grodzieńskim 

więzieniu przeżył  brutalne przesłuchania prowadzone przez samego generał – 

gubernatora wileńskiego Michała Murawiowa Wieszatiela. 

Wnuk Kajetana Ludwika – Jerzy Pieńkowski zmarły w 1985 roku  

w Londynie, a upamiętniający rodowe tradycje, pisał że: W czasie jednego  

z przesłuchań Murawiow kopnął dziadka już powalonego na ziemię i trafił  

w zegarek, który kosztem szkła i zgniecionej koperty sparował kopnięcie i odtąd 

został fetyszem 73. Zegarek ten, po naprawie rzecz jasna, jeszcze przez wiele lat 

towarzyszył Ludwikowi Pieńkowskiemu i jest do dziś przechowywany jako 

pamiątka w zbiorach rodziny Pieńkowskich w Londynie. 

Aresztant, prawdopodobnie dzięki zabiegom swego brata Michała 

Pieńkowskiego, stacjonującego w Petersburgu oficera carskiej artylerii, miał 

jednak u zaborców pewne względy. Pozwolili mu oni bowiem poznać i 

widywać 18 – letnią wówczas Wiktorię Władyczańską siostrę pięciu 

leśnych, osadzoną w grodzieńskim więzieniu również za udział w powstaniu. 

Pieńkowski zakochał się w niej z wzajemnością, a Murawiow zezwolił nawet 

na ich ślub w więziennej kaplicy, który odbył się 13 IV 1863 roku. Razem 

zostali też oni zesłani na Syberię do guberni tomskiej,  przy czym Wiktorię 

skazano na 4 lata zsyłki, a Kajetana Ludwika na zsyłkę dożywotnią 74. Wiktoria 

                                                                                                      
dawał on dwuletni okres przygotowawczy na wykup gruntów, a w praktyce pozostał on 

w zasadzie martwy i nie wprowadzony, aż do 1864 roku, stąd też uwłaszczenie 

chłopów w Dołubowie w 1861 roku z pewnością należało do zasług Kajetana Ludwika 

Pieńkowskiego.  
71 W. Tatarczyk, Powstanie Styczniowe na Białostocczyżnie, Łódź 1996, s. 19. 
72 Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857 – 1865, t. II, Wilno 1913, s. 324,325. (dalej 

skrót Pamiętniki Gieysztora). 
73 J. Pieńkowski, dz. cyt., nn.; J. Władyczański, Skąd nasz ród [w:] Dyskusja. 

Kwartalnik Wojewódzkiego Domu Kultury w Białymstoku, nr 1 /22/ 90 (styczeń – 

marzec 1990), s. 7. 
74 Tamże, nn.; J. Władyczański, dz. cyt., s. 6 – 7. 
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jednak nie wróciła do domu po czterech latach, lecz będzie towarzyszem 

niedoli swego męża również przez następne lata. 

Być może syberyjskie drogi Pieńkowskiego zbiegały się tam z ks. 

Janem Witkowskim (ur. 1823), proboszczem dołubowkim (1856 – 1864), który 

za pomoc i zachęcanie ludzi do udziału w powstaniu, również został zesłany  

w rejon Tomska 75. 

Wiktoria i Ludwik na Syberii utrzymywali się dzięki swej pracy  

i pomysłowości. On z czasem zaczął zarabiać malowaniem obrazków  

i robieniem biżuterii z chleba, a ona założyła sklepik z pasmanterią. Na 

zesłaniu urodziło im się dwóch synów (Jerzy i Dominik), którzy  w trudnych 

warunkach szybko jednak zmarli 76. 

Rodzice natomiast po ośmiu latach, dzięki staraniom rodziny  

z Petersburga (głównie wspomnianego już Michała Pieńkowskiego), powrócili 

z zesłania. Wiktoria zamieszkała wówczas w majątku w Dołubowie, który nie 

uległ jakoś konfiskacie być może dlatego, że Ludwik Pieńkowski, nie był jego 

formalnym właścicielem, o czym mowa będzie niżej, nałożono jednak nań 

kontrybucję. Ludwik natomiast został przez władze rosyjskie skierowany na 

czasowe zamieszkanie w Warszawie, trwające cztery lata 77.   

Po powrocie z zesłania Wiktoria odbyła długą podróż dziękczynną do 

Lourdes i Rzymu. Otrzymała wówczas pamiątkowy obrazek NMP  

z błogosławieństwem i autografem Giovanni Bosco – późniejszego św. Jana 

Bosco. W Dołubowie była zaś  inicjatorką oświaty i opieki zdrowotnej 78. 

Kiedy po czterech latach z Warszawy wrócił Ludwik dworek dołubowski 

począł tętnić życiem. Przyszło tu na świat sześcioro dzieci państwa 

Pieńkowskich: czterech synów (Jan, Saturnin, Konstantyn i Ignacy) oraz dwie 

córki (Maria i Ludwika) 79. Już wkrótce jedno z nich, a mianowicie syn Ignacy, 

miało zabłysnąć jako znakomity malarz, jeden z czołowych przedstawicieli 

postimpresjonizmu w Polsce. 

                                           
75 Z. Rostkowski, dz. cyt., s. 184.; W. Tatarczyk, dz. cyt., s. 65. 
76 A. Wołk, Ignacy Pieńkowski, ziemianin, malarz podlasia (1877 – 1948), s. 3 

(maszynopis w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu); J. Pieńkowski, dz. cyt., nn. 
77 O uwięzieniu, ślubie oraz zesłaniu Wiktorii z Władyczańskich i Ludwika 

Pieńkowskiego zob. J. Władyczański, dz. cyt., s. 6 – 7.;  A. Dobroński, Powstańczym 

tropem [w:] Kurier Podlaski, nr 12 (662) z 17 – 19 stycznia 1986, s. 4.;  

K. i J. Samusikowie, Dołubowo [w:] Gazeta Współczesna, 1999, nr 202, s. 18; J. 

Pieńkowski, dz. cyt., nn. 
78 J. Władyczański, Życiorys Wiktorii z Władyczańskich Pieńkowskiej. (w posiadaniu 

tegoż) – dalej skrót Życiorys Wiktorii 
79 W Księdze spisu parafialnego z 1899 roku znajaduje się następujący zapis: Dwór 

Dołubowo. Ludwik Pieńkowski 67 lat synowie: Jan 29 lat, Saturnin 26 lat, Konstantyn 

24 lata, córki: Maria 24 lata, Ludwika 15 lat. (ADD, APDł., nr III / S / 11.) 



                                                                                                  18 

 

W okresie posesji Pieńkowskich w majątku zmieniono bardzo wiele. 

Postawiono budynki mieszkalne (czworaki) i inwentarskie dla służby, co było 

nieodłączną konsekwencją uwłaszczenia i związanego z nim podziału wsi na 

część chłopską (włościańską) i dworską (folwarczną). Wzniesiono także nowe 

drewniane i murowane budynki gospodarcze, oraz poddano renowacji 

założenie dworsko – ogrodowe. Wówczas to zasadzono 4 – rzędową aleję 

kasztanowo – grabową, uzupełniono drzewa w szpalerach oraz oczyszczono 

stawy nadając im bardziej regularne kształty 80. Wiktoria, która odznaczała się 

szczególnym kultem do Matki Boskiej, zadbała również o to by w parku 

dworskim powstała grota na wzór tej z Lourdes, gdzie często chodziła się 

modlić.81 Grota ta niestety już nie istnieje, ale jej wyrazem jest również lewy 

ołtarz w obecnym kościele dołubowskim, ze stylizowaną grotą i figurą NMP  

z Lourdes, ufundowany przez rodzinę Pieńkowskich 82. Zmiany w obrębie 

założenia dworsko – ogrodowego są natomiast w znacznej mierze  widoczne 

do dziś. 

W dołubowskim dworze toczyło się również życie towarzyskie 

państwa Pieńkowskich. Prowadzili oni dom otwarty często goszcząc krewnych 

z pobliskich majątków: Sutna, Grannego, Osnówki, a także przyjaciół, 

znajomych i okolicznych ziemian. Słynne pod tym względem były imieniny 

Wiktorii, na które zjeżdżało ziemiaństwo z całego niemal powiatu bielskiego. 

Mimo tego jednak życie państwa Pieńkowskich dalekie było od 

sielanki, na co w znacznym stopniu wpłynęły lata spędzone na zesłaniu. 

Majątek był obłożony kontrybucją i ponoć zniszczony 83. W psychice Ludwika 

i Wiktorii czas spędzony w więzieniu i na zesłaniu odcisnął natomiast swoje 

głębokie piętno. Wspominany już wnuk Kajetana Ludwika – Jerzy 

wspominając o czasie spędzonym przez dziadka w więzieniu grodzieńskim 

pisał: Był to prawdopodobnie najstraszniejszy dla niego okres, bo do końca 

życia miewał halucynacje, że jest w celi i żandarm zagląda przez judasza, i nie 

mógł znieść widoku rosyjskiego munduru. Brat Michał przyjeżdżał do 

Dołubowa zawsze ubrany po cywilnemu 84.  Leczył się on też parokrotnie  

w szpitalu dla nerwowo chorych w Berlinie, podobne kuracje w Marienbadzie 

odbywała też Wiktoria 85. 

W 1886 roku majątek dołubowski obejmował 1303 dziesięciny (razem 

z folwarkiem Chrościanka) co stanowiło 1433 ha. Znakomitą większość 

obszaru 865 dziesięcin (952 ha) stanowiły lasy, gruntów ornych i sadów było 

                                           
80 Bończak – Kucharczyk, Maroszek, Kucharczyk, Katalog..., s. 89. 
81 J. Władyczański, Życiorys Wiktorii. 
82 ADD, APDł, nr III /Q/ 4. 
83 Pamiętniki Gieysztora, s. 325; pośrednio o kontrybucji także F. Biłgorajski, 

Pamiętniki w sprawie chłopskiej w 1863 r., Wrocław 1956, s. 156.  
84 J. Pieńkowski, dz. cyt., nn. 
85 Tamże, nn. 
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380 dziesięcin (418 ha), łąk i pastwisk 30 dziesięcin (33 ha), 28 dziesięcin (31 

ha) zaś ugorowało. Jako właściciel majątku podawany był natomiast Jan 

Pieńkowski 86. 

Formalnie zaś majątek dołubowski razem z innymi dobrami 

rodzinnymi figurował nadal na Dominika Pieńkowskiego i to zapewne 

uchroniło go od konfiskaty w 1863 roku, a gospodarzył w nim Ludwik 

Pieńkowski. Jerzy Pieńkowski wspomina, że po śmierci Dominika synowie 

Ludwik, Leon i Jan objęli w posiadanie majątki Dołubowo, Sutno i Osnówkę, 

którymi władali wspólnie, siostry natomiast już wcześniej zostały wyposażone: 

jedna dostała Narojki, a druga Dziadkowice, czwarty zaś z braci Michał był 

oficerem carskim stacjonującym w Petersburgu, ale również uprawnionym do 

nadziału po rodzicach 87. Michał, jako oficer carski brał miedzy  innymi udział  

w tłumieniu rozruchów chłopskich w Brańsku w 1861 roku 88. 

 Opis ten ma potwierdzenie w źródle z dnia 16 grudnia 1891 roku, gdy  

spadkobiercy Dominika Pieńkowskiego dokonali bowiem sądowego podziału 

pozostałego po nim majątku. W dziale, który obejmował klucze Dołubowo, 

Osnówkę i Sutno uczestniczyli: Ludwik, Artemiusz – Leon oraz Jan i Michał 

Pieńkowscy, a także niejaki Jan Ropp, są tam też wcześniejsze dokumenty 

wyposażające ich siostry. Znaczna część majątku dołubowskiego, razem  

z założeniem dworsko – ogrodowym, przypadła wówczas Kajetanowi 

Ludwikowi Pieńkowskiemu 89. 

Dnia 9 czerwca 1894 r. w wieku 49 lat umiera Wiktoria 90. Większość 

dzieci państwa Pieńkowskich (poza 10 letnią wówczas Ludwiką), wkraczała 

wówczas w dorosłe życie, w którym najbardziej w pamięci potomnych zapisze 

się Ignacy Pieńkowski.  

Ignacy Wincenty urodzony 19 VII 1877 roku spędził w Dołubowie 

pierwsze 15 lat swojego życia, już jako dziecko przejawiając ogromny talent 

malarski, zdobył też wtedy prywatnie średnie wykształcenie według programu 

szkoły realnej 91. W takim młodzieńczym wieku wyjechał on do Warszawy, 

gdzie  w latach 1892 – 1895 pobierał nauki w Szkole Rysunkowej Wojciecha 

Gersona. Studia malarskie kontynuował w Krakowie,  w tamtejszej Akademii 

Sztuk Pięknych, będąc w latach 1895 – 1898 uczniem: Leona 

Wyczółkowskiego, Teodora Axentowicza i Jana Stanisławskiego. Odbył też 

wiele podróży artystycznych mieszkając i studiując w Paryżu (Academie 

                                           
86 P. Dikov, Spisok zemlevladenii w Grodnenskoj Gubernii, Grodno 1890, s. 189. 
87 J. Pieńkowski, dz. cyt., nn. 
88 F. Biłgorajski, dz. cyt., s. 31, 32, 35. 
89 APB, SNG, nr 10081. 
90 Napis takiej treści znajduje się na grobowcu Wiktorii i Kajetana Ludwika 

znajdującym się na starym cmentarzu w Dołubowie. 
91  M. Biernacka,  Ignacy Pieńkowski –  życiorys s. 1 (maszynopis w Muzeum 

Rolnictwa w Ciechanowcu). 



                                                                                                  20 

 

Julian), Monachium oraz Rzymie. Jako pedagog wykładał w Szkole Sztuk 

Pięknych w Warszawie (1909 – 1913), a po I wojnie światowej w Krakowie, 

gdzie został mianowany profesorem nadzwyczajnym w 1920 roku, a 10 lat 

później zwyczajnym. Był członkiem  Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka 

(prezes w 1922 roku oraz skarbnik i sekretarz w latach trzydziestych XX 

wieku) i Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków. Regularnie 

uczestniczył w wystawach organizowanych przez Towarzystwo Artystów 

Polskich Sztuka, miał też wiele wystaw indywidualnych, m. in. podczas 

wyjazdu Pieńkowskiego do Brazylii jego obrazy wystawiono w  Sao Paulo  

i Kurtybie (1925).  

Malował głównie dekoracyjne pejzaże, sceny rodzajowe, akty, martwą 

naturę oraz portrety. Jego obrazy utrzymane są w duchu postimpresjonizmu. 

Zmarł 6 IX 1948 roku w Krakowie i spoczął na cmentarzu Rakowickim.92 

Pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny, wszedł do kanonu 

artystów polskich i jego nazwisko znajduje się w wielu wydawnictwach 

malarskich i encyklopediach powszechnych. Większość z jego prac znajduje 

się w Muzeum Narodowym w Warszawie i Krakowie. Sporo prac znajduje się 

w rękach prywatnych, a niektóre obrazy można oglądać w Białymstoku oraz w 

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Jeden jego obraz, a mianowicie kopia wg 

Obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, znajduje się też w kościele w 

Dołubowie 93. W ciechanowieckim Muzeum Rolnictwa znajduje się   Salonik 

Profesora Ignacego Pieńkowskiego udekorowany jego obrazami, a także 

meblami związanymi z tym malarzem pochodzącymi z Dołubowa i Sutna, 

przekazanymi przez rodzinę.  

Kajetan Ludwik Pieńkowski natomiast przeżył swoją żonę o 11 lat. 

Zmarł 1 VIII 1905 roku w wieku 75 lat i został pochowany obok niej na starym 

cmentarzu w Dołubowie 94. Ich grób zdobi naturalnej wielkości rzeźba 

Madonny z Dzieciątkiem, wykonana przez przyjaciela Ignacego – Zygmunta 

Otto, autora wielu realizacji w owym czasie, jak dekoracje budynków Zachęty, 

Teatru Polskiego, Mławskiego Rynku i wielu innych 95. Pamiątkowa tablica na 

ich cześć jest także wmurowana w południowej ścianie dołubowskiego 

kościoła. 

Po śmierci Ludwika Pieńkowskiego jego dzieci zawarły akt podziału, 

w wyniku którego majątek dołubowski dostał się w ręce Saturnina Klemensa 

Wiktora Pieńkowskiego. Ten zaś z powodu kłopotów finansowych, 

narastających zresztą już od kilkunastu lat, zaczął wyprzedawać dołubowskie 

włości, tak iż w 1906 roku dawny majątek Pieńkowskich miał już innych 

                                           
92 Polski Słownik Biograficzny, dalej: PSB, t. XXVI/1, z. 108, Wrocław – Warszawa – 

Kraków – Gdańsk – Łódź 1981, s. 120 – 123; K. i  J. Samusikowie, dz. cyt. s. 18. 
93 Relacja J. Władyczańskiego 
94 Nekrolog na grobie rodziny Pieńkowskich w Dołubowie. 
95 ADD, APDł, nr III /Q/ 3. 
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właścicieli. Ziemie z folwarku Chrościanka rozkupili okoliczni chłopi  

(z Dołubowa i Holonek), na części gruntów majątku powstałych w wyniku 

wyrąbania lasu powstała nowa osada drobno – szlachecka o nazwie Dołubowo 

– Wyręby, założenie dworsko – ogrodowe zaś wraz ze znaczną częścią 

majętności odkupił Stanisław Jakub Łowicki 96. 

 

4. Łowiccy ostatni właściciele majątku w Dołubowie (1906 – 1944). 

 

Rejestr zadłużenia sporządzony na 1 według starego stylu tj. 14 lipca 

1906 roku pokazuje, że majątek Pieńkowskich, razem z wchodzącym w jego 

skład folwarkiem Chrościanka, obejmował łącznie 1116,68 dziesięcin tj. ok. 

1228,5 ha 97. Wartość tego majątku szacowano wówczas na ogólną sumę  

80.834 ruble, zaś jego zadłużenie w Wileńskim Banku Ziemskim wynosiło  

48.249 rubli i 20 kopiejek 98. I choć na wolnym rynku wartość tego majątku 

była odrobinę większa, niewielka część gruntów mogła też być wolna od 

zadłużenia, to jednak i po uwzględnieniu tych poprawek, było to nadal 

zadłużenie prawie 50 – procentowe. 

Ta katastrofalna sytuacja sprawiła, że Saturnin Pieńkowski, któremu po 

akcie podziału przypadł majątek po rodzicach, zmuszony był go sprzedać.  

W latach 1906 – 1907 odnotowana jest cała masa transakcji kupna na ten 

majątek. I tak na przykład 4 lipca (21 czerwca) 1906 roku sprzedano ziemię  

z folwarku Chrościanka, którą nabyli chłopi z Holonek (111 dziesięcin  –  

około 122 ha) 99, oraz Dołubowa (91,46 dziesięcin – ok. 100 ha) 100. 

13 czerwca (31 maja) 1906 roku zawarto natomiast transakcję na 

główną część majątku wielkości 611 dziesięcin (ok. 672 ha), którą nabył za 

sumę 77 000 rubli Stanisław Jakub Łowicki. W sumie tej mieścił się dług na 

rzecz Wileńskiego Banku Ziemskiego wielkości 36 211 rubli 77 kopiejek. Do 

działu tego, oprócz założenia dworsko – ogrodowego, wchodziło także bardzo 

dużo (przeszło 400 ha wg późniejszych danych) lasu, stąd też cena jego 

nabycia była bardzo wysoka. Wynosiła ona bowiem prawie 115 rubli za hektar, 

podczas gdy na przykład ziemia z folwarku Chrościanka, którą nabyli chłopi  

z Dołubowa, osiągnęła cenę 69 rubli za hektar 101.  

Po 1906 roku tylko nieliczne ziemie na Dołubowie i Wyrębach 

pozostawały jeszcze w rękach Saturnina Pieńkowskiego. W roku następnym 

sprzedał on również te pozostałości. 45 dziesięcin (49,5 ha) nabył Stanisław 

                                           
96 APB, SNG, nr 10081, 11841, 11851, 11999, 12000 – 12003, 12150, 12638, 13043, 

13044, 13346. 
97 APB, SNG, nr 11841, k. 4 v. 
98 APB, SNG, nr 11841, k. 4 v. 
99 APB, SPB, nr 99, k. 460. 
100 APB, SNG, nr 11851, k. 3 – 4. 
101 APB, SNG, nr 11841, k. 2 – 5v. 
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Jakub Łowicki za 3 000 rubli 102, o obszarze tym jednak nie mamy wzmianek  

w późniejszym okresie, być może sprzedano go na zagospodarowanie się po 

zniszczeniach z okresu I wojny światowej. Pozostałą część w 1907 roku 

rozkupili też inni nabywcy, z których znaczniejszą część w uroczyskach 

Wyręby, Łopuch i Zapłocie – jak czytamy w aktach sprzedaży, nabył niejaki 

Antoni Wojtkowski. Wyręby, jako teren poleśny, były obszarem trudnym do 

zagospodarowania, a formowanie się struktury własności drogą aktów kupna – 

sprzedaży, głównie z udziałem wspomnianego Wojtkowskiego, sprzedającego 

swoją ziemię drobniejszym nabywcom, będzie trwało tam jeszcze przez kilka 

kolejnych lat 103. Rok 1907 oznaczał zatem koniec ery Pieńkowskich  

w Dołubowie i początek nowego, nieco już okrojonego, majątku Stanisława 

Jakuba Łowickiego. 

Stanisław Jakub Łowicki był synem Michała oraz Jakubiny z domu 

Dojamanow. Jego ojciec był nadleśniczym w Zajmie. Po śmierci matki został 

on adoptowany i wzięty na wychowanie przez stryja Macieja Łowickiego 

(1816 – 1900), lekarza i sybiraka znanego głównie ze swej aktywności 

pisarskiej 104. Mieszkał razem z nim w jego majątku w Nurczyku i po śmierci 

Macieja (1900) został jego spadkobiercą. Jednakże niedługo po tym jak stał się 

właścicielem Nurczyka, nabył majątek w Dołubowie (1906) i przeniósł się tutaj 

na stałe. 

W tym też mniej więcej czasie poślubił Marię Czarkowską, 

pochodzącą z Rumejk k/Białegostoku (obecnie gmina Juchnowiec Kościelny). 

W Dołubowie urodziła mu się czwórka dzieci, byli to: Stanisław ur. 

22.IX.1907 roku 105, Władysław ur. 26.V.1909 roku, Aleksandra ur. 23.IX.1910 

roku oraz Maria ur. 1912 roku 106 

Pieniądze na kupno Dołubowa pochodziły ze sprzedaży drewna  

z dobrego lasu w Nurczyku, Maciej pozostawił też zapewne swemu 

spadkobiercy spory zapas gotówki. Było to jednak i tak za mało, sporego 

kredytu w postaci przeniesienia długu z Pieńkowskiego na Łowickiego, udzielił 

                                           
102 APB, SNG, nr 11999, k. 3 – 4v. 
103 APB, SNG, nr 12000 – 12003, 12150, 12638, 13043, 13044, 13046. 
104 O Macieju Łowickim sporo pisali: J. Szumski, Maciej Łowicki (1816 – 1900) 

Dzieciństwo i lata szkolne, [w:] Białostocczyzna, nr 4, 1987; tenże, Szkoła parafialna w 

Zabłudowie we wspomnieniach Macieja Łowickiego, [w:] Z Zabłudowskiej Ziemi, 

1984, nr 4; J. Trynkowski, Gimnazjum. Z dziejów Gimnazjum Białostockiego (1777) 

1802 – 1915, Białystok 2002; tenże, Maciej Łowicki – następne pokolenie, [w:] Wilno  

i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci, t. I, Białystok 2000; także PSB, t. XVIII, z. 3, 

Wrocław 1973 – hasło Łowicki Maciej. 
105 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, dalej: CAW, AP, nr 1060. 
106 USC Dziadkowice, akty urodzeń, nr 49/1909, 75/1910, 68/1912. 
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wówczas Wileński Bank Ziemski. Dług ten jeszcze do 1939 roku był  

w znacznej mierze nie spłacony 107. 

W 1906 roku był już zatem Stanisław Jakub prawnym właścicielem 

dwóch majątków. W Dołubowie zamieszkał sam, a w Nurczyku pozostawił 

swojego krewnego Jana Łowickiego, który był częściowo sparaliżowany, po 

tym jak w młodości załamał się pod nim lód i znalazł się na pewien czas  

w lodowatej wodzie 108.  

Niedługo po swoim przybyciu do Dołubowa Łowiccy zbudowali tutaj 

nowy dwór. Stary, który stał bliżej stawu, był bowiem postawiony na 

kamieniach i już tak mocno zapadł się w ziemię, że można było ponoć jednym 

krokiem wejść do niego przez okno 109. Tuż za nim powstał zatem nowy dwór: 

podpiwniczony, szerokofrontowy, parterowy z użytkowym poddaszem, 

wzniesiony na planie prostokąta, symetryczny, z sienią i facjatą na osi 

centralnej oraz gankiem od strony frontu usytuowanym centralnie 110  

Dwór ten istnieje do dziś, z tą jednak niewielką różnicą, że za czasów 

Łowickich po przeciwnej stronie od stawu i ganku znajdowała się weranda, nie 

zachowało się w dworze nic z pierwotnego jego wyposażenia. Można też 

jeszcze dodać, że podawana powszechnie w różnych ulotnych pismach data 

jego wybudowania na 1912 roku jest błędna. Zgodnie z tradycją rodzinną 

Aleksandra Łowicka ur. 23.IX.1910 roku przyszła bowiem na świat już  

w nowym dworze 111. Część przedmiotów, które znalazły się w na jego 

wyposażeniu wykonał osobiście sam Stanisław Jakub Łowicki, który był 

zapalonym stolarzem. 

Przejęcie majątku przez Łowickich miało miejsce w czasie, gdy  

w Dołubowie powstawał nowy kościół. Zasadnicze prace budowlane 

wykonano w latach 1902 – 1904, a w kolejnych latach trwały prace nad jego 

wyposażeniem. W sprawę tą włączyli się również Łowiccy. Prawy ołtarz p. w. 

Matki Boskiej Anielskiej z 1907 roku jest bowiem ich fundacji 112. Wspierał też 

Stanisław Jakub proboszcza w jego staraniach nad wykonaniem głównego 

ołtarza, który powstał w 1910 roku w Zakładzie Artystyczno – Kościelnym 

Józef Szpetkowski i Spółka z Warszawy. 

Na podkreślenie zasługuje także fakt uruchomienia przez Łowickich  

w Dołubowie pierwszej prywatnej szkoły polskiej, która mieściła się  

                                           
107 Centralne Archiwum Państwowe w Wilnie, dalej: CPA Wilno, Fond 1270, nr. 13. 
108 J. Włodek, Dzieje zagłady ziemiaństwa polskiego południowo – zachodniej 

Białostocczyzny w latach 1939 – 1944, [w:] Pamiętniki historyczne, t. I., Ciechanowiec 

2005, s. 274. 
109 Archiwum Rodziny Wołków, dalej: ARW, Komunikaty, 1988, s. 109. 
110 R. Sylwanowicz, Dołubowo, [w:] Biuletyn Konserwatorski Województwa 

Białostockiego, 1997, z. 3, s. 202 – 204. 
111 Relacja A. Łowickiej – Szabunio. 
112 ADD, APDł, nr III /I/ 7; III /I/ 8; III /Q/ 4. 
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w dworskiej oficynie (budynku zarządcy). Miało to miejsce jeszcze przed 1914 

rokiem, nauczanie prowadziła w niej między  innymi pani Maria  

z Czarkowskich Łowicka, a jej uczniami byli zarówno dzieci z majątku jak też 

ze wsi. 

Podczas I wojny światowej Stanisław Jakub Łowicki został 

zmobilizowany do armii carskiej, z którą następnie ewakuował się w głąb 

Rosji. Podobną drogą podążyła też jego żona z dziećmi, która uciekając w 1915 

roku przed wojną znalazła się u swego brata Władysława pod  Wilnem,  

a następnie gdy tam dotarł front wyjechała dalej do Moskwy. Tam dzieci 

bardzo chorowały i najmłodsza Maria, nie wytrzymawszy którejś choroby, 

zmarła. W Moskwie Stanisław Jakub, po swojej demobilizacji, spotkał się  

z rodziną i razem z nią mieszkał później prawdopodobnie w Orle, doczekawszy 

się w końcu możliwości powrotu 113. 

Podczas przymusowego pobytu w głębi Rosji Stanisława Łowickiego 

oraz wyjazdu na wschód Marii z Czarkowskich z dziećmi  (1915 – 1918), 

prowadzeniem majątku zajął się jej brat Roman Czarkowski. On to uratował 

majątek przed upaństwowieniem i spaleniem przez Niemców, jednakże  

w wyniku wojny pozbawiono go zupełnie inwentarza zarówno żywego jak  

i martwego. Cierpiały wówczas inne majątki, których właściciele ewakuowali 

się w głąb Rosji, pozostawiając je bez żadnego dozoru. Dołubowo pod tym 

względem wyszło z wojny jeszcze jako tako zagospodarowane, niezniszczone 

pozostały także jego budynki. Za to dopilnowanie majątku Stanisław Jakub 

wynagrodził swego szwagra podarowując mu po swoim powrocie Nurczyk 114. 

Odbyło się to najwidoczniej drogą nieformalnej umowy rodzinnej, bo w 1930 

roku jako właściciel Nurczyka liczącego 265 ha podawany jest nadal Stanisław 

Łowicki 115 

Nieznany jest los Łowickich i ich majątku z okresu gdy teren ten 

znalazł się w od końca lipca do 20 sierpnia 1920 roku pod okupacją 

bolszewicką. Można jednak przypuszczać, że śladem swojej rodziny  

z Kalejczyc i innych właścicieli ziemskich wyjechali oni jednak za Wisłę na 

zachód. Bolszewicy nosili się z zamiarem podziału wszystkich majątków 

pomiędzy chłopów i okoliczną biedotę, krótki okres ich władztwa na tych 

terenach, trwający około 3 tygodni nie pozwolił im jednak tego dokonać.  

Wypędziła ich z tych terenów polska kontrofensywa znad Wieprza. Już 

18 sierpnia 1920 roku prawe skrzydło polskiej armii osiągnęło linię rzeki Bug. 

Tu w nocy z 18 na 19 sierpnia 1920 roku, podczas przeprawy pod 

Drohiczynem stoczona została największa bitwa na naszym terenie. W jej 

                                           
113 List Ł. Łowickiej do J. Włodka z 6.X.1983 oraz późniejszy nie datowany z około 

połowy 1984 roku. (w zbiorach Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu). 
114 J. Włodek, dz. cyt., s. 275. 
115 Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo białostockie, opr. 

T. Epsztein, Sławomir Górzycki, Warszawa 1990, s. 14. 



                                                                                                  25 

 

wyniku żołnierze z 7 i 8 kompanii 4 p. p. rozbili całkowicie sowiecki garnizon 

stacjonujący w tym mieście. Do niewoli wzięto wówczas ok. 1000 jeńców. Do 

krwawej bitwy doszło także pod Ostrożanami. Swój znak pozostawiła ta wojna 

również w Dołubowie. W nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 roku żołnierze  

z 1 batalionu 6 p. p. stoczyli tu zwycięską walkę z sowiecką brygadą 27 

dywizji strzelców116. Zmagania obu stron zakończone pokojem w Rydze 18 

marca 1921 roku przyniosły dopiero ostateczne ustabilizowanie granic II RP. 

30 września 1921 roku przeprowadzono w Polsce pierwszy 

powszechny spis ludności. Podawał on, że w majątku Dołubowo było wówczas 

6 budynków mieszkalnych, w których mieszkało łącznie 159 osób  

(72 mężczyzn i 87 kobiet), wszyscy oni byli wyznania katolickiego  

i narodowości polskiej. Mniejsza liczba mężczyzn w stosunku do kobiet mogła 

wynikać z tego, że nie uwzględniono w nim osób służących w wojsku 

zapisanych już w spisach wojskowych.117 

Bardzo wiele miejscowemu ziemiaństwu zawdzięcza spółdzielczość  

w powiecie Bielsk Podlaski. To oni bowiem, niejednokrotnie z własnej 

inicjatywy, organizowali sklepy, mleczarnie, czy spółdzielnie zajmujące się 

handlem maszynami i innymi artykułami rolniczymi. Swój niemały udział miał 

w tym także Stanisław Jakub Łowicki, który był jednym z głównych 

założycieli Spółdzielni Rolniczo – Handlowej Rolnik w Bielsku Podlaskim. 

Firma ta została wpisana do rejestru handlowego 15 lipca 1921 roku, 

przedmiotem jej działalności było zaś kupno i sprzedaż maszyn rolniczych oraz 

wszelkich produktów rolnych. Stanisław Jakub został jednym z trzech 

członków zarządu tej spółdzielni, pozostali członkowie to: Artur Gartkiewicz  

(działający z ramienia Banku Związku Ziemian) oraz Józef Sieńkowski 

(starosta bielski). 118 

Istnienie takiej firmy było niezwykle potrzebne, gdyż była ona jedyną 

świadczącą kompleksowe usługi dla rolnictwa na tym terenie, za jej 

pośrednictwem łatwiej też było utrzymać rolnikom korzystne ceny na zboże  

i inne własne produkty. Niestety w latach 1929 – 1933, na świecie zapanował 

wielki kryzys gospodarczy, w Polsce praktycznie dłuższy o 2 lata, podczas 

którego ceny na produkty rolne spadły prawie trzykrotnie. Pojawiły się też 

wtedy bardzo poważne problemy w Rolniku, co doprowadziło do narastania 

                                           
116 A. Borkiewicz, S. Grzegorczyk, Walki 1 p. p legionów o Białystok na tle bitwy 

warszawskiej w 1920 r., Białystok 1987, s. 29 – 38 (przedruk z Wydawnictwa Zarządu 

Grodzkiego Związku Rezerwistów, Białystok 1936); Bitwa Warszawska 13 – 28 VIII 

1920. Dokumenty operacyjne, cz. II (17 – 28 VIII 1920), pod red. M. Tarczyńskiego, 

Warszawa 1996, s. 357, 619.  
117 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie 

wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dnia 30 września 1921 r., t. V, 

województwo białostockie, Warszawa 1924. 
118 Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego, nr 11, 1921, s. 39 – 40. 
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długów i likwidacji spółdzielni na początku lat 30 – tych. Zapobiegliwy 

starosta bielski zdołał pobrać od kilku ziemian weksle in blanco, które później 

wykorzystał na pokrycie długów Rolnika. Było to powodem obciążenia 

hipotecznego majątku Dołubowo na sumę przeszło 180 tys. złotych.  Łowicki 

zabiegał później przed Wojewódzkim Urzędem Rozjemczym w Białymstoku  

o zwolnienie od odpowiedzialności za długi Rolnika 119, jednak do września 

1939 roku sprawa ta nie znalazła swego ostatecznego rozwiązania, co 

pogłębiało i tak już złą sytuację finansową majątku. Ogromne kłopoty 

finansowe z jakimi się on borykał były powodem ciągle anonsowanej w prasie 

lat 1933 – 1939 jego licytacji, do której jednak nie doszło.120 

Mimo tych wszystkich kłopotów życie w majątku przebiegało 

normalnym torem, a Łowiccy podejmowali wiele inicjatyw gospodarczych, 

oraz zapewnili wyższe wykształcenie trójce swoich dzieci. Okres studiów ich 

dzieci, zbiegł się w czasie z wielkim kryzysem gospodarczym. Mimo ogromnej 

gospodarności i oszczędności rodzicom nie udawało się nieraz zebrać 

potrzebnych pieniędzy i jedynym ratunkiem pozostawała sprzedaż drewna  

z lasu, co było z kolei nie do końca legalne i mogło narazić Łowickiego  

w Inspektoracie Ochrony Lasów stąd też odbywało się w  tajemnicy przed 

nimi. Ze spraw gospodarczych ważniejszą pozostaje fakt zdrenowania majątku 

pod koniec lat trzydziestych XX wieku 121. 

Szkoły średnie całe rodzeństwo skończyło w Warszawie. Stanisław 

junior ukończył następnie Wydział Rolny SGGW, Władysław studia rolniczo – 

leśne w Poznaniu, a Aleksandra Szkołę Pomaturalną Gospodarstwa Domowego 

w Snopkowie koło Lwowa. Bracia Łowiccy ukończyli też w międzyczasie 

Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, co razem z odbytymi 

później ćwiczeniami rezerwy przyniosło im awans na podporucznika. 

Ukończywszy studia cała trójka wróciła do domu i osiadła przy 

rodzicach. Stanisław junior pomagał ojcu przy gospodarstwie, Władysław 

zajmował się lasem, a Aleksandra z matką zajmowała się domem oraz dawała 

lekcje gospodarstwa domowego w szkółce w Bielsku Podlaskim, prowadzonej 

przez zakonnice. 

Niedługo po skończeniu studiów Stanisław junior poślubił Łucję 

Obuch – Woszczatyńską (16.VII. 1932), która pracowała jako nauczycielka  

w szkole w Dołubowie 122. Z małżeństwa tego urodziło się troje dzieci: Maria 

ur. 2.IV.1935, Marek ur. 30.VIII.1936 oraz Jan ur. 1.II.1938 123. 

                                           
119 CPA Wilno, fond 1271, op. 1, nr 5, k. 1 – 2. 
120 CPA Wilno, fond 1270, nr 13. 
121 J. Włodek, dz. cyt., s. 275, 276. 
122 USC Dziadkowice, akt ślubu, nr 8/1932. 
123 CAW, AP, nr 1060. 
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W 1930 roku, w znacznej mierze dzięki inicjatywie i wsparciu 

finansowemu dworu we wsi założono straż pożarną 124. Stanisław Łowicki, 

który działał w Komisji Lniarskiej województwa białostockiego, założył także 

we wsi ośrodek tkacki, zajmujący się produkcją dywanów, obrusów, obić na 

meble itp., które trafiały następnie na rynek krajowy i zagraniczny. Chałupnicy 

dołubowscy zajmowali się wyłącznie produkcją, natomiast Komisja Lniarska 

współpracująca z Bazarem Przemysłu Ludowego zajmowała się czynnościami 

takimi jak instruktaż, zaopatrzenie w surowiec oraz zbyt produktów. Stwarzało 

to wielu ludziom szansę na niezły zarobek 125. 

W 1938 roku państwo wykupiło ok. 100 ha dworskiego pola  

z zamiarem wybudowania lotniska polowego. Trwały jednak pertraktacje  

z Wileńskim Bankiem Ziemskim, który dopominał się o swoje należności i tak 

się złożyło, że do września 1939 r. Łowiccy za zabraną ziemię nic nie 

otrzymali. Na lotnisku podjęto prace niwelacyjne terenu i gęściej je drenowano, 

jednak do września 1939 roku nie zostało ono oddane do użytku. 

Po zabraniu ziemi pod budowę lotniska w rodzinie Łowickich coraz 

więcej mówiło się o podziale majątku pomiędzy dzieci. Plany te zakładały, że 

Stanisław pozostanie na miejscu, Władysławowi miano po otrzymaniu 

pieniędzy za zabrane pod lotnisko grunty kupić inny obiekt, zaś Aleksandra 

miała otrzymać Majdan tj. leśniczówkę razem z kawałem ziemi i lasu.126 

Wybuch II wojny światowej położył kres wszystkim tym planom. 

Podczas przedwojennej mobilizacji obaj bracia Łowiccy zostali 

powołani do 42 p. p. w Białymstoku. Stanisław w kampanii wrześniowej służył 

w kompanii c. k. m. i po rozbiciu swojej jednostki pod Andrzejewem 

przedostał się na Lubelszczyznę. Jego oddział skierował się następnie na 

Brześć i tu Stanisław dostał się do niewoli sowieckiej i trafił następnie do 

obozu w Kozielsku. Władysław natomiast służył najprawdopodobniej  

w batalionie marszowym 42 p. p., który między  innymi w dniach 14 – 15 

września 1939 roku brał udział w obronie Białegostoku. Gdy wystąpiła groźba 

okrążenia miasta przez wojska niemieckie batalion ten wycofał się do 

Wołkowyska, a stamtąd do Lidy. Tu dotarła do nich wiadomość o sowieckiej 

agresji i w obliczu tej sytuacji nastąpiło rozwiązanie oddziału. Władysław 

dotarł wówczas w mundurze do Białegostoku, gdzie w mieszkaniu państwa 

Choroszuchów (swoich niedoszłych teściów), przebrał się w ubranie cywilne  

i ruszył w dalszą drogę do Dołubowa, jednak nie zabawił tu długo 127. 

                                           
124 Protokół nr 1 posiedzenia Zarządu OSP w Dołubowie z 19.X.1930 (w posiadaniu 

W. Dobrogowskiego). 
125 J. Włodek, dz. cyt., s. 277 – 278. 
126 List Ł. Łowickiej do J. Włodka z 6.X.1983; List A. Wołka do tegoż z 8.VIII.1983. 
127 J. Włodek, dz. cyt., s. 278 – 279; A. Dobroński, K. Filipow, 42 pułk piechoty im. 

gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Białystok 1996, s. 49. 
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Na mocy porozumienia radziecko – niemieckiego tereny na wschód od 

rzeki Bug miały przypaść Związkowi Radzieckiemu. 24 września 1939 roku 

zjawili się w Dołubowie funkcjonariusze NKWD i aresztowali Władysława 

Łowickiego, w listach jego brata przyszła później wiadomość, że znajduje się 

on razem z nim w obozie w Kozielsku. Resztę mieszkańców dworu 

przeniesiono natomiast na kwatery. Stanisław Jakub razem z żoną, córką,  

a także narzeczoną Władysława Haliną Choroszuchą i kuzynką dziesięcioletnią 

wówczas Krysią Grafczyńską, które tej jesieni przebywały w Dołubowie, trafili 

do wsi Dołubowo – Wyręby. Łucja Łowicka z dziećmi oraz Roman 

Czarkowski z córką Anną zamieszkali w Dołubowie, gdyż pani Łucja nie 

przestała uczyć dzieci, Józefina z Łowickich Steckiewiczowa, wdowa po 

pułkowniku, trafiła natomiast do Smolug 128. 

Wkrótce po tym (4 października) po swoją córkę Halinę przyjechała 

matka z Białegostoku, zabierając oprócz niej także Stanisława Jakuba z żoną 

oraz Krysię Grafczyńską, która potem szczęśliwie dotarła do rodziców  

w Warszawie. Do Białegostoku przeniosła się również Aleksandra Łowicka, 

która od października 1939 roku mieszkała u serdecznej przyjaciółki rodziny 

Wiktorii Kulwieciowej.  

W Białymstoku sowieci nie dali także Stanisławowi Jakubowi długo 

pomieszkać, gdyż już wkrótce państwa Choroszuchów wysiedlono do 

Michałowa, a Łowiccy znaleźli się na kolonii Turczyn koło wsi Klepacze. 

Mieszkając w Turczynie byli kilkakrotnie aresztowani i przesłuchiwani, 

jednakże nigdy nie zatrzymano ich na dłużej i tu doczekali momentu 

wypędzenia sowietów z Białostocczyzny 129. Los był jednak mniej łaskawy dla 

ich synów, którzy w kwietniu 1940 r. zostali zamordowani w Katyniu 130. 

Sowieckiej sprawiedliwości doświadczyła także Łucja Łowicka ze swoimi 

dziećmi, których wywieziono w 1940 roku do Kazachstanu. 

Całość budynków dworskich, z wyjątkiem czworaków znajdujących 

się po lewej stronie drogi z Dziadkowic do Brańska, zajęło wojsko. Lepszy 

inwentarz żywy zabito na potrzeby wojska, resztę zaś razem z dworską ziemią 

rozdzielono pomiędzy pracowników majątku i okoliczną biedotę.131 Wkrótce 

też przybył do majątku oddział czołgistów radzieckich w sile kompanii,   

natomiast budynki dworskie zamieniono na koszary i magazyny wojskowe. 

Dostępu do nich strzegli rozstawieni co jakiś czas bojcy. 

                                           
128 J. Włodek, dz. cyt., s. 279, 281. 
129 List Ł. Łowickiej do J. Włodka z 6.X.1983. 
130 Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta w Warszawie, dalej: AW, IR, nr 85022  

i 85023; Lista Katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk – Ostaszków – Starobielsk zaginieni  

w Rosji Sowieckiej, oprac. A. Moszyński, Londyn 1974, s. 117. 
131 Sytuacja taka przetrwała do 22 czerwca 1941 roku i pojawiające się niekiedy 

wzmianki mówiące o istnieniu w Dołubowie kołchozu są nieprawdziwe. 
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Podobny los spotkał plebanię, księdzu pozostawiono tylko niewielką 

jej część, a w pozostałej urządzono dla wojska sklep – kantynę. Ziemia 

parafialna miała być także podzielona między chłopów. W parafialnym sadzie i 

ogrodzie rozstawiono czteroosobowe brezentowe namioty (pałatki), w których 

zamieszkali lotnicy. Radzieckie władze przejęły bowiem lotnisko 

niedokończone przez władze II RP i uczyniły zeń własny obiekt wojskowy 132. 

Po 22 czerwca 1941 roku majątek razem z lotniskiem przejęli Niemcy. 

Całość tych ziem oddano pod uprawę. Pierwszym administratorem 

(Gutsinspektorem) majątku został Stanisław Jakub Łowicki, po którego na 

kolonię Turczyn udali się dołubowscy fornale. Funkcji tej nie sprawował 

jednak długo, zmarł nagle 22.X.1941 roku obchodząc swoje do niedawna pola 

w obecności jednego z fornali 133. 

 Następcą Łowickiego został jakiś zniemczony Polak o nazwisku 

Smolniak, który administrował Dołubowem około jednego roku 134. Po nim  

w połowie 1942 roku rządy objął  Kazimierz Jokisz, gospodarujący wcześniej 

w Pobikrach. Nie zagrzał jednak w Dołubowie na dłużej miejsca i już wkrótce 

jego miejsce zajął pan Jabłoński. Był on przedwojennym ziemianinem,  

a z okresem jego administracji w Dołubowie wiąże się epizod przyjęcia do 

majątku dwóch praktykantów, spośród których jeden to Konstanty Łowicki 

(bliski krewny Stanisława Jakuba z Kalejczyc), a drugi to Feliks Petrzykowski 

(Felek Petrzykoszczak). Obaj oni współpracowali z podziemiem 

niepodległościowym i 22.IV.1943 roku zjawiło się po nich Gestapo. 

Aresztowano jednak tylko Konstantego, gdyż Felek zdołał zbiec i ukryć się  

u sołtysa. Przystąpił on następnie do któregoś z oddziałów partyzanckich. 

Sam zaś Jabłoński zachorował pod koniec 1943 roku na chorobę 

umysłową i wyszedłszy któregoś dnia w pole poszedł pieszo w kierunku 

Drohiczyna. W Wierzchucy widział go Stanisław Wołk jak był prowadzony 

przez niemieckich żandarmów, którzy z powodu jego choroby rozstrzelali go. 

W Dołubowie pozostawali jeszcze jego żona oraz dziecko. Jedyny cenny 

przedmiot, który miał przy sobie Jabłoński w chwili śmierci, a mianowicie buty 

z cholewami, niemiecki inspektor o nazwisku Szczodrok, przywiózł tutaj  

i oddał rodzinie. Po śmierci Jabłońskiego jego rodzina przeniosła się  

z Dołubowa do Generalnego Gubernatorstwa, a pomocy przy przekraczaniu 

                                           
132 Relacja J. i L. Twarowskich. 
133 USC Dziadkowice, akt zgonu, nr 32/1941; J. Włodek, dz. cyt., s. 281 i 373 błędnie 

podaje, że miało to miejsce 21.X.1942. 
134 Według J. Włodka, dz. cyt., s. 281,282, zarządcą majątku po Stanisławie Jakubie 

Łowickim został pan Jabłoński, później gospodarował tu Kazimierz Jokisz, a następnie 

Stanisław Wołk, jednakże mieszkańcy Dołubowa przedstawiają tę sprawę nieco inaczej 

i poniższe informacje będą się opierały głównie na ich wspomnieniach. 
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granicy na Bugu udzielił jej Stanisław Wołk, który został od 1944 roku 

ostatnim administratorem Dołubowa 135. 

Na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku przez te tereny przetoczył się 

front a nowa władza ludowa rozparcelowała przedwojenny majątek Łowickich. 

132,81 ha użytków rolnych rozdzielono pomiędzy służbę i okolicznych 

rolników, całość lasów tj. ponad 400 ha upaństwowiono, a najbardziej ozdobną 

część założenia dworsko – ogrodowego przekazano na potrzeby szkolne. 

Rozparcelowano także tę część założenia dworsko – ogrodowego, gdzie 

dawniej mieściły się zabudowania gospodarcze oraz sady, tym samym uległy 

one zniszczeniu .136 

Tak to zakończył się prawie 500 letni okres istnienia większej 

własności ziemskiej w Dołubowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
135 List A. Wołka do J. Włodka z 8.VIII.1983. 
136 Urząd Wojewódzki Białostocki w APB, nr 2699. 


