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Historia wsi Dołubowo 

Tetr cieni 

 

W pokoju jest cicho. Właśnie zapada zmierzch. Babcia zarzuciła na siebie chustę i powoli siadła 

na bujanym fotelu. Skrzypu skrzyp skrzypu skrzyp. Z drugiego pokoju dobiegał dźwięk jednej z piosenek 

wielkiego Bodo. Babcia uśmiechnęła się wspominając dawne czasy. Z nostalgicznych wspomnień 

wyrwało ją nagłe pukanie do drzwi. Otwarły się z hukiem zanim zdążyła powiedzieć proszę, a w progu 

pojawiła się gromadka dzieci.  

- Babciu! Babciu! Co robisz? A wiesz że Maja zgubiła piłkę?  

- A Ania mnie uderzyła!  

- Nie prawda, to Olek zaczął!  

- A ty mi pokazałeś język!  

- Oj dzieci - powiedziała tylko babcia.  

Wtedy dobiegły do niej I przytuliły się.  

- Jak dobrze was widzieć -  powiedziała babcia.  

- Babciu, a co to za dziwna muzyka? Zapytał Olek, kiedy już wymielili się uściskami  

i pocałunkami.  

- To muzyka z mojej młodości - powiedziała babcia.  

- Ale śmieszna - stwierdziła Ania.  

- To Justin Biber nie jest – rezolutnie stwierdziła Maja.  

- Oj Maju pewnie, że nie jest, ale był równie przystojny  -  zaśmiała się babcia.  

- Naprawdę? Opowiedz mi o nim babciu, pliz, pliz - złożyła małe raczki.  

- Nie mówi się pliz tylko proszę - poprawiła ja babcia.  

- No to pliz proszę -  powtórzyła Maja.  

- I nam i nam - zawołały dzieci, a Olek dodał:  

- Tylko opowiedz coś o rycerzach najlepiej!  

- Nie, o księżniczkach poprawiła go Ania.  

Dzieci zaczęły się przekrzykiwać Babcia uśmiechnęła się tylko i wzięła do ręki album, który leżał 

obok na stoliku. 

- Opowiem wam i o rycerzach i dzielnych dziewczynkach.  

- Ooo! - szepnęły dzieci i usiadły w końcu u jej stop. Babcia zaczęła bujać się w fotelu. Przez 

chwilę zrobiło się cicho. Wtedy babcia zaczęła opowiadać. 

Opowiem wam o Dołubowie miejscowości, w której się urodziłam i wychowałam. Kiedy zaczęto 

tutaj mieszkać? Nikt dokładnie nie wie -  może 1000 lat temu właśnie tam na tym pagórku przechodziła 

średniowieczna rodzina mama tata i 3 urwisów, takich jak wy. Szukali swojego miejsca. A szli już tak  

z miesiąc. W końcu samochodów ani rowerów nie było. Ba byli tak biedni ze nie mieli nawet konia. Konie 

zresztą były tylko dla rycerzy. Dookoła był tylko las i leśne polany. Nie było nikogo. Mama była już tak 

zmęczona tą codzienną wędrówką, że usiadła pod drzewem i powiedziała mężowi: Do dołu, do dołu 

prędzej pójdę niż zrobię kolejny krok przed się! Chcesz to mnie nieś. Spojrzał tatko na słusznych 

rozmiarów ukochaną żonę, a ze sam chudzina był jak szczypior, ale krzepy wielkiej, podrapał się po 

rozczochranej głowie, litując się nad matką i dziećmi, podjął decyzje: Tu ostaniem kobieto. Czy tak było? 

Nie wiem, dość że w latach 70-tych XX wieku przyjechali tutaj archeolodzy. Znaleźli cmentarz z 18 

grobami z XII – XIII wieku. Nieopodal, bo na polu pana Sawickiego znaleźli pozostałości kurhanu, takiej 
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mogiły z podobnego okresu jak ten stary cmentarz. Może tam właśnie została pochowana nasza 

rodzina?  

O Dołubowie nie wiemy nic aż do roku 1465 roku. Wtedy to w Dołubowie pojawiają się Wit  

i Dorota Raczyński, którzy w wiosce fundują pierwszy kościół. W wielu miejscach przeczytacie, ze Wita 

zwano Łyczko – skąd się to wzięło nikt nie wie, bo w dokumentach Wit mówił o sobie Raczyński albo  

z Dołubowa. Jaki był Wit? Może duży, może mały, a może okrąglutki? A może był to przystojny pan? 

Wiadomo, ze Dołubowo ukochał, bo właśnie tutaj razem z żoną Dorotą postawili pierwszy dwór  

i uformowali przestrzeń wsi.  Wit był znanym sędzią, jednak nie nacieszyli się długo byciem razem  

w Dołubowie. Dorota została wdową. Opłakując męża ufundowała przy kościele altarię, dodatkowy 

ołtarz. Tu wam powiem w tajemnicy, ze altarią zajmował się ksiądz, którego obowiązkiem było 

odprawianie 3 mszy w tygodniu, w tym dwóch za zmarłych i jednej za odpuszczenie grzechów i raz do 

roku egzekwii, odprawianej za zmarłego.  

W tym czasie na polskim tronie zasiadał Aleksander Jagiellończyk. On to po śmierci Doroty  

w roku 1501 przekazał Dołubowo Janowi Steczce, kuzynowi Doroty. Oj wielki był to pan, pochodził  

z litewskiego rodu Talwoszów, a zaradny był i operatywny. Poszerzył majątek i sam piął się po 

szczeblach kariery urzędniczej, by zostać nadwornym marszałkiem wielkoksiężcy i starostą mińskim. 

Na potrzeby wojenne miał dostarczać aż 20 koni. A po jego śmierci… No Dołubowo musiało być ważne, 

skoro sama królowa Bona miała je otrzymać w darze. A ze leżało na terenie Wielkiego Księstwa 

Litewskiego łatwiej było je przejąć niż w Koronie Polskiej. Podobno Jan Steczko w testamencie zapisał 

Dołubowo królowej, nawet wieli król Zygmunt I w roku 1528 na sejmie wileńskim „nadał swojej najmilszej 

żonie Bonie na wieczność dobra Dołubowo w dzierżawie brańskiej wraz ze wsiami Widźgowo, 

Chrościanka i Filipy ze wszystkimi i każdemi pożytkami do tych dóbr należących”. Dlaczego ostatecznie 

królowa Bona nie została właścicielką Dołubowa? Nie wiadomo. Ostatecznie majątek trafił w ręce 

Harynków. Jan, tak mu było na imię, oj wziął się do roboty. Ot taki menager. Dbał o produkcje rolną, 

wybudował na swoich dobrach młyn – a na ówczesne czasy to był taki ważny zakład przemysłowy na 

Podlasiu. Młyn powstał w Widźgowie na rzece Czarnej tuż obok Holonek.  

Okres średniowiecza się kończy, a wkracza na ziemie polskie renesans. I w tym duchu Jan 

rozmierzył siedzibę dworską. Kontynuował tez prace swojego poprzednika i dzięki ich staraniom  

w Dołubowie powstał kwaterowy ogród włoski. Musiało być tu pięknie, bo taki ogród oparty jest na 

ustalaniu harmonijnych proporcji budowli oraz przestrzeni za pomocą kwadratu. Brzegi 

poszczególnych kwater obsadzano wówczas drzewami lub żywopłotami, wypełnienie zaś stanowiły 

zioła i kwiaty. Czasem ozdabiano je rzeźbami, fontannami, basenami… Już wówczas w Dołubowie 

pojawiły się 2 stawy.  

Podlasie zostaje włączone do Korony Polskiej. Właśnie w roku 1569 kolejny dziedzic Dołubowa 

Adam Harynek, bratanek Jana, składa przysięgę wierności królowi i Koronie Polskiej. Adam był 

właścicielem nie tylko Dołubowa, ale także Smolug i Chrościanki. A że służył u wojewody wileńskiego 

majątkiem zarządzali jego urzędnicy. Mijały kolejne lata, zmieniali się właściciele i dziedzice Dołubowa. 

Co się działo w majątku Dołubowo w tym czasie? Nie wiemy. Dopiero w roku 1645 pojawia się 

informacja o zniszczeniu kościoła parafialnego. Ciężkie to były czasy dla wszystkich. Wojna północna, 

potop szwedzki, grabieże i trudna sytuacja gospodarcza kraju przyczyniła się także do tego, że majątek 

dołubowski podupadł, a zniszczony kościół czekał prawie 80 lat na odbudowę. W te trudne czasy 

majątek dołubowski trafił w ręce Adolfa Łaguny. Oj żywo się włączał i w sprawy polityczne i w spawy 

gospodarcze kraju. Brał udział w elekcji Jana Kazimierza, potem Michała Korybuta i w końcu Jana III 

Sobieskiego. O majątku nie zapomniał – podobno była to jego główna rezydencja. Dla niej też w 1662 
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roku wyjednał przywilej na cotygodniowe targi niedzielne i nawet 3 jarmarki (na św. Piotra i Pawła, na 

Gromniczną Najświętszą Panienkę i na niedzielę Palmową. Widać chciał zarobić więcej   On też 

przekształcił ogród i dwór na styl barokowy. Przechadzające się po ogrodzie damy w wytwornych 

sukniach, koronkowe parasolki, osłaniające piękne loki na głowie. Spacerujący panowie w strojnych 

surdutach, z piórami powiewającymi w kapeluszach. Przepiękne ogrody pełne parterów kwiatowych  

i boskietów. Właśnie z tym nam się kojarzy się barok – może i tutaj w Dołubowie też tak było? Podobno 

ten najbardziej okazały jesion przy dworze może jeszcze pamiętać te czasy.  

Po śmierci Łaguny, jego żona część majątku przekazał krewnym: Józefowi Janowi Łyczce  

i Janowi Tobiaszowi Brzozowskiemu. Obaj wspólnie zarządzali majątkiem i wyjednali u króla pozwolenie 

na dodatkowy jarmark. I tak 13 grudnia 1688 roku król Jan III Sobieski nadał „miastu Dołobów w ziemi 

drohińskiej dziedzicznemu ur. Brzozowskiemu wojskiemu podlaskiemu i ur. Łyczce cześnikowi 

podlaskiemu” prawo do odbywania dodatkowego jarmarku. Oj przydały się jarmarki bo w XVII i XVIII 

wieku przez Dołubowo prowadził trakt, z którego korzystali podróżujący w celach handlowych z 

Warszawy do Grodna  i dalej do Wilna. Kolejne lata doprowadziły do rozpadu majątku, tak by w 1719 

podzielić go między Markowskich i Karwowskich. Siedziba Karwowskich najprawdopodobniej mieściła 

się tam, gdzie stoi obecny dwór a zarządzali oni także włościami na Chrosciance i Widźgowie. Natomiast 

Markowscy rezydencje mieli tutaj, bliżej kościoła a ich włości rozciągały się w kierunku Smolug. Czy byli 

dobrymi właścicielami? Nie wiem, ale na pewno to dzięki nim odbudowany został zniszczony kościół.  

Oddano go do kultu w roku 1724.  Oj w czasie nowych właścicieli Dołubowo nie miało szczęścia do 

duszpasterzy. Awanturni byli i bitni, wchodzili w ciągłe sprzeczki, porywczy byli. Wnoszono na nich 

skargi przed Sąd Biskupi w Janowie Podlaskim, a to o pobicie duchownego unickiego, a to o pijaństwo, 

a to o wszczynanie burd w dołubowskiej karczmie, a nawet napuszczanie na ataki na dwór. Ciągle toczył 

się spór o dziesięciny. W końcu po kolejnej kłótni dziedzic Michał Karwowski z rodziną zaczął 

uczęszczać do spowiedzi do pobliskiej parafii w Dziadkowicach. A przepis kościelny wtedy wyraźnie 

mówił, że parafianie mają korzystać z sakramentów w swojej parafii. No i kolejna skarga do sądu poszła. 

Tym razem wniesiona przez księdza.  

Kolejne lata przyniosły zmianę sytuacji kraju. Rozbiory… Upadek Rzeczypospolitej w 1795 roku 

odczuły boleśnie wszystkie warstwy społeczeństwa. Polacy próbowali ratować ojczyznę przed 

rozbiorami. Składali ofiary na wystawienie i utrzymanie armii mającej bronić Rzeczypospolitej przed 

zaborcami. Wszystkich wnoszących swoje ofiary na wojsko zapisywano wtedy w specjalny rejestr, który 

zawierał także informacje o podatku podymnym pobierany w tym czasie. Ofiary na wojsko i podatek 

podymny wnosili i kolejni dziedzice Dołubowa: Andrzej Karwowski, Andrzej, Joachim i Józef Markowscy. 

Hojni byli dziedzice bo były to ofiary całkiem spore. Wnosili po kilkadziesiąt a nawet kilkaset zł, 

zważywszy na fakt, że drobna szlachta wnosiła wówczas ofiary przeważnie 1 złotowe. W ratowanie 

ojczyzny włączyli się także księża dołubowscy. Proboszcz Antonii Kierznowski oddał jeden z dzwonów 

kościelnych i przedmioty srebrne.  

Dziedzicem Dołubowa od 1789 roku był Andrzej Karwowski. Wielce ciekawy to był człowiek. 

Podobno hulaszcze życie prowadził w Dołubowie, ale jak ojczyzna wzywała to rwał się do walki. Wziął 

udział w powstaniu kościuszkowskim, nawet znał Tadeusza Kościuszkę, z którym utrzymywał ścisłe 

kontakty. Brał udział w zwycięskiej bitwie pod Kolnem z Prusakami  20 lipca 1794 roku. Potem jego 

oddział rozbity został pod Wizną a on sam dostał się do niewoli pruskiej w październiku 1794 roku.  

Mimo zrywu Polaków nastał kolejny trzeci już rozbiór Polski. Dołubowo znalazło się pod zaborem 

pruskim. Majątek podupadał, a prusacy odebrali Andrzejowi część majątku. Zwolniony z niewoli, po 

krótkim pobycie w majątku, wyjechał do Włoch i wstąpił do Legionów Polskich Jana Dabrowskiego. 
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Walczył we Włoszech i Francji. Dopiero kiedy brat ponaglał go do powrotu do kraju wróżąc konfiskatę 

majątku wrócił w 1801 roku do kraju. Ale za późno już było. Majątek uległ konfiskacie. A sam Andrzej 

znowu rzucił się w wir walk za granicą potem w kraju. Klęska Napoleona i likwidacja Księstwa 

Warszawskiego sprawiła, że Andrzej został w Warszawie. Przez jednym uważany był za zacnego 

obywatela i szanowanego weterana, a przez innych za brukowca, plotkarza, ale w nimbie patrioty.  

W 1823 roku rozpoczął on proces o zwrot Dołubowa, jednak bez większych efektów. Był rok 1830. Kraj 

szykował się do powstania listopadowego. Chciał i Andrzej walczyć w wojskach liniowych, ale nie 

zgodził się na to sam gen. Józef Chłopicki – po prostu Andrzej był za stary, miał wtedy 71 lat. Włączył 

się więc Andrzej w pomoc m.in. w organizacji powstania. Po klęsce powstania został w Warszawie i tam 

zmarł w 1837 roku. Został pochowany na Cmentarzu Powiązkowskim. 

I tak w roku 1801 Karwowscy ostatecznie utracili Dołubowo. Może to wtedy majątek nabyli 

Pieńkowscy? Pierwszy raz o obecności Pieńkowskich w Dołubowie pisma wspominają dopiero w roku 

1838. W 1843 roku w majątku zamieszkał już Dominik Pieńkowski. Po jego śmierci majątkiem od ok. 

1848 roku zarządzali Jan i Kajetan Ludwik Pieńkowski. I tutaj otwieramy kolejną kartę historii Dołubowa. 

Grób Ludwika znajduje się tutaj, niedaleko, za rogiem. Pochowany jest z żoną. Tutaj skończyła się 

wielka historia o miłości Ludwika i Wiktorii. Posłuchajcie. 

Tradycją właścicieli Dołubowa stała się walka o wolną ojczyznę. Ludwik wziął udział  

w powstaniu styczniowym zostając m.in. komisarzem powstańczym na powiat bielski. W marcu 1863 

roku został aresztowany. W grodzieńskim więzieniu przeżył brutalne przesłuchania prowadzone przez 

samego generał – gubernatora wileńskiego Michała Murawiowa Wieszatiela. W więzieniu poznał  

i zaczął 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 zesłani na Syberię do guberni tomskiej. Wiktorię skazano na 4 lata zsyłki,  

a Kajetana Ludwika na zsyłkę dożywotnią. Wiktoria po 4 latach jednak nie zostawiła męża, została z 

nim tam na Syberii. Wiktoria i Ludwik 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. Po ośmiu latach, dzięki staraniom rodziny, powrócili z zesłania. Nie dane im było być 

razem. Wiktoria zamieszkała w majątku w Dołubowie, który nie uległ jakoś konfiskacie, jednak nałożono 

na niego kontrybucję. Ludwik został przez władze rosyjskie skierowany na czasowe zamieszkanie  

w Warszawie, trwające cztery lata. Wiktoria cierpliwie czekała na męża. Odbyła długą podróż 

dziękczynną do Lourdes i Rzymu. W Dołubowie była inicjatorką oświaty i opieki zdrowotnej. Kiedy po 

czterech latach z Warszawy wrócił Ludwik dworek dołubowski zaczął tętnić życiem. Przyszło tu na świat 

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

córki (Maria i Ludwika) Już wkrótce o jednym z nich, a mianowicie o synu Ignacym, miała usłyszeć cała 

Polska a nawet świat. Zasłynął jako znakomity malarz, jeden z czołowych przedstawicieli 

postimpresjonizmu w Polsce, ale o Ignacym opowiem Wam kiedy indziej. 

W okresie rządów Pieńkowskich w majątku zmieniono bardzo wiele. Postawiono budynki 

mieszkalne (tzw. czworaki) i inwentarskie dla służby, co było nieodłączną konsekwencją m.in. podziału 

wsi na część chłopską i dworską. Wzniesiono także nowe drewniane i murowane budynki gospodarcze, 

oraz poddano renowacji dwór i ogród. Zasadzono 4 – rzędową aleję kasztanowo – grabową, 

uzupełniono drzewa w szpalerach oraz oczyszczono stawy nadając im bardziej regularne kształty.  

W parku dworskim powstała grota na wzór tej z Lourdes, gdzie często Wiktoria chodziła się modlić.  

W dołubowskim dworze toczyło się również życie towarzyskie państwa Pieńkowskich. Prowadzili oni 
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dom otwarty często goszcząc krewnych z pobliskich majątków: Sutna, Grannego, Osnówki, a także 

przyjaciół, znajomych i okolicznych ziemian. Słynne były więc imieniny Wiktorii, na które zjeżdżało 

ziemiaństwo z całego niemal powiatu bielskiego. Czy byli szczęśliwi? Wydaje się, że tak. Jednak piętno 

Syberii, zsyłki, brutalnych przesłuchań i wiezienia w psychice Ludwika i Wiktorii pozostawił głębokie 

piętno, z którym oboje próbowali sobie radzić sięgając nawet po szpitalne kuracje. Nawet wnuk 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. Dnia 9 czerwca 1894 r. w wieku 49 lat umiera Wiktoria. Po 

śmierci Ludwika Pieńkowskiego jego spadkobiercy z powodu kłopotów finansowych, narastających 

zresztą już od kilkunastu lat, zaczęli wyprzedawać dołubowskie włości. Już w 1906 roku dawny majątek 

Pieńkowskich miał innych 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, W 1907 roku Dołubowo było już własnością 

Stanisława Jakuba Łowickiego.  

Stanisław Jakub Łowicki po śmierci matki został adoptowany i wzięty na wychowanie przez 

stryja Macieja Łowickiego, lekarza i sybiraka znanego głównie ze swej pisarskiej działalności. Stanisław 

już w Dołubowie doczekał się czwórki dzieci: Stanisława, zwanego Stachu, Władysława zwanego 

później Dzikiem, Aleksandry zwanej Oleńką i Marii. Stary dwór rozpadał się, dlatego Łowiccy zbudowali 

nowy. Powstał on zaraz za starym dworem. Dwór istnieje do dziś, z tą jednak różnicą, że weranda 

znajdowała się po przeciwnej stronie od stawu i ganku. Oleńka przyszła na świat już właśnie w nowym 

dworze w roku 1910. Łowiccy kontynuowali prace związane z budową nowego kościoła, który dziś stoi 

we wsi. Gro prac budowlanych wykonano jeszcze w latach 1902-1904. Podobno Łowiccy, jak 

wspominają mieszkańcy, byli bardzo dobrymi ludźmi. Dbali o swój majątek, mieszkańców. Ba, nawet 

byli rodzicami chrzestnymi pani Kazimiery, która wtedy mieszkała z rodzicami przy majątku. W 

Dołubowie uruchomili pierwszą prywatną szkołę polską, która mieściła się w dworskiej oficynie. Było to 

jeszcze przed 1914 rokiem a nauczycielką była m.in. żona Stanisława, Maria. Pan Stanisław senior był 

zapalonym stolarzem.  

Niespokojne rozpoczęły się czasy. Przyszła pierwsza wojna światowa. Stanisław senior został 

zmobilizowany do armii carskiej, z którą następnie ewakuował się w głąb Rosji. Maria z dziećmi też 

wyjechała do Wilna, do brata i dalej do Moskwy. Tam spotkali się ze Stanisławem i razem już czekali 

na możliwość powrotu do domu. Jednak tam też umiera Maria, najmłodsza z dzieci państwa Łowickich. 

W tym czasie majątkiem zarządzał brat Marii, Roman Czarkowski. Udało się jemu uratować majątek 

przed upaństwowieniem i spaleniem przez Niemców. Nie było łatwo w tamtych czasach. Nieraz nie było 

co jeść. Pan Zenon wspominał opowieści mamy, że jadło się pokrzywy, a w pokojach gdzie spały dzieci 

zakrywano okna by było ciemno. W ten sposób mówiono dzieciom, że jeszcze nie jest pora wstawać, 

jest noc. Tak próbowano oszukać głód. Potem przyszła kolejna wojna. Wojna bolszewicka. Nawet tutaj 

w Dołubowie w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 roku polscy żołnierze stoczyli zwycięską bitwę z sowiecką 

brygadą. Wiele lat później poległym w tej bitwie postawiono pamiątkowy krzyż i głaz. Po wojnie 

próbowano żyć normalnie. Łowiccy wrócili do majątku.  

30 września 1921 odbył się pierwszy spis ludności. Podawał on, ze w majątku Dołubowo było 6 

budynków mieszkalnych, w których mieszkało 159 osób, w tym 72 mężczyzn i 87 kobiet. Łowicki włączył 

się w działalność spółdzielczą. Był jednym z głównych założycieli Spółdzielni Rolniczo – Handlowej 

Rolnik w Bielsku Podlaskim, która została wpisana do rejestru w 1921 roku. Z początkiem lat 30-tych 
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przyszedł wielki kryzys gospodarczy. Narastały kłopoty finansowe Łowickich. Pomimo to jakoś udało się 

Łowickim wyedukować dzieci. Rodzeństwo ukończyło szkoły średnie w Warszawie a potem studia i 

szkoły pomaturalne. Bracia Łowiccy ukończyli także Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w 

Zambrowie. 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. Stanisław junior poślubił Łucję Obuch – Woszczatyńską, która pracowała jako 

nauczycielka w szkole w Dołubowie. W 1930 roku, w znacznej mierze dzięki inicjatywie i wsparciu 

finansowemu dworu, we wsi założono straż pożarną. Stanisław Łowicki, który działał w Komisji 

Lniarskiej województwa białostockiego, założył także we wsi ośrodek tkacki, zajmujący się produkcją 

m.in. dywanów, obrusów, obić na meble, które trafiały następnie na rynek krajowy i zagraniczny. Dzięki 

temu ludzie mogli zarobić. W 1938 roku państwo wykupiło ok. 100 ha dworskiego pola z zamiarem 

wybudowania lotniska polowego. Na lotnisku podjęto nawet prace niwelacyjne terenu i gęściej je 

drenowano, jednak do września 1939 roku nie zostało ono oddane do użytku. Do dzisiaj na tym polu nie 

zobaczycie żadnego słupa elektrycznego. Przyszła znowu wojna. Majątek najpierw zajęli Sowieci, 

potem Niemcy. Wojna odcisnęła na wszystkich swoje piętno. Wie tylko ten, kto to przeżył: Syberia, 

Katyń, obozy koncentracyjne, głód, strach, bombardowania. Mimo to w Dołubowie próbowano żyć 

normalnie. Co się stało z Łowickimi? Bracia Łowiccy Stanisław i Władysław zostali powołani do wojska. 

Obaj zginęli tragicznie w Katyniu. Rodzina Łowickich rozpoczęła tułaczkę: Dołubowo Wyręby, Białystok, 

Turczyn. Dopiero kiedy majątek przejęli Niemcy, dołubowscy fornale pojechali po starego Łowickiego, 

prosząc by był administratorem majątku. Niestety 22 października 1941 roku zmarł nagle obchodząc 

swoje do niedawna pola. Wiemy, że Łucja także przeżyła z dziećmi zsyłkę na Sybir. Co stało się z 

Oleńką i jej matką? Nie wiem.  

Na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku nowa władza ludowa rozparcelowała majątek Łowickich. 

Tak zakończyła się historia majątku w Dołubowie. 

 

Jaka była dalsza historia Dołubowa? Piszą ją od zakończenia II wojny światowej jej mieszkańcy. 

I wy moje dzieci też ją piszecie. Każdego dnia przyczyniacie się do zapisywania jej losów na kartach 

dziejów naszego kraju. 

Babcia spojrzała na wnuczęta, które leżąc u jej stóp usnęły. Uśmiechnęła się. I zanuciła starą 

piosenkę Chatka.  
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