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Dąbrowa Białostocka i okolice 

 

Tereny obecnej gminy Dąbrowa Białostocka były zamieszkiwane przez człowieka już 

w najdawniejszych czasach. Świadczą o tym znaleziska kamiennych narzędzi np. w Hamulce. 

W średniowieczu był miejscem ekspansji Mazowszan z zachodu i Rusi Czarnej ze 

wschodu. Z różnych stron ciągnęli tu myśliwi, rybacy, bartnicy, kosiarze trawy, pasterze z 

wołami. Ludzie mieli swoje rewiry, a w nich szałasy i budy mieszkalne. Wykształcił się szlak 

handlowy z Wizny do Grodna, który biegł wzdłuż Biebrzy. Na szlaku komunikacyjnym 

wzniesiono w średniowieczu kilka grodów. Po zachodniej stronie Brzozówki był to Goniądz, 

a po wschodniej stronie tej rzeki grody mieściły się na terenach obecnych wsi Grodzisk (gm. 

Suchowola) i Grodziszczany (gm. Dąbrowa Białostocka). Istnienie ich datuje się na X-XIII w. 

Miały one obok zadań fiskalnych, administracyjnych i obronnych, właściwych wszystkim 

grodom i gródkom, spełniać rolę szczególną, zabezpieczać główny szlak drożny, łączący we 

wczesnym średniowieczu północną Polskę i północne Mazowsze z Grodnem i dalej z Litwą. 

Inaczej mówiąc, obydwa grody były strażnicami wschodniej połowy szlaku lądowego Wizna- 

- Grodno. 

Szczególną rolę do odegrania miała Biebrza. W średniowieczu rzeki były powszechną 

drogą transportu towarów, ludzi i wojska. W kronikach krzyżackich są zapisy o  

wykorzystaniu rzeki do przemieszczania wojsk w XIV w. Jeszcze w XVI w. Biebrza była 

spławna od Lipska, a w XVIII w. z Dwugłów (powyżej Suchowoli). 

Zmienna była przynależność państwowa obszarów między Brzozówką, Biebrzą i 

Niemnem. W XI-XIII w. ziemie te należały do książąt grodzieńskich powiązanych z dynastią 

Rurykowiczów, panującą w Wielkim Księstwie Kijowskim, do którego należało także 

Grodno będące częścią Rusi Czarnej. W latach 1240-1270 z książętami ruskimi o Ruś Czarną 

zwycięsko rywalizowali książęta litewscy. Również Mazowszanie aktywnie włączyli się do 

walk o graniczne ziemie. Pomiędzy rokiem 1325 a 1343 władztwo mazowieckie sięgało 

gdzieś pod Grodno. Ostatecznie granica litewsko-mazowiecka została ustalona w 1358 r. 

Litewski książę Kiejstut wydał akt zawierający rozgraniczenie pomiędzy Litwą i jej 

dystryktem grodzieńskim, a ziemią księcia Siemowita Mazowieckiego i jego dystryktami: 

wiskim i goniądzkim, ustalając na długie wieki granicę litewsko-mazowiecką (polską) m.in. 

na rzece Wielka Struga (obecnie Brzozówka). Dokument z tą datą został uznany za falsyfikat 

z I połowy XV w., ale zapewne oddawał powstałą wcześniej rzeczywistość. W ten sposób 

tereny dzisiejszej Dąbrowy Białostockiej i okolic należały do województwa trockiego, 

powiatu grodzieńskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Liczne wyprawy wojenne, które przetaczały się przez omawiany obszar, zniszczyły i 

tak już słabe osadnictwo. Dopiero unia polsko-litewska i wspólne pokonanie Krzyżaków pod 

Grunwaldem w 1410 r. zmieniły tę sytuację. Na obszar Puszczy Grodzieńskiej powoli 

przybywali nowi osadnicy. Rozwój gospodarczy spowodował podział ogromnej puszczy na 

mniejsze jednostki. W ten sposób wydzielono Puszczę Nowodworską, której granicą 

północną była Biebrza, a zachodnią Brzozówka. Centrum administracyjnym nowo powstałej 

puszczy był Nowy Dwór Biały (obecnie Nowy Dwór), założony przed 1500 r. 

Niezwykle ważnym wydarzeniem była pomiara włóczna, dokonana na polecenie 

królowej Bony w 1. połowie XVI w. Polegała na uporządkowaniu osadnictwa. Dotychczas 

rozproszone zagrody były grupowane we wsiach z charakterystyczną zabudową wiejską tzw. 

ulicówką. Chłopi otrzymywali określony nadział ziemi (1 włókę litewską, tj. ok. 21 ha). 

Zostali także zobowiązani do określonych czynszów i prac. Uprawa odbywała się w systemie 

trójpolowym.  

Uporządkowane wtedy osadnictwo zachowało się do chwili obecnej. W połowie XVI 

w. powstała tzw. Długa Wieś, czyli kilkanaście wsi leżących kolejno po sobie przy drodze w 

kierunku południowym. Na jej początku był Dwór w Kamiennej (istniał już w 1522 r.), 

następnie Osmołowszczyzna, Małyszówka (i jej kolonia Dąbrowa), Jasionówka, Brzozowo, 
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Krugło, Nierośno, Łozowo, Mościcha. Na końcu był dwór w Sokółce założony w 1524 r. Te 

wsie stanowiły zachodnią granicę Puszczy Nowodworskiej, która była dzielona na mniejsze 

fragmenty. W 1540 r. istniało już Jaczno z cerkwią. Jest to okres, w którym powstały takie 

wsie jak: Grzebienie, Grabowo, Kalno, Kropiwno, Szuszalewo i szereg innych. Tereny na 

zachód od Długiej Wsi zostały skolonizowane na początku XVIII w., wtedy powstały wsie: 

Bagny, Wroczyńszczyzna, Olsza, Zwierzyniec Wielki i Mały, Jałówka, Trzyrzeczki 

Kuderewszczyzna. 

Powstanie kościoła w Dąbrowie, leżącej na gruntach wsi Małyszówka, związane jest z 

osobą Piotra Wiesiołowskiego, pełniącego urząd leśniczego nowodworskiego. W 1595 r. w 

Grodnie wystawił on odpowiedni akt erekcyjny, który tego samego roku został potwierdzony 

przez króla Zygmunta III Wazę w Krakowie. Rodzina Wiesiołowskich rezydowała we dworze 

w Kamiennej i stąd prowadziła liczą korespondencję, w tym z królem Rzeczpospolitej Obojga 

Narodów. Nazwa Dąbrowa po raz pierwszy wymieniana jest w dokumencie pisanym w 

1616 r. 

Z Wiesiołowskimi związane jest również ufundowanie kościółka w Kamiennej w 

1609 r. Jest to obecnie najstarszy obiekt drewniany na Podlasiu. Jego powstanie związane jest 

z tragicznym wydarzeniem, jakie miało miejsce w pobliżu kamieńczańskiego dworu. Otóż wg 

legendy dworskie psy zagryzły chłopską dziewczynkę Annę. Wzniesienie kościółka i nadanie 

mu wezwania pod im. świętej Anny miało być zadośćuczynieniem za niechcianą śmierć. 

W połowie XVII w. w pobliskim Krzywym Stoku (obecnie Różanymstoku), we 

dworze Tyszkiewiczów działy się cuda przy obrazie Matki Boskiej. Obraz został wykonany w 

Grodnie w 1652 r., a pierwsze cuda miały miejsce w 1658 r. Wieść o cudownych zdarzeniach 

szybko rozniosła się wśród okolicznej ludności. Napływ pielgrzymów spowodował, że 

Tyszkiewiczowie do obsługi kultu obrazu sprowadzili dominikanów i w 1662 r. ufundowali 

drewniany kościół i klasztor. Cudowny obraz był znany i na dworze królewskim. Nawiedziła 

go w 1. połowie XVIII w. żona króla Augusta III. Pod koniec XVIII w. dominikanie wznieśli 

nowy klasztor i nowy murowany kościół, który zapewnił odpowiednie miejsce dla 

rozwijającego się kultu Matki Boskiej Różanostockiej i wzrastającej liczby pielgrzymów. 

Połowa XVII w. była okresem regresu dla Rzeczpospolitej, jak również dla ziem w 

okolicach Dąbrowy. Najazdy obcych wojsk, zniszczenia wojenne, uprowadzanie ludzi 

spowodowały zapaść gospodarczą i spadek liczby mieszkańców. Powolny rozwój nastąpił 

dopiero pod koniec tegoż wieku. 

Dąbrowa jako miejscowość parafialna miała lepsze warunki rozwoju niż sąsiednie 

wsie. Targi i jarmarki odbywające się przy kościele wpływały na ożywienie gospodarcze i 

wzrost liczby mieszkańców. Pojawili się pierwsi Żydzi, którzy zajmowali się handlem, 

prowadzeniem szynków, rzemiosłem. 

Ugruntowaniem rozwoju wsi Dąbrowa było nadanie jej 8 marca 1713 r. 

przywileju targowego przez króla Augusta II. Przywilej można traktować jako nadanie 

Dąbrowie funkcji miejskich, ale niestety nie praw miejskich. Zresztą Dąbrowa nie otrzymała 

typowych praw miejskich również od Antoniego Tyzenhauza, podskarbiego litewskiego, 

który walnie przyczynił się do jej rozwoju. W latach pomiędzy 1768 a 1775 rokiem stała się 

centrum lokalnej administracji, wymierzono jej rynek, zbudowano kilka murowanych 

domów. W 1. połowie XVIII w. Żydzi w Dąbrowie posiadali: bożnicę, szkołę, łaźnię i 

cmentarz. Prawdopodobnie więc mieli własną gminę wyznaniową. 

Po III rozbiorze Polski w 1795 r. Dąbrowa znalazła się w zaborze pruskim. Przez 

zaborcę została uznana za miasto królewskie i podniesiona do rangi dystryktu (powiatu). Ze 

względów sanitarnych władze pruskie zmuszały parafie do zakładania cmentarzy poza 

miastem. Tak też się stało w Dąbrowie, która zyskała nowy cmentarz. 

Kolejna zmiana przynależności państwowej nastąpiła w 1807 r. Na mocy pokoju 

zawartego w Tylży przez Francję i Rosję oraz Prusy Dąbrowa wraz z tzw. obwodem 
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białostockim przypadła Rosji. Zlikwidowany został powiat dąbrowski, a ziemie dzisiejszej 

Dąbrowy zostały włączone do powiatu sokólskiego.  

W 1811 r. utworzono parafię w Różanymstoku, przydzielając jej część obszaru z 

dotychczasowej parafii dąbrowskiej. Odtąd dominikanie zajmowali się pielgrzymami i 

parafianami  

Obwód białostocki, w ramach państwa rosyjskiego, cieszył się pewną autonomią. 

Uległo to zmianie w 1843 r., kiedy zlikwidowano odrębność obwodu i włączono go 

bezpośrednio do Imperium Rosyjskiego, wcielając do guberni grodzieńskiej. Dąbrowa 

pozostała w powiecie sokólskim. W 1846 r. władze carskie dokonały kasaty zakonu 

dominikanów i różanostocki kościół oraz parafia przeszły pod opiekę księży diecezjalnych. 

W roku 1861 w Rosji została zniesiona pańszczyzna. Zostało to uregulowane reformą 

uwłaszczeniową. Towarzyszyło temu nadawanie chłopom ziemi na własność. Wsie miały 

wykonane pomiary geodezyjne z wyrysowanymi chłopskimi działkami. Likwidacji 

pańszczyzny towarzyszyło powołanie samorządu gminnego i miejskiego. Pod koniec XIX w. 

na terenie obecnej gminy Dąbrowa Białostocka było kilka gmin: Kamienna (z siedzibą w 

Różanymstoku), Bagny (z siedzibą w Domuratach), Romanówka (z siedzibą w Łozowie), 

Grzebienie (z siedzibą w Nowym Dworze). Dąbrowa była zaliczana do miast nadetatowych 

(zasztatnych) i miała burmistrza.  

W dobie Powstania Styczniowego (1863-1864) sanktuarium maryjne w 

Różanymstoku stało się miejscem licznych pielgrzymek o charakterze narodowym. Na skutek 

represji popowstaniowych w 1866 r. zabrano różanostocki kościół katolikom i przydzielono 

go prawosławnym, a Różanystok otrzymał nazwę Krasnostok. Katolicy zostali przyłączeni do 

parafii w Dąbrowie. Jednak kul Matki Boskiej Różanostockiej nie ustał. Przed cudownym 

obrazem, teraz w cerkwi w Różanymstoku, modlili się chrześcijanie obu wyznań. 

Zmiany gospodarcze, które w 2. połowie XIX w. objęły Europę powoli wkraczały 

również do Rosji. Jednym z czynników decydujących o możliwościach rozwoju 

gospodarczego danego terenu była kolej. W 1899 r. została ukończona linia kolejowa łącząca 

Grodno z Augustowem, Suwałkami i Oranami na Litwie. Biegła również przez obszar 

dzisiejszej dąbrowskiej gminy, jednak omijała samą Dąbrowę. Najbliższe stacje to: Stacja 

Bielany (gm. Nowy Dwór) oddalona od Dąbrowy o ok. 15 km oraz Stacja Kolejowa 

Kamienna Nowa, oddalona od Dąbrowy o ok. 9 km. Budowa toru kolejowego pociągała za 

sobą konieczność wykupu ziemi od właścicieli gospodarstw chłopskich i majątków 

ziemiańskich, przez które była wytyczona linia kolejowa. Wielu gospodarzy i ziemian nie 

było zadowolonych z tego faktu.  Tory kolejowe często przepoławiały obszar gospodarstwa 

lub przechodziły blisko zabudowań. Tak było np. w Kamiennej Nowej. Fakt ten w zasadniczy 

sposób utrudniał pracę w gospodarstwie. Zmuszał rolników do dojazdów do pól i łąk 

wydłużonymi trasami przez przejazdy kolejowe. Również z zapłatą za ziemię było różnie. 

Część gospodarzy uzyskała niskie odszkodowanie za utracony grunt. Jednak decyzje 

carskiego rządu były bezdyskusyjne. 

Stacja kolejowa w Kamiennej Nowej została zbudowana poza wsią. Składała się z 

budynku dworcowego murowanego z jasnej cegły. Dalej znajdował duży brukowany plac 

składowy ciągnący się wzdłuż zewnętrznego toru. W kompleksie obiektów znajdowała się 

wieża ciśnień zaopatrująca lokomotywy w wodę oraz rampa, w pobliżu dworca zbudowano 5 

drewnianych budynków mieszkalnych dla pracowników kolei. W każdym budynku mieszkały 

3-4 rodziny. Posiadały one także małe budynki gospodarcze na opał i hodowlę zwierząt. 

Budynki mieszkalne noszą popularną nazwę „koszarek”. Jedna z „koszarek” była 

przeznaczona na szkołę. 

Na przełomie XIX i XX w. teren obecnej gminy przeciął Carski Trakt. Była to droga 

Mężenin-Osowiec-Suchowola-Dąbrowa-Grodno o znaczeniu wojskowym, do szybkiego 

przemieszczania wojsk rosyjskich w przypadku wojny z Prusami. Służyła również 

transportowi cywilnemu, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego terenu, przez który 
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biegła. Sama Dąbrowa była biednym miasteczkiem o charakterze rolniczo-rzemieśniczym. Z 

tym, że rolnictwem zajmowali się głównie chrześcijanie, a handlem i rzemiosłem Żydzi, 

którzy dominowali w mieście ilościowo. W 1904 r. na 1800 mieszkańców miasta 78,2 % 

stanowili Żydzi, Polacy – 19,2 %, Rosjanie – 0,7 %, Tatarzy – 1,7 %. Okoliczni 

mieszkańcy tłumniej przybywali do miasta na trzy doroczne jarmarki i cotygodniowe targi. 

Handlowano końmi, bydłem, świniami, zbożem, owcami i warzywami, wyrobami mlecznymi, 

produktami rzemieślniczymi niezbędnymi w gospodarstwie. W mieście było brak 

podstawowej infrastruktury miejskiej.  

Pod koniec XIX w. ówczesny dąbrowski proboszcz ks. Józef Fordon uzyskał od 

carskich władz zgodę na budowę nowego murowanego kościoła, gdyż stary drewniany nie był 

zdatny do dalszego użytku. Budowa trwała w latach 1897-1902. Jednak parafianie obawiając 

się, że nowo budowany kościół zostanie zabrany i przemianowany na cerkiew, w nocy z 4 na 

5 maja 1897 r. rozebrali dotychczasowy drewniany kościół. 

W 1901 r. do Różanegostoku przybyły z mniszki prawosławne (zwane monaszkami) z 

Grodna. Rozpoczęły one intensywne działania inwestycyjne Wzniosły szereg budynków 

murowanych i drewnianych (tzw. zielona willa), które służyły celom klasztornym oraz celom 

oświatowym. Zakonnice założyły szkołę dla nauczycielek szkół cerkiewnych. Otrzymały 

także majątek Kalno, w którym założyły kompleks stawów i prowadziły nowoczesną hodowlę 

ryb.  

Wybuch I wojny światowej w 1914 r. i trwające działania wojenne doprowadziły do 

wielu zmian na obszarze dąbrowskiej gminy. W szkole w Kamiennej Nowej Rosjanie 

urządzili szpital polowy, a w pobliżu szkoły cmentarz. Spoczywa na nim kilkudziesięciu 

rosyjskich żołnierzy zabitych w czasie działań wojennych oraz zmarłych w szpitalu. W 

sierpniu 1915 r. front przesunął się w kierunku wschodnim. Teren gminy opuścili Rosjanie, a 

zajęli Niemcy. Mniszki opuszczając Różanystok zabrały ze sobą cudowny obraz Matki 

Boskiej Różanostockiej. Obecnie, prawdopodobnie, obraz znajduje się w jednej z cerkwi na 

terenie Rosji. Wielu mieszkańców, szczególnie prawosławnych, udało się na tzw. bieżeństwo 

i okres wojny spędziło na terenie Rosji. Niemcy zajmując Różanystok klasztor 

podominikański przeznaczyli na koszary, a kościół na magazyn. Zajęty teren poddali 

gospodarczej eksploatacji. 

Koniec wojny w 1918 r. nie przyniósł Dąbrowie wolności. Niemcy na tym terenie 

pozostali jeszcze przez dłuższy czas. Wielu mieszkańców zaangażowało się w tworzenie 

struktur przyszłej Polski. Aktywnie uczestniczyło w samoobronie, przeciwstawiając się 

rozbojom i rabunkom dokonywanym przez niemieckich żołnierzy. W drugiej połowie 

listopada 1918 r. placówki samoobrony powstały w Dąbrowie i Różanymstoku. Wielu z 

członków samoobrony wstąpiło do tworzącego się Wojska Polskiego. 30 kwietnia 1919 r. 

Dąbrowa wraz z całym powiatem sokólskim znalazła się w granicach Polski. W latach 1919 i 

1920 mieszkańcy gminy dali wyraz swego głębokiego patriotyzmu wstępując na ochotnika do 

Wojska Polskiego i walcząc w wojnie z bolszewikami. 

Po uzyskaniu niepodległości na terenie gminy Dąbrowa funkcjonowały dwa samorządy: 

gmina Dąbrowa z wójtem na czele i miasto Dąbrowa z burmistrzem. Dąbrowa została 

uznana za miasto Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 października 

1919 r. W jej skład oprócz samego miasta, jeszcze z okresu sprzed I wojny światowej, weszło 

kilka sołectw przyległych do miasta: Juryzdyka, Jasionówka, Małyszówka, Osmołowszczyzna 

oraz oddalone o kilka kilometrów Grabowo. 

W Różanymstoku w listopadzie 1918 r. Niemcy przekazali świątynię Kościołowi 

rzymskokatolickiemu. Jednak utrzymanie świątyni i obiektów, które pozostawiły mniszki 

było ponad siły ówczesnego proboszcza i odtworzonej parafii. W listopadzie 1919 r. parafię 

przejęli salezjanie. W obiektach, które służyły mniszkom, utworzyli gimnazjum i liceum 

męskie z internatem. Do szkoły tej chodziło wielu okolicznych mieszkańców, a także  

przysyłali do niej swoje dzieci rodzice z całej Polski. W celu umożliwienia wygodniejszego 
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podróżowania wychowankom do rodzinnych domów, salezjanie wystarali się o stworzenie 

przystanku kolejowego w pobliskich (odległość ok. 3 km) Harasimowiczach. Dotychczas 

najbliższą stacją kolejową były oddalone o kilkanaście kilometrów Bielany k. Nowego 

Dworu. Salezjanie chcieli podtrzymać kult Matki Boskiej Różanostockiej. Wiedząc, że nie 

mają szans na odzyskanie wywiezionego obrazu zamówili nowy w Warszawie. W 1929 r. w 

różanostockiej świątyni zawisł nowy obraz Matki Boskiej Różanostockiej, co dało motywację 

do dalszego rozwoju jej kultu. Salezjanie w swoim ośrodku mieli elektryczność, wodociąg, 

kanalizację, co zdecydowanie wyróżniało tę miejscowość na tle powiatu. 

Dąbrowa w okresie II Rzeczypospolitej stanowiła centrum niewielkiego rynku 

lokalnego. W 1921 r. w gminie mieszkało 9326 mieszkańców, z czego katolików było 8366 

osób, prawosławnych 923, wyznania mojżeszowego 20, muzułmanów 16. Natomiast w 

mieście Dąbrowa mieszkało 3014 osób, w tym 1717 katolików, 46 prawosławnych, 1218 

wyznania mojżeszowego, 33 muzułmanów. Życie gospodarcze regulowały targi odbywające 

się w centrum miejscowości. Formalnie cotygodniowe targi wprowadzono w 1926 r. W 

mieście przybyło trochę sklepów, rozwinęło się rzemiosło i drobny przemysł. Wszystko 

pracowało na rzecz mieszkańców miasta i okolicznych wsi. Dominującą rolę w miejskiej 

gospodarce mieli Żydzi. Budziło to niechęć wśród wielu Polaków. Niektórzy z nich wzywali 

do bojkotu żydowskiego handlu i rzemiosła, co doprowadziło w 1938 r. do antyżydowskiego 

tumultu. 

Niepodległość związana była również z rozwojem polskiej oświaty. Powszechnie 

powstawały szkoły o różnym poziomie organizacyjnym od 4 do 7 klas. W roku szkolnym 

1934/1935 w mieście i gminie było 16 szkół podstawowych, do których uczęszczało 1890 

uczniów.  

Przemiany gospodarcze na wsi związane były z powszechnie przeprowadzaną na 

przełomie lat 20. i 30. XX w. komasacją gruntów. Polegała ona tym, że dokonywano nowego 

podziału gruntów likwidując trójpolówkę i tzw. połoski (wąskie, długie pasy ziemi). W 

wyniku komasacji część rolników przesiedlało się na kolonie, otrzymując większe nadziały 

ziemi od dotychczas posiadanych. Ci, którzy pozostali we wsi, ziemi otrzymywali mniej. Ale 

wszyscy na ogół mieli grunty w jednej całości. Koloniści przenosząc na nowe siedliska 

budynki mieszkalne i gospodarskie spowodowali, że zabudowa we wsi stała się luźniejsza. W 

czasie komasacji rolnicy świadomie decydowali się na pomniejszenie swoich gospodarstw o 

nowo utworzone działki gruntu, które były przeznaczone do wspólnego użytkowania 

sołectwa. Były to działki, które służyły jako np.: postój furmanek, pralnia, wodopój, kopalnie 

gliny, piasku (żwirowisko), torfu, grzebowisko dla padłych zwierząt, cmentarz, 

przechowalnia ziemniaków. Rolnicy oprócz elementów gospodarczych, przy okazji 

komasacji, dostrzegli również potrzebę wydzielenia części gruntów na cele oświatowe, na 

których można by zbudować szkołę, przeznaczyć na boisko szkolne lub działki rolne dla 

nauczycieli. 

W okresie międzywojennym na terenie gminy były dwa urzędy pocztowe, które nosiły 

nazwę Dąbrowa k. Grodna oraz Różanystok k. Grodna. Natomiast miasto Dąbrowa 

formalnie otrzymało przymiotnik Grodzieńska Zarządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych w 1937 r. W mieście funkcjonowały: młyny motorowe, wiatraki, kaflarnie, 

gręplarnia (czesanie wełny), farbiarnia, olejarnia, spółdzielnia mleczarska, Bank Ludowy 

Żydowski, Kasa Stefczyka, urząd pocztowo-telegraficzny, posterunek policji, apteka, 

pracowało dwóch lekarzy. Było również szereg organizacji społecznych. Jednak miasto nie 

miało ani elektryfikacji, ani wodociągu. Najbliższy szpital był w mieście powiatowym 

Sokółce. Jednak powszechnie udawano się do Grodna oddalonego o ok. 20 km. Było to 

miasto znacznie większe od Sokółki, wobec czego tam były większe możliwości załatwienia 

różnych spraw, a także sprzedaży produktów rolniczych po atrakcyjniejszych cenach. Do 

Grodna zazwyczaj udawano się pieszo lub furmanką. Osoby zamożniejsze jeździły pociągiem 

lub autobusem.  
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II wojna światowa zaczęła się dla Dąbrowy niemieckim bombardowaniem. 1 września 

1939 r. nad miastem przeleciał niemiecki samolot i zrzucił trzy bomby, które na szczęście nie 

wyrządziły większej szkody. Pierwsze oddziały niemieckie dotarły do gminy 17 września i 

przebywały tu  trzy dni. 21 września, na opuszczony przez Niemców teren wkroczyły 

oddziały Armii Czerwonej. Było to efektem wcześniejszych układów pomiędzy Niemcami a 

ZSRR. Dąbrowa znalazła się pod okupacją Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

Rosjanie od samego początku zaczęli wprowadzać swoje porządki. Dało się to zauważyć w 

sklepach, w których zaczęły występować, nieznane wcześniej, braki towarów. Życie 

gospodarcze oraz społeczne podporządkowano prawodawstwu radzieckiemu. Białostocczyznę 

nazwano Zachodnią Białorusią i wcielono do państwa radzieckiego. Mieszkańcom nadano 

obywatelstwo radzieckie i zobowiązano do świadczeń na rzecz tego państwa. Przeprowadzane 

wybory do rożnego rodzaju ciał politycznych były dalekie od znanych reguł 

demokratycznych. Poprzedzane były nieznaną wcześniej nachalną propagandą i 

obowiązkowym udziałem w spotkaniach przedwyborczych. Same wybory miały charakter 

plebiscytu, w którym należało opowiedzieć się za państwem radzieckim. Polacy próbowali 

sabotować rosyjskie zabiegi. Jednak wszystkich straszono surowymi karami włącznie z karą 

śmierci lub wywózką na Syberię. Do świadczeń na rzecz państwa, oprócz podatków, należała 

przymusowa praca przy wyrębie lasu, zbiórce i dostawie kamieni polnych, pracach przy 

lotniskach polowych. Polaków wcielano także przymusowo do Armii Czerwonej. W 

Różanymstoku utworzono czerwonoarmijne miasteczko wojskowe (wojengorodok). 

Rosjanie ustanowili w Dąbrowie powiat (rejon), ale kierownictwo powiatu (działacze 

polityczni, kierownicy jednostek, urzędnicy powiatowi) przybyło ze wschodu wraz z Armią 

Czerwoną. Miejscowej ludności powierzono niższe stanowiska, w tym gromadzkie rady 

narodowe (sielsowiety), na które był podzielony powiat. Udział miejscowej ludności, mimo 

że część jej poparła nową władzę, we władzach politycznych był sporadyczny. 

W latach 1940-1941 Rosjanie przystąpili do budowy tzw. linii Mołotowa, tj. systemu 

bunkrów na granicy z Niemcami. Na terenie gminy wzniesiono ich kilkanaście. Do tej pracy 

przywieziono tysiące żołnierzy z batalionów budowlanych. Bunkry w dniu napadu Niemiec 

na ZSRR były w stanie surowym i nie spełniły swojej roli. 

Najbardziej masowymi represjami, które dotknęły społeczeństwo polskie na 

okupowanych przez Rosjan terenach były cztery wielkie wywózki: 10 lutego, 13 kwietnia i 29 

czerwca 1940 oraz w czerwcu 1941 r. Najbardziej masowa była zaplanowana na 21 czerwca 

1941 r. Z poszczególnych wsi do wywózki przeznaczono najbardziej podejrzane rodziny. W 

radzieckich planach było wysiedlenie wszystkich mieszkańców z pasa przyfrontowego. Setki 

osób trafiło do bydlęcych wagonów, które wyruszyły z Sokółki na wschód. Wielu czekało na 

dworcu na załadunek. Dla większości z nich ratunkiem okazał się atak niemiecki na Rosjan o 

świcie 22 czerwca. Lotnictwo niemieckie zbombardowało pociągi stojące w Grodnie czy 

Baranowiczach. Wielu mieszkańców, po rozbiciu transportów, powróciło do domu. Niestety, 

niektóre transporty ruszyły przed niemieckim atakiem i zawiozły Polaków na zesłanie. 

Zaatakowani Rosjanie nie mogli uwierzyć, że napadł na nich ich dotychczasowy 

sojusznik. Wielu mówiło, że odgłos wystrzałów to są manewry. Po kilku godzinach w 

popłochu opuszczali Dąbrowę. Żołnierze w większości dostali się do niemieckiej niewoli i 

zostali osadzeni w obozie pod Grodnem. Do listopada 1941, ze względu na tragiczne warunki 

obozowe: brak obiektów do mieszkania, skromne racje żywnościowe, choroby, wszyscy 

zmarli.  

Wkraczające do Dąbrowy od strony Lipska, po południu 22 czerwca 1941 r., wojska 

niemieckie, zostały ostrzelane. Zginął niemiecki oficer. W zemście, w nocy w miasteczku i 

przyległej Juryzdyce Niemcy podpalali zabudowania. Budynki były drewniane, kryte 

strzechą, w dodatku było suche, upalne lato, a więc słoma i drewno łatwo zajmowały się 

ogniem. Ludzie wyrwani ze snu wybiegali z domów, w tym w czym spali lub tak jak byli 

ubrani. Ratowali zwierzęta gospodarskie. Większość odzieży, pościeli, przedmiotów 
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domowych spłonęła. Mieszkańcy zamieszkali w wolnostojących piwnicach, u znajomych lub 

krewnych we wsiach. W mieście stały kikuty kominów spalonych domów. Tragiczna była 

nadchodząca zima. Odzież zimowa spłonęła w pożarze. W nielicznych ocalałych 

murowanych domach mieszkało kilka lub kilkanaście rodzin. Powszechnie za mieszkania 

używano wolnostojące piwnice, które ogrzewano małym okrągłym piecykiem tzw. kozą. 

Obiekty w Różanymstoku Niemcy przeznaczyli na swoje potrzeby, w tym na magazyny 

zboża. 

Nowy okupant stosował terror wobec wszelkich przejawów sprzeciwu. Wprowadził 

obowiązkowe dostawy produktów żywnościowych i zwierząt gospodarskich. Dokuczliwy był 

zakaz uboju zwierząt bez specjalnego pozwolenia. Jednak mieszkańcy wsi masowo łamali ten 

zakaz, hodując w ukryciu świnie oraz prowadząc potajemny ich ubój, za który notabene 

groziła kara śmierci. Okupant zlikwidował oświatę. Ograniczył praktyki religijne. 

Niemożliwa był procesja na Boże Ciało czy też pasterka w Boże Narodzenie. Łamanie 

zakazów było zagrożone karą śmierci lub wywózką do obozów zagłady. Natomiast życie 

codzienne, tak jak za poprzedniej okupacji, toczyło się mimo ograniczeń swoim rytmem. 

W tragicznej sytuacji znaleźli się Żydzi. Hitlerowska polityka antysemicka wykluczała 

ich ze społeczeństwa również na ziemiach okupowanych. Po zniszczeniu Dąbrowy szukali 

schronienia wśród zgliszcz swoich domów, a także we wsiach u znajomych chrześcijan. Za 

ukrywanie Żyda groziła kara śmierci. Mimo to wielu Polaków podejmowało ryzyko. 

Tragiczny był los  p. Sutuły z Brzozowa, który został rozstrzelany przed swoim domem za 

ukrywanie Żyda. Trzeba dodać, że donos na niego złożył jeden z sąsiadów.  

Los dąbrowskiej społeczności  żydowskiej dopełnił się 2 listopada 1942 r. Niemcy 

wywieźli Żydów do obozu zagłady w Treblince, gdzie wszyscy zginęli. Spośród dąbrowskich 

Żydów przeżyli tylko ci, którzy przed wojną wyjechali do USA, bądź ci, którzy znaleźli 

schronienie w polskich domach. 

Okupacja wywołała opór polskiego społeczeństwa. Nauczyciele rozwinęli tajne 

nauczanie. Zaczęła rozwijać się również polska konspiracja. Tworzyli ją przedwojenni 

oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego, nauczyciele, absolwenci i uczniowie ośrodka 

salezjańskiego w Różanymstoku. Powstały struktury Armii Krajowej, nastawione na 

szkolenie, wywiad, gromadzenie broni, kolportaż prasy. Szczególnie aktywna była komórka 

konspiracyjna w Różanymstoku.  

Działalność konspiracyjna związana była z ryzykiem aresztowania, a nawet śmierci. 

Latem 1943 r. w odwecie za zabójstwo Niemca k. wsi Jałowo i policjanta Polaka w Lipsku 

Niemcy aresztowali kilkadziesiąt osób z Lipska i kilka z Dąbrowy, w tym ks. dr. Witolda 

Kuźmickiego, proboszcza i dziekana dąbrowskiego. W Lipsku, w czasie aresztowania, 

ciężarną synową, na własną prośbę, zastąpiła teściowa Marianna Biernacka. 13 lipca 1943 r. 

50. zatrzymanych rozstrzelano na fortach k. wsi Naumowicze w pobliżu Grodna, o czym 

Niemcy poinformowali następnego dnia odpowiednim obwieszczeniem. 24 kwietnia 1944 r. 

żandarmi z Dąbrowy aresztowali w Różanymstoku Wojciecha Tura i Arkadiusza 

Zimnickiego, a w Nierośnie Władysława Gutmana. Zostali oni wywiezieni do obozu zagłady 

w Stutthofie. Dwaj pierwsi powrócili w 1945 r. do domów, natomiast W. Gutman z chorób i 

wyczerpania zmarł w 1945 r. w drodze powrotnej do domu. Mieszkańcy gminy Dąbrowa w 

czasie II wojny światowej walczyli na różnych frontach. Gen Nikodem Sulik, pochodzący z 

Kamiennej Starej, był dowódcą 5. Kresowej Dywizji Piechoty w walce o Monte Cassino w 

maju 1944 r. Z kolei gen. Edward Józef Godlewski, pochodzący z Harasimowicz, był 

Komendantem Obszaru Białostockiego AK (1942-1944), a następnie Komendantem Okręgu 

Kraków AK (1944). 

Wyzwolenie spod okupacji niemieckiej nastąpiło w lipcu 1944 r. Nacierająca od 

wschodu Armia Czerwona, natknęła się na opór niemiecki nad rzeką Sidra. W dniach 25-27 

lipca doszło do zaciętych walk. W wyniku radzieckiego ostrzału artyleryjskiego uległa 
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zniszczeniu wieś Harasimowicze. Rosjanie po przełamaniu niemieckich linii opanowali 

Dąbrowę i przesunęli linię frontu na zachód.  

Sytuacja polityczna po wyzwoleniu nie była jasno określona. Mieszkańcy uznawali 

zwierzchność polskiego rządu na emigracji, jednak musieli podporządkować się decyzjom 

rządu lewicowego w Polsce, który sprawował władzę od lipca 1944 r. Rodziło to napięcia. 

Zwłaszcza, że zbrojne podziemie nadal funkcjonowało i było wrogo nastawione do nowej 

władzy. Dochodziło do licznych ataków zbrojnych, zabójstw. Zginęło kilku wójtów Dąbrowy. 

Miały miejsce ataki na posterunek milicji. Najgłośniejsza akacja zbrojnego podziemia miała 

miejsce 19 maja 1945 r. Wtedy to oddział zbrojny WIR-a rozbił radziecką kolumnę 

transportową na drodze Suchowola-Dąbrowa, na wysokości wsi Podbagny. Z kolei władza 

stosowała terror wobec swoich przeciwników, posuwając się do tortur w czasie śledztwa czy 

nawet zabójstw oraz wyroków śmierci. Wspierana była obecnością, a nawet czynną pomocą 

Armii Czerwonej, która dokonała 16 lipca 1945 r. tzw. Obławy Augustowkiej. Z terenu 

dąbrowskiej gminy aresztowano 26 osób z następujących miejscowości: Dąbrowa (2), 

Hamulka (3), Juryzdyka (1), Kamienna Nowa (10), Małyszówka (5), Nowa Wieś (5). Nikt z 

aresztowanych nie powrócił do domu. Należy jeszcze uwzględnić naturalny, powojenny brak 

stabilizacji, umożliwiający zaktywizowanie się elementów kryminalnych. Liczne były napady 

rabunkowe, a nawet samosądy i zabójstwa. 

Wolna Dąbrowa przedstawiała przygnębiający obraz. Spalone miasto, którego znaczna 

część mieszkańców już nigdy do niego nie powróciła, zmniejszyło swoje zaludnienie do 

kilkuset osób. Nie było możliwości utworzenia władz miejskich (Dąbrowa formalnie utraciła 

prawa miejskie w 1950 r.). Obszar przedwojennego miasta i gminy Dąbrowa stał się jednolitą 

gminą z wójtem na czele. Mimo trudnej powojennej sytuacji politycznej i gospodarczej 

mieszkańcy starali się urządzić swoje życie na nowo. Ci, którzy przeżyli powracali do 

zgliszcz, starając się z dostępnych materiałów wznosić nowe budynki. Odradzała się polska 

oświata. Z przedwojennej społeczności żydowskiej w mieście nikt nie zamieszkał. Przerwany 

został kontakt z Grodnem, które zostało poza wschodnią granicą Polski. Z czasem puste 

parcele zajmowali przybysze z okolicznych wsi. W 1948 r. Dąbrowa z przylegającą 

Juryzdyką dokonały komasacji swoich gruntów. W gminie w 1950 r. funkcjonowało 19 szkół 

podstawowych. Dąbrowa nadal spełniała funkcje: miejscowości parafialnej, targowej, 

gminnego centrum administracyjnego. Powoli rozwijał się handel i rzemiosło. Handel 

targowy z centrum przeniesiono na obrzeża miejscowości. Ale życie gospodarcze, społeczne i 

polityczne było coraz bardziej poddawane nadzorowi nowego państwa polskiego – PRL i 

partii politycznej, która uważała się za twórcę tegoż państwa czyli PPR, a następnie PZPR. 

Najważniejsze stanowiska były zarezerwowane dla członków tejże partii. Na jej usługach 

stały organy państwa, a szczególnie organy represji: MO i UB, a następnie SB. 

Salezjanie po zakończeniu działań wojennych przystąpili do remontu zniszczonych 

obiektów. Wznowili także działalność oświatową. Jednak w miarę postępów ideologii 

komunistycznej, państwo coraz bardziej ograniczało ich działalność. Najpierw w 1950 r. 

odebrano ziemię i gospodarstwo należące do parafii, ale pracujące na rzecz szkoły oraz 

zamknięto dom dziecka prowadzony przez salezjanki. Następnie w 1954 r. odebrano szkolę i 

obiekty szkolne. Członkowie zakonu zostali wysiedleni do innych ośrodków salezjańskich w 

Polsce. Państwo w tym samym roku utworzyło w Różanymstoku Państwowe Technikum 

Rolnicze. Obiekty różanostockie salezjanie odzyskali w 2000 r., a w 2007 r. mury szkoły 

opuścił ostatni rocznik szkoły „państwowej”. 

Poważne zmiany w Dąbrowie zaszły 1 stycznia 1956 r. – wieś stała się siedzibą powiatu 

dąbrowskiego, którego obszar powstał z części dotychczas istniejących powiatów: 

augustowskiego i sokólskiego a składał się z podległych mu jednostek – gromad. W 

Dąbrowie powstał cały szereg instytucji powiatowych: Prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej, komenda milicji obywatelskiej, powiatowa straż pożarna, szpital. W gospodarce, 

oprócz rolnictwa, zaczął dominować handel i usługi spółdzielcze.  
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Napływ nowych mieszkańców, w tym osób pracujących w instytucjach powiatowych, 

spowodował powstanie budownictwa bloków mieszkalnych najpierw komunalnych, a z 

czasem spółdzielczych. Postało liceum ogólnokształcące. 1 stycznia 1961 r. nastąpiła 

zmiana nazwy miejscowości. Kilka lat wcześniej Dąbrowa przestała być Grodzieńską, teraz 

stała się Białostocką. Prawa miejskie Dąbrową Białostocka odzyskała 1 stycznia 1965 r. 

Przełom lat 60. i 70. XX w. to szybki rozwój miasta. Powstało szereg zakładów pracy z 

branży: metalowej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, przetwórstwa mleka, transportu, usług 

mechanizacji rolnictwa, budownictwa, handlu. Wzrastała liczba mieszkańców. Dynamicznie 

rozwijało się budownictwo mieszkaniowe indywidualne i spółdzielcze. Powstały nowe 

budynki szkoły podstawowej i przedszkola. Rozwinął się ośrodek kultury. Szczególnego 

impulsu rozwojowego nadało otwarcie linii kolejowej 15 grudnia 1963 r. na trasie Augustów-

Kamienna Nowa - Dąbrowa Białostocka – Różanystok – Sokółka - Białystok. Baza towarów 

masowych została przeniesiona z dworca w Kamiennej Nowej do Dąbrowy Białostockiej. 

Dotychczas do Sokółki czy Białegostoku można było dojechać autobusem. Teraz miasto 

uzyskało połączenie kolejowe z całym krajem. 

Lata 70. XX w. to okres zmian administracyjnych w kraju. 1 stycznia 1973 r., po 

likwidacji gromad, utworzono gminy. Z kolei 1 czerwca 1975 r. zlikwidowano powiaty 

rozdzielając ich kompetencje pomiędzy gminy i województwa. 

Przełom lat 70. i 80. XX w. to z kolei okres coraz większych trudności gospodarczych. 

Towarzyszył temu wzrost niezadowolenia społecznego z pogarszającej się sytuacji 

materialnej, ale również ze stosunków politycznych panujących w kraju, szczególnie z 

dominujące roli PZPR we wszelkich aspektach życia społecznego. Na fali niezadowolenia i 

strajków doszło do utworzenia w 1980 r. związku zawodowego „Solidarność”. 

Wielkim wydarzeniem i przeżyciem dla mieszkańców Dąbrowy Białostockiej, a także 

mieszkańców bliższych i dalszych terenów, była koronacja obrazu Matki Boskiej 

Różanostokiej koronami papieskimi 28 czerwca 1981 r. Na uroczystości religijnej w 

Różanymstoku zgromadziło się od kilkudziesięciu do dwustu tysięcy pielgrzymów. 

W 1983 r. rosnąca dąbrowska społeczność prawosławna rozpoczęła budowę swojej 

cerkwi. Świątynia została konsekrowana w 1989 r., a parafia powstała z części parafii w 

Jacznie. 

Do niezwykłego spotkania doszło w 1988 r. Mieszkaniec Dąbrowy Białostockiej Jan 

Zarzecki spotkał swoją znajomą Żydówkę z lat szkolnych, która jeszcze przed wojną 

wyjechała do USA. Przy kolejnym spotkaniu zaproponowała, że zorganizuje wśród 

znajomych zbiórkę pieniędzy, za które Jan Zarzecki wynajmie firmę w celu otoczenia 

cmentarza żydowskiego murem. Zadanie zostało wykonane w 1995 r. 

Przemiany społeczne w Polsce zahamował stan wojenny, który trwał od 13 grudnia 

1981 r. do 22 lipca 1983 r. Był on próbą utrzymania się przy władzy PZPR oraz naprawy 

gospodarki. Próby spełzły na niczym, a kolejne lata to kolejne strajki i wzrost braku zaufania 

do władzy. Nie pozostało jej nic innego jak porozumieć się z opozycją i wyrazić zgodę na 

demokratyzację kraju. Wybory z 4 czerwca 1989 r. likwidując monopol jednej partii na 

rządzenie krajem, wprowadzając pluralizm polityczny, autentyczny samorząd terytorialny, 

kierując kraj na drogę rozwoju gospodarczego, zapoczątkowały przemiany społeczne i 

polityczne w Polsce. 

Tadeusz Ciszkowski 


