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Na Polu Chwały  

w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 

II 

Gen. dyw. Filip Stanisław Dubiski (1860 – 1919)  

na Polu Chwały pod Bobrujskiem - 28 IX 1919 

 
Wstęp 

 

W moim II eseju z cyklu Na Polu Chwały w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 przedstawię 

niezwykłą i zapomnianą całkowicie postać bohaterskiego generała Filipa Stanisława Dubiskiego, 

oficera zawodowego armii carskiej, który zakończył karierę wojskową w Rosji w czasie rządów 

Kiereńskiego w 1917, jako generał porucznik.  Generał Dubiski był jedynym polskim generałem, 

który poległ na Polu Chwały podczas całej wojny polsko bolszewickiej 1919-1920, 28 września 

1919 r. podczas tzw. II bitwy pod Bobrujskiem. 

 

By zrozumieć chociaż trochę sytuację oficerów polskiego pochodzenia w armii carskiej w okresie 

poprzedzającym brzemienną w skutkach dla Polski jesień 1918, gdy ustały działania I wojny 

światowej, musimy na chwilę powrócić do lipca 1917 r. W tym czasie rosyjski Rząd Tymczasowy 

Aleksandra Kiereńskiego podjął na froncie zachodnim ostatnią wielką ofensywę. Ofensywa 

Kiereńskiego przeciwko wojskom austro-węgierskim w Galicji, zakończyła się całkowitą klęską. 

Wzmocnione siłami niemieckimi wojska austro-węgierskie przeprowadziły udany kontratak. 

Straty rosyjskie wyniosły prawie 400 tysięcy żołnierzy, a po stronie przeciwnej padło ok. 60 

tysięcy żołnierzy. Wtedy Rosjanie zezwolili na tworzenie korpusów polskich przewidzianych do 

walki na froncie. Początkowo powstał I Korpus Polski, a jego dowódcą został generał-lejtnant 

Józef Dowbor-Muśnicki. Sztab I Korpusu Polskiego rezydował w Mińsku Litewskim, a szefem 

sztabu był Rosjanin, gen. Władimir Agapiejew. U boku generała Dowbora-Muśnickiego, znaleźli 

się dobrze wyszkoleni polscy generałowie z armii carskiej – Filip Stanisław Dubiski (w rosyjskich 

dokumentach wymieniany jako Dubisski), Wacław Iwaszkiewicz, Wincenty Odyniec, Gustaw 

Ostapowicz oraz pułkownicy z armii carskiej – Władysław Anders, Daniel Konarzewski i Lucjan 

Żeligowski. Do jesieni 1918 r. udało się zwerbować 22 tysiące żołnierzy – w tym trzy dywizje 

strzelców, jedną brygadę rezerwową, dobrze wyszkoloną jazdę i oddziały inżynieryjne i inne. 

Głównym centrum mobilizacyjnym stała się twierdza w Bobrujsku, którą udało się zdobyć w 

lutym 1918. W tej niezwykłej okolicy nad Berezyną powstała trójkątna mała republika polska z 

centrum administracyjno-wojskowym w Bobrujsku. 

 

Tereny te obecnie całkowicie już zapomniane, tętniły wtedy polskim życiem. Okoliczna polska 

ludność, pochodziła między innymi z dawnych i starożytnych dworów na najstarszych kresach I 

Rzeczypospolitej, od czasów 1772, czyli I rozbioru, gdy ziemie te zostały wcielone do Rosji. 

Atmosferę tych ziem opisał w swojej pięknej sadze rodzinnej, Florian Czarnyszewicz, p.t. 

Nadberezyńcy – powieść w trzech tomach, osnuta na tle prawdziwych wydarzeń. Natomiast 

Mieczysław Jełowiecki w swoim szkicu p.t. Po dworach i wsi litewskiej tak pisał o tej ziemi: 
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Jełowiecki zadedykował ten szkic: Ziemi rodzinnej wspomnieniom młodości te słów kilka 

poświęcam… 

 

Podobno, gdy Pan Bóg miał stworzyć Borysowski i Ihumeński powiaty to odwrócił się doń tyłem, 

aby nie wiedzieć co robi. Sądzę, że tak nie jest. Dla miłośnika przyrody, dla badacza, a wreszcie 

dla myśliwego, kraj ten przeciwnie zawiera dużo swoistego uroku. 

 

Ćmią się puszcza, mgła się zbiera, 

Po piaskach kraj przeziera. 

 

Szeroko rozlały się wody Berezyny, jak okiem sięgnąć ciągnie w dal błękitne pasmo wody otoczone 

niezmierzoną płaszczyzną łęgów, na których cicho stoją niezliczone charakterystyczne, tak często 

uwiecznione przez Malarza Weyssenhoffa, kopice siana, a dalej z obu stron w niebieskawej mgle 

czernieje nieprzebyta odwieczna puszcza ciągnąca się na kilka set prawie wiorst od Dokszyc, 

Dziedziłowicz, Łohejska na Borysów, na Berezynę aż po Bobrujsk i Homel… 

 

A wśród tej puszczy żyła drobna szlachta w polskich zaściankach jak Smolarnia z powieści 

Floriana Czarnyszewicza. Te ziemie ongiś Wielkiego Księstwa Litewskiego, a obecnie leżące na 

Białorusi, stały się teatrem nowych walk zaraz po I wojnie światowej, z bolszewikami, ale też i z 

resztkami ewakuowanej wtedy wielkiej armii niemieckiej, zwycięskiej na froncie dla niej 

wschodnim, a zachodnim dla Rosjan. 

 

 
 

Odznaka Pamiątkowa I Korpusu Polskiego w Rosji 1917-1918 w Bobrujsku 

(Fot. ze zbiorów Muzeum Polskiego im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie) 

 

Oprócz I Korpusu Polskiego w Bobrujsku w sile ok. 22 tysięcy żołnierzy, powstały dwa następne: 

II Korpus Polski w Besarabii i w Rumunii w grudniu 1918, pod dowództwem gen. Jana 
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Stankiewicza, w sile 3,5 tysiąca żołnierzy i III Korpus Polski na Ukrainie (ze sztabem w Kijowie) 

pod dowództwem gen. Eugeniusza de Henning-Michaelis. Ten ostatni zdołał zebrać tylko 2 tysiące 

żołnierzy. Razem ilość wojska polskiego z armii rosyjskiej, dochodziła z dodatkowymi oddziałami 

w Odessie i w Murmańsku do ponad 30 tysięcy. Siły te były prawie kilka razy większe od I  

i II Brygady Legionów u boku Austro-Węgier. Dodatkowo należy policzyć siły tzw. Polnishe 

Werhmacht - czyli niewielkie siły utworzone za zezwoleniem Niemiec jako siła zbrojna Królestwa 

Polskiego powołanego w 1916 r. przez tzw. akt dwóch cesarzy. Siły zbrojne jednak zdołano 

rozbudować po przyjęciu 3 stycznia 1918 dekretu Rady Regencyjnej o utworzeniu 150-tysięcznej 

armii. 

 

 
 

Generał broni Józef Dowbor Muśnicki, h. Przyjaciel (1867 – 1937) 

generał-porucznik Armii Imperium Rosyjskiego i gen. broni Wojska Polskiego, w latach 1917-1918 twórca 

i dowódca I Korpusu Polskiego w Rosji (Mińsk i Bobrujsk), w 1919 naczelny dowódca Sił Zbrojnych w 

byłym zaborze pruskim (dowódca powstania wielkopolskiego), odznaczony wieloma orderami 

zagranicznymi i najwyższymi orderami wojskowymi rosyjskimi. Jedynym orderem polskim był nadany mu 

pośmiertnie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Order Orła Białego w stulecie wybuchu powstania 

wielkopolskiego, 27 XII 2018 (fot. w generalskim mundurze wielkopolskim, w klapie odznaka wojsk I 

Korpusu Polskiego w Rosji, początek 1919, Wikipedia) 
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Na czele I Korpusu Polskiego stanął generał-lejtnant Józef Dowbor-Muśnicki. Był on bardzo 

dobrze przeszkolonym rosyjskim generałem i najwyższym stopniem wśród Polaków służących w 

carskiej armii. Dzięki swoim zdolnościom stworzył dobrze wyszkolony i wyposażony I Korpus 

Polski. Urodził się w majątku rodzinnym pod Sandomierzem, ale pochodził ze starodawnej 

szlachty litewskiej, sięgającej swymi korzeniami czasów pogańskiej jeszcze Litwy, skąd pochodził 

drugi człon jego nazwiska Dowbor. Był mężczyzną zdecydowanym, wysokiego wzrostu i 

dumnego czoła. Generał Dowbor-Muśnicki zgrupował wokół siebie w czasach I Korpusu 

Polskiego bardzo dobrze wyszkolonych oficerów różnej broni. W tym gronie jak już wspomniano, 

był również generał-podporucznik Filip Stanisław Dubiski, weteran wojny rosyjsko-japońskiej 

1904-1905, I wojny światowej w tym również zmagań wojennych na Kaukazie w Azji. To 

przesądziło być może o Jego udziale w Powstaniu Wielkopolskim, ponieważ właśnie gen. 

Dowbor-Muśnicki stanął na jego czele w styczniu 1919.  

 

 

 
 

Defilada Wojsk Wielkopolskich przed Międzysojuszniczą Komisją w Poznaniu 2 marca 1919. Przemarsz  

1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich – pierwszy z lewej maszeruje generał porucznik Filip Stanisław Dubiski 

i płk Daniel Konarzewski. Po lewej w grupie oficerów jako pierwszy salutuje gen. Józef Dowbor-Muśnicki, 

Głównodowodzący Armią Polską b. zaboru pruskiego (Armią Wielkopolską) (Fot. K. Greger & GP, Poznań, 

2 III 1919 – NAC). 
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Otwarcie 22 maja 1919 Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej w Poznaniu. Siedzą w pierwszym rzędzie od 

lewej: generał-porucznik (gen. dyw.) Filip Stanisław Dubiski, dow. 1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich, 

mjr Giovanni Stabile, Międzysojusznicza Misja Wojskowa w Polsce, N.N., płk Tonini z Włoskiej Misji 

Wojskowej w Polsce, gen. dyw. Kazimierz Raszewski, gen. do zleceń przy głównodowodzącym Wojsk 

Wielkopolskich, gen. byrg. Jan Wroczyński ,,Rejtan”, szef sztabu DG WP w b. zaborze pruskim, generał-

major (gen. bryg.) Jan Jacyna, b. oficer I Korpusu Polskiego, wtedy czł. Rady Wojskowej, pułkownik 

Georges Marquet, Francuska Misja Wojskowa w Polsce i słynny ks. dziekan płk Tadeusz Maciej Dykier. 

Pomiędzy płk Tonini i gen. Raszewskim, stoi gen. bryg. Juliusz Macewicz (z brodą), inspektor sił lotniczych 

w b. zaborze pruskim.  (fot. Działu Fotograficznego Sekcji Naukowej przy DG Wojsk Wielkopolskich (sygn. 

P12) - facebook_wojska_wielkopolskie). 

 

Przykładem jest Jego udział w otwarciu Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej (czyli Lotniczej) w 

Poznaniu. Na zdjęciu pierwszy siedzący z lewej to generał Filip Stanisław Dubiski (który często 

używał wtedy swego drugiego imienia – Stanisław). 

 

Na Froncie Litewsko-Białoruskim w 1919 

 

Wojna w 1919 była jednym pasmem sukcesów wojsk polskich na froncie litewsko-białoruskim. 

19 kwietnia wojska polskie zajęły Wilno, a w lipcu Mińsk Litewski. Wyparto Armię Czerwoną z 

Dźwińska (Dyneburga) i miasto przekazano Łotyszom. Latem linia frontu przebiegała mniej 

więcej wzdłuż linii górnego biegu Dniepru i Berezyny, a na południu aż do Kamieńca Podolskiego. 
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Armia ukraińska została pokonana w Galicji Wschodniej. Generałowie i wyżsi oficerowie wojsk 

polskich (jak również Armii Wielkopolskiej) wywodzili się z armii zaborczych, armii austro-

węgierskiej i rosyjskiej. Wyjątkowo z generałów legionowych, w 1919 było ich tylko dwóch – 

Kazimierz Sosnkowski i Edward Śmigły-Rydz, a z armii niemieckiej pochodził tylko jeden generał 

– Kazimierz Raszewski. 

 

Dowódcą tej jeszcze niezupełnie zjednoczonej armii był Józef Piłsudski, w jednej osobie Wódz 

Naczelny i Naczelnik Państwa. Jak napisał prof. Janusz Pajewski, … dysponował wrodzonym 

talentem męża stanu i wodza, miał ogromną wiedzę w dziedzinie wojskowości, wiedzę dyletancką, 

miał doświadczenie bojowe dwóch lat walki na szczeblu dowódcy brygady, miał niezachwianą 

wiarę w swoją szczęśliwą gwiazdę, miał upór litewski. Jego zadanie było bardzo trudne, ponieważ 

przeważająca część polskiej generalicji i korpusu oficerskiego nie miała i nie znała rodowodu 

legionowego. Do tych właśnie oddziałów należały Wojska Wielkopolskie pogardliwie określane 

przez byłych legionistów jako tzw.,,katolicy”. 

 

Po wielkiej pracy organizacyjnej 1 Dywizja Strzelców Wielkopolskich wyruszyła na Front-

Litewsko-Białoruski. Dowodził nią generał dyw. Filip Stanisław Dubiski. Na zdjęciu sztab tzw. 

Kombinowanej Dywizji Wielkopolskiej. W środku stoi gen. dyw. Filip Stanisław Dubiski, a obok 

niego gen. Daniel Konarzewski. Obaj są w jeszcze w mundurach Armii Wielkopolskiej. 

 

.  

 

Sztab Kombinowanej Dywizji Wielkopolskiej przed wyjazdem na Front Litewsko-Białoruski w centrum 

stoją gen. dyw. Filip Stanisław Dubiski, dow. 1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich, po jego lewej ręce, gen. 

bryg. Daniel Konarzewski, dow. Kombinowanej Dywizji (Grupy) Wielkopolskiej, w otoczeniu oficerów 

sztabowych, Dworzec Główny, Poznań, lato 1919 (Fot. N.N., z portalu www.odkrywca.pl). 
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Jechali na front w okolice dobrze znanego im Bobrujska, który był niedawno, bo w 1918 roku 

centrum życia polskiego i główną siedzibą wojsk I Korpusu Polskiego w Rosji (obok Mińska). 

 

Obrona Bobrujska wchodziła w skład działań na froncie litewsko-białoruskim pod dow. gen. dyw. 

Stanisława Szeptyckiego, byłego i zasłużonego w bojach, generała majora armii austro-

węgierskiej i w tym czasie szefa Sztabu Generalnego Wojsk Polskich. Miał on również pewien 

epizod legionowy w 1916 na własną prośbę przeszedł służbowo do Legionów Polskich i kilka 

miesięcy był dowódcą III Brygady Legionów, a od października 1916 do kwietnia 1917 był nawet 

komendantem Legionów Polskich. 

 

 
 

Generał broni Stanisław Maria Teofil hr. Szeptycki, h. wł. (1867-1950) 

generał-major armii austro-węgierskiej i gen. broni Wojska Polskiego, 

okresowo szef Sztabu Generalnego do marca 1919, od kwietnia 1919 do 7 marca 1920 

dowódca frontu litewsko-białoruskiego, potem dowódca 4 Armii WP (fot. N.N., w polskim mundurze 

generała broni, kwiecień 1920, War Relics Forum). 

 

Przed przybyciem na front litewsko-białoruski gen. dyw. Filipa Stanisława Dubiskiego, dowódcą 

tzw. Kombinowanej Dywizji Wielkopolskiej (czasem używa się też nazwy - Grupy Wojsk 
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Wielkopolskich) był gen. bryg. Daniel Konarzewski. Generał Konarzewski był dobrze znany 

Dubiskiemu podczas Powstania Wielkopolskiego, gdzie dowodził 1 Pułkiem Strzelców 

Wielkopolskich (później przemianowanym na 55 Pułk Strzelców Wielkopolskich). Znali się też 

wcześniej w I Korpusie Polskim w Rosji (gdzie Konarzewski pełnił funkcję dow. brygady w  

1 Dywizji Strzelców Polskich). Dowództwo Kombinowanej Dywizji Wielkopolskiej miał właśnie 

przejąć gen. Dubiski. Oprócz 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich na froncie w Bobrujsku 

stacjonował też 3 Pułk Strzelców Wielkopolskich (później przemianowany na 57 Pułk Piechoty 

Wielkopolskiej) pod dowództwem bohaterskiego pułkownika Arnolda barona Szyllinga). 

 

 
 

Generał dyw. Daniel Konarzewski, h. Pobóg (1871-1935) 

płk Armii Imperium Rosyjskiego i gen. dyw. Wojska Polskiego, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej,  

I wojny światowej, Powstania Wielkopolskiego, wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. Na 

Froncie Litewsko-Białoruskim dowódca Kombinowanej Dywizji Wielkopolskiej, a po śmierci gen. dyw. 

Filipa Stanisława Dubiskiego, dowódca 1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich (fot. N.N., w mundurze gen. 

podporucznika (gen. bryg.) Armii Wielkopolskiej, widoczny na piersi znaczek 1 Korpusu Polskiego w Rosji, 

1919, Wikipedia). 

 

Zarówno gen. Konarzewski jak i płk Szylling niezwykle cenili sobie generała Dubiskiego, którego 

wojskową cnotę i zdolności organizacyjne poznali w trakcie powstawania i konsolidacji Wojsk 
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Wielkopolskich. Gen. Dubiski był wtedy praktycznie prawą ręką Głównodowodzącego gen. 

Józefa Dowbora-Muśnickiego. Świetnie wyszkolone i wyposażone pułki wielkopolskie były 

istotnym atutem dla całego frontu litewsko-białoruskiego, gdzie toczyły się ciężkie walki na 

terenach im prawie zupełnie nieznanym. Jednak większość dowódców, nawet na szczeblu 

batalionów pochodziła z dawnej armii rosyjskiej i dla nich te tereny były dobrze znane. Jako 

pierwsza z Wojsk Wielkopolskich przybyła na Front Litewsko-Białoruski wspomniana 

Kombinowana Dywizja Wielkopolska, w składzie 3 i 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich (później 

przemianowanych na 57 i 58 pp.) wraz z bateriami artylerii polowej i ciężkiej, oraz 1 Pułk Ułanów 

Wielkopolskich (późniejszy 15 Pułk Ułanów Poznańskich). 1 Pułk Ułanów był wzmocniony 

dywizjonem Artylerii Konnej Wielkopolskiej. Dodatkowo grupa była zasilona innymi 

pododdziałami wraz z kompanią saperów i kompanią sanitarną. W ramach grupy była też eskadra 

lotnicza. Grupa ta liczyła łącznie 10 500 żołnierzy i oficerów i była najsilniejszym ugrupowaniem, 

które przybyło na front w rejonie Mińska już 30 lipca 1919. Przy współdziałaniu tej grupy z 1 i 2 

Dywizją Piechoty Legionów, zdołano opanować 8 sierpnia Mińsk. Z tego powodu rozpoczęto 

pościg za oddziałami bolszewickimi. 2 DP Legionów prowadziła pościg w kierunku Borysowa, 

Grupa Wielkopolska prowadziła walki na kierunku do Bobrujska. 4 Pułk Strzelców 

Wielkopolskich został również wzmocniony 2 kompanią 1 pułku czołgów dowodzonych przez 

kpt. Dufoura, z mieszanymi załogami francusko-polskimi.  

 

 
 

Pogrzeb żołnierzy z 3 pułku strzelców wielkopolskich pod Kopcem Dowborczyków w twierdzy w 

Bobrujsku w 1919 (Fot. z pisma Placówka Nr 3 z marca 1934 - www.rowery.olsztyn). 

 

http://www.rowery.olsztyn/
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Żołnierzy, którzy polegli pod Bobrujskiem chowano z honorami przeważnie koło kopca zwanego 

Kopcem Dowborczyków. Na jego wierzchołku był umieszczony krzyż Dowborczyków z 

wizerunkiem orła, na tle dwóch skrzyżowanych szabel, umieszczonym w środku krzyża (taki sam 

jak z pamiątkowej odznaki I Korpusu Polskiego w Rosji). Jednak wielu poległych przewożono do 

Wielkopolski lub do innych miejsc, w zależności od woli rodziny. 

 

 

 
 

Ofensywa na Froncie Litewsko-Białoruskim i zdobyte linie z końcem czerwca, 1-10 lipca,  

1-10 sierpnia i w grudniu 1919 (Szkic sytuacyjny z albumu 1918 – 1928 Dziesięciolecie  

Odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej – Warszawa 1928 (zbiory prywatne)) 

 

W dniu 28 sierpnia 1919 Bobrujsk powtórnie został zdobyty tym razem przez II brygadę 1 Dywizji 

Strzelców Wielkopolskich i 1 pułk ułanów wielkopolskich. W akcji wzięło udział 20 czołgów, 

które wspierały 4 pułk strzelców wielkopolskich. 1 września oddziały polskie utworzyły w 
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ciężkich walkach przedmoście na wschodnim brzegu Berezyny. Celem przedmościa było 

zabezpieczenie miasta i twierdzy przed ogniem nieprzyjacielskiej artylerii.  

 

Na Polu Chwały pod Bobrujskiem 

 

W twierdzy służbę garnizonową pełniły m.in. pododdziały z 3 pułku strzelców wielkopolskich, na 

przemian z pododdziałami 1 pułku strzelców wielkopolskich. Twierdza w Bobrujsku była dobrze 

zaopatrzona i nie do zdobycia przez wojska bolszewickie. Jednak bolszewicy zdołali podciągnąć 

na pomoc oddziały artylerii, w tym ciężkiej. Ostrzeliwanie pozycji polskich trwało praktycznie 

bez przerwy.  

.  

 

 
 

Generał-porucznik (gen. dyw.) Filip Stanisław Dubiski, h. Ślepowron (1860-1919) 

w mundurze Wojsk Polskich (Fot. N.N., 01/26/1919, NAC, Sygn. 3/1/0/1335/1) 

 

Dopiero z początkiem września 1919 dotarł do Bobrujska gen. Filip Stanisław Dubiski, dowódca 

1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich i przejął dowodzenie. Odpierano ataki bolszewickie i 

przeprowadzano wypady na tyły nieprzyjaciela. Zajęcie Bobrujska nie zakończyło walk w tym 
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rejonie frontu. Siły polskie zamierzały utworzyć przedmoście na lewym brzegu rzeki Berezyny. 

To mogło umożliwić stabilizację frontu na linii Berezyny i Pryczy, i było również warunkiem 

powodzenia skutecznej obrony. Równocześnie pozwalało organizować wypady i dezorganizować 

ruchy nieprzyjaciela. Po objęciu dowództwa przez gen. Filipa Stanisława Dubiskiego, gen. Daniel 

Konarzewski odjechał do Głębokiego, aby tam objąć dowództwo grupy działającej na Połock.  

1 Dywizja Litewsko-Białoruska prowadziła tymczasem działania na lewym skrzydle Grupy 

Wielkopolskiej. W tym czasie dochodziło do częstych i krwawych wypadów polskich z twierdzy 

w Bobrujsku. Jednym z pułków stacjonujących w Bobrujsku był 3 Pułk Strzelców Wielkopolskich 

(później przemianowany na 57 Pułk Piechoty Wielkopolskiej). Droga bojowa pułku w latach 

1919-1920 przedstawia poniższa mapka. Zaznaczony jest na niej kierunek wypadu na Żłobin, w 

kierunku wschodnim od Bobrujska.  

 

 
 

Szlak bojowy 3 Pułku Strzelców Wielkopolskich (57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej)  

w latach 1919-1920 – Szkic sytuacyjny - Wikipedia 

 

28 września Generał Filip Stanisław Dubiski postanowił osobiście towarzyszyć wypadowi na 

Żłobin, dwóch batalionów 3 Pułku i kazał się zawieźć na linię frontową samochodem służbowym. 

Następnie pod ciężkim ogniem artyleryjskim wroga przyłączył się pieszo do walczących 

oddziałów, chcąc dodać im ducha. Równocześnie trwał ostrzał karabinowy ze strony 
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bolszewików. Zabłąkana kula trafiła w pierś Generała. Mimo ciężkiej rany postrzałowej Generał 

Dubiski nie zaprzestał wydawania rozkazów i prowadzenia dalszej walki. Po odwiezieniu do 

twierdzy bobrujskiej po kilku godzinach od postrzału, skonał. Jego śmierć okryła żałobą wszystkie 

pułki i żołnierzy wielkopolskich, którzy widzieli w nim nie tylko swego dowódcę, ale prawie ojca, 

który brał udział z nimi w walkach I Korpusu Polskiego w Rosji, potem w Powstaniu 

Wielkopolskim, a zginął na ich oczach pod Rynią pod Bobrujskiem. 

 

Oto wniosek o pośmiertne przyznanie Krzyża Srebrnego V Klasy Orderu Virtuti Militari: 

Filip Stanisław Dubiski (ur. 4 września (23 sierpnia) 1860 w Dubiszczach, gub. wołyńska, zm. 

28 września 1919 w Rynii koło Bobrujska) – generał dywizji. 

 

Dnia 28 września 1919 r. śp. Generał por. Dubiski Filip, chcąc osobiście wziąć udział w 

wypadzie czterech baonów swej dywizji w kierunku na Żłobin – udał się samochodem za 

oddziałami śp. Ppłk. [AMJ: Arnolda] Szyllinga, dowódcy 57 pp, który po sforsowaniu pierwszej 

linii nieprzyjacielskiej poszedł w kierunku wschodnim. Dojechawszy do rezerwy działającej 

grupy, dowódca dywizji posuwał się dalej piechotą, aż do rzeki Oła, gdzie się zatrzymał, gdyż 

rezerwy z powodu ognia ciężkiej artylerii bolszewickiej były zatrzymane. Śp. Generał Dubiski 

widząc, że nieprzyjaciel oskrzydla atakujące oddziały, osobiście zbiera i prowadzi pozostałe 

rezerwy, lecz otoczony przez bolszewików zostaje ciężko ranny od kuli karabinowej w pierś i po 

kilku godzinach skonał. Będąc ciężko ranny śp. Generał Dubiski do ostatniej chwili interesował 

się akcją i wydawał rozkazy. (Wniosek na odznaczenie Virtuti Militari, sierpień 1921) 

 

A oto informacja zawarta w artykule w piśmie wielkopolskim Ku Chwale Ojczyzny! 

przeznaczonych dla Wojsk Wielkopolskich (z września 1919) zachowując pisownię z tamtych 

czasów: 

 

W dniu 28. września r. b. poległ przy obronie kresów wschodnich Dowódca I. dywizji Strzelców 

Wielkopolskich generał-porucznik Filip Stanisław Dubiski. Stary żołnierz, bo miał za sobą 40 lat 

służby wojskowej, zginął najchlubniejszą śmiercią żołnierską i odpierając atak wroga w 

pierwszym szeregu, został ugodzony kulą bolszewicką w pierś. Poczem w parę godzin Bogu ducha 

oddał. Czyn bohaterski generała, przypieczętowany własną jego krwią, uwieńczy historja wojsk i 

walk polskich wspomnieniem, że był to pierwszy z generałów wskrzeszonej armji polskiej, który 

życie swe położył na ołtarzu Ojczyzny… 

 

Poległego na Polu Chwały Generała Dubiskiego przewieziono do Warszawy by Go pochować z 

honorami wojskowymi. 

 

Kim był Generał dyw. Filip Stanisław Dubiski? 

 

Nie ma dokładnej pewności, gdzie się urodził Filip Stanisław Dubiski, czy w majątku Dubiszcze, 

gub. wołyńska, czy też jak podano w Polskim Słowniku Biograficznym w 1946, w maj. 

Romaszkowszczyzna (Romaskowszczyzna) k. Ołyki, gdzie jego ojciec dzierżawił jeden z 

majątków radziwiłłowskich. Urodził się 4 września (23 sierpnia) 1860. Pochodził ze 
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średniozamożnej szlachty. Jego ojciec miał na imię Józef i był podsędkiem w Ołyce, która była 

centrum dóbr radziwiłłowskich na Wołyniu. Matka miała na imię Zofia i pochodziła z rodziny 

Korzeniowskich, herbu Nałęcz. Dubiscy natomiast pieczętowali się herbem Ślepowron. W swoich 

wspomnieniach Jego syn, prof. dr hab. inż. Józef Dubiski (1895 – 1977) wspomina, że nie 

zachowały się dokumenty rodzinne Dubiskich, ponieważ razem z matką zdecydowali się je 

zniszczyć obawiając się, że mogą paść ofiarą terroru bolszewickiego w Nowoczerkasku, w 

regionie dońskim. W tym prowincjonalnym mieście przyszło im spędzić cały okres I wojny 

światowej i dopiero w 1919 r. zdołali powrócić do Warszawy. W tych czasach kolejnych rewolucji 

i walk białych z czerwonymi, nie było litości dla przedstawicieli tzw. sfer wyższych i w tym 

oficerskich, tym bardziej dla rodzin carskich generałów. Wnukiem Generała Dubiskiego był prof. 

dr med. Stanisław Dubiski (1929 – 2020). Można przyjąć, że nadano mu imię Stanisław po swoim 

dzielnym dziadku. 

 

Wykształcenie średnie Filip Stanisław uzyskał we Włodzimierskim Gimnazjum Wojskowym w 

Kijowie, które miało status Szkoły Kadetów. W 1879 wstąpił do 2 Konstantynowskiej Szkoły 

Wojskowej w Sankt Petersburgu co było równoznaczne do wstąpienia do wojska.  

 

W tych czasach po wojnie krymskiej (1853-1856) Sankt Petersburg był największym centrum 

studiów wojskowych w imperialnej Rosji. Szkoły wojskowe były podzielone na cztery rodzaje 

szkolnictwa wojskowego: 

 I. Akademie, dające wyższe wyksztalcenie wojskowe: Nikołajewska Sztabu Generalnego, 

Michajłowska Artyleryjska, Nikołajewska Inżynieryjna i Aleksandrowska Prawnicza;  

II. Uczelnie wojskowe kształcące oficerów wszystkich rodzajów wojsk oraz Korpusu Geografów: 

a) Korpus Paziów (dla synów arystokracji i wyższej szlachty rosyjskiej);  

b) Szkoły wojskowe (dające wykształcenie wojskowe w różnych rodzajach broni) – Piechoty: 

1. Pawłowska, 2. Konstantynowska, 3. Aleksandrowska; Nikołajewska Kawalerii, 

Michajłowska Artyleryjska, Nikołajewska Inżynieryjna;  

c) szkoły junkrów przy wojskach regularnych i nieregularnych;  

d) uczelnia topograficzna;  

e) uczelnia prawnicza – kształciła urzędników wojskowych do służby w wojskowym 

wymiarze sprawiedliwości. 

III. Korpusy Kadetów (gimnazja wojskowe) i progimnazja wojskowe; 

IV. Specjalna Szkoła Zarządu Artylerii: a) Techniczna, b) Pirotechniczna, c) Uzbrojenia. 

 

Z końcem XIX w. dodano jeszcze piątą kategorię: V. Szkoły przygotowujące pod względem 

teoretycznym i praktycznym oficerów. Były to szkoły: strzelecka, kawaleryjska, artyleryjska i 

elektrotechniczna. W samym Sankt Petersburgu i okolicy było 28 szkół wojskowych. Łącznie w 

tych szkołach różnego typu i dwóch resortów – wojny i floty, ilość słuchaczy wynosiła prawie 5 

tysięcy. 70% słuchaczy był wyznania prawosławnego, a 30% innych w tym niechrześcijańskich 

wyznań. Katolicy stanowili ok. 20% stanu wszystkich kształcących się i byli to prawie w 90% 

Polacy. Z powodu udziału wielu Polaków, będących oficerami rosyjskimi, w powstaniu 

styczniowym 1863, wprowadzono znaczące ograniczenia. W 1864 zabroniono przyjmowania 

katolików do Akademii Sztabu Generalnego. W Akademii Prawniczej wprowadzono ten zakaz w 
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1888. W Akademii Artyleryjskiej i Inżynieryjnej mogło być po jednym słuchaczu katolickiego 

wyznania na każdym roku. Katolicy w dwóch ostatnich akademiach nie mogli należeć do kadry 

wykładowej. Absolwenci Korpusu Kadetów kontynuowali studia w Wojskowych Szkołach 

Wojskowych. Wśród słuchaczy Polaków ok. 40% wybierało szkoły wojskowe w Petersburgu. 

Wśród generałów w Wojsku Polskim w 1919 było aż 56, który ukończyli te szkoły właśnie w 

Sankt Petersburgu1. W rosyjskich aktach wojskowych, generał Filip Stanisław Dubiski 

wymieniany jest jako Dubisski, ale nie zdołano ustalić dlaczego Rosjanie przyjęli taką właśnie 

pisownię jego nazwiska. 

 

Pełne wyższe wykształcenie wojskowe w carskiej Rosji, można było jedynie zdobyć w jednej 

akademii wojskowej. Pierwszą akademią wojskową w Rosji była powstała w 1832 Nikołajewska 

Cesarska Akademia Sztabu Generalnego. Egzaminy wstępne do wszystkich szkół wojskowych i 

akademii były konkursowe i trwały nawet kilka tygodni. Stosowano ostrą selekcję w akademiach 

dochodzącą nawet do 40% z tych co złożyli podania. Jednym z niewielu Polaków, którzy 

ukończyli studia wojskowe na poziomie akademii był późniejszy generał porucznik, a potem 

generał broni Józef Dowbor-Muśnicki i jego starszy brat Konstanty. Józef ukończył jako jeden z 

niewielu Polaków w historii Akademię Sztabu Generalnego (ASG), a jego brat Konstanty 

Akademię Prawniczą – obaj zostali przyjęci jako protestanci (choć faktycznie byli katolikami). 

 

W 1881, po ukończeniu 2. Konstantynowskiej Szkoły Wojskowej w Sankt Petersburgu, Filip 

Stanisław Dubiski otrzymał pierwszy awans oficerski na stopień podporucznika (ze starszeństwem 

8 sierpnia tego roku) i został przydzielony do Wołyńskiego Pułku Lejb-Gwardii. W elitarnych 

jednostkach cesarskiej gwardii, stopnie oficerskie były inne niż w wojsku. Z tego powodu Filip 

Stanisław otrzymał stopień chorążego (praposzczyka) gwardii z utrzymaniem daty starszeństwa. 

Służył w tym pułku 15 lat przechodząc kolejne awanse w rangach oficerskich gwardii: 

podporucznika (1884), porucznika (1885), sztabs-kapitana (za zasługi w 1892), kapitana (za 

zasługi w 1896). W tym okresie w jednostkach gwardii w Warszawie, służyło ok. 500 oficerów, 

w tym w Wołyńskim Pułku Lejb-Gwardii było 66 oficerów, z nich tylko 13 było katolikami i 

jednym z nich był właśnie kapitan gwardii Dubiski. Łącznie oficerów gwardii polskiego 

pochodzenia w Warszawie było tylko 31. 6 grudnia 1896 został przeniesiony do armii w stopniu 

podpułkownika, a w 1904 został mianowany pułkownikiem armii carskiej. Kapitański stopień w 

 
1 1. Pawłowską Szkołę Wojskową ukończyli: Aleksander Antonowicz, Józef Burhardt-Bukacki, Tadeusz Bylewski, 
Konstanty Dowbor-Muśnicki, Wacław Iwaszkiewicz, Wincenty Kaczyński, Henryk Kiewnarski, Henryk Koiszewski, 
Daniel Konarzewski, Piotr Koreywo, Józef Karol Latour, Antoni Listowski, Jan Roszkowski, Jan Stankiewicz, Stanisław 
Suryn, Teofil Świrski. 2. Konstantynowską Szkołę Wojskową ukończyli: Bronisław Babiański, Edmund Berezowski, 
Władysław Chełchowski, Filip Stanisław Dubiski, Wiktor Mieczysław Gawroński, Tadeusz Stanisław Jastrzębski, 
Witold Czesław Koreywo, Józef Krzysztof Leśniewski, Adam Nowosilski, Aleksander Osiński, Franciszek Ostrowski, 
Władysław Pobojewski, Józef Porzecki, Eugeniusz Rodziewicz, Adam Sławoczyński, Antoni Symon. Nikołajewską 
Szkołę Kawalerii ukończyli: Bronisław Czarnota de Bojary Bojarski, Czesław Dowbor-Muśnicki, Czesław Malinowski, 
Aleksander Romanowicz, Jan Sawicki, Stanisław Słupecki, Piotr Szymanowski, Andrzej Tupalski. Michajłowską 
Szkołę Artylerii ukończyli: Wojciech Falewicz, Roman Jasieński, Antoni Kaczyński, Anatol Kędzierski, Aleksander 
Kowalewski, Kazimierz Pławski, Leonard Wilhelm Skierski, Andrzej Tupalski, Romuald Wołyncewicz. Nikołajewską 
Szkołę Inżynierii ukończyli: Wiktor Mieczysław Gawroński, Konstanty Ihnatowicz, Władysław Koziełł-Poklewski, Jan 
Wroczyński, Jan Zarako-Zarakowski. Szkołę Topografów Wojskowych ukończył Ryszard Bitner. Korpus Paziów 
ukończył Modest Romiszewski.   
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gwardii dawał przywilej awansu o dwa stopnie w armii. Dubiski służył następnie w jednostce 

piechoty w Puławach. Dowodził rotą 5 lat i 7 miesięcy, a batalionem 6 lat i ok. 6 miesięcy. Wziął 

udział w wojnie rosyjsko-japońskiej, gdzie dowodził na szczeblu pułku. Następnie został 

przeniesiony na Syberię, gdzie dowodził V Zachodniosyberyjskim Batalionem Strzeleckim (1907 

– 1908), a potem był dowódcą 5. Syberyjskiego Pułku Strzeleckiego (1908-1914). Przeszedł w ten 

sposób przez wszystkie stopnie dowodzenia w różnych warunkach na Dalekim Wschodzie i na 

Kaukazie. 25 marca 1914 awansował na generała majora i objął dowództwo 2 brygady 39 Dywizji 

Piechoty na froncie tureckim i odznaczył się wtedy w operacji nad rzeką Eufrat. W 1916 formował 

w Tyflisie 5 Kaukaską Dywizję Strzelecką, w której służyło wielu Polaków i dowodził nią od 2 

kwietnia to 16 września. Później przejściowo dowodził I Korpusem na Froncie Kaukaskim. W 

1917 został zdymisjonowany przez rząd Aleksandra Kiereńskiego, z awansem na generała 

lejtnanta. W armii rosyjskiej otrzymał dwa ordery: Order św. Stanisława II klasy i Oder św. Anny 

II Klasy. Nie ma danych, ale można przyjąć, że też otrzymał za dzielność Order św. Jerzego, 

najwyższe odznaczenie bojowe (ponieważ w przeciwnym razie nie mógłby otrzymać Orderu św. 

Stanisława i św. Anny). 

 

W 1917-1918 Dubiski służył w I Korpusie Polskim w Rosji, pod dowództwem generała lejtnanta 

Józefa Dowbora-Muśnickiego. Należał do jego ścisłego sztabu i był otoczony mirem wszystkich 

oficerów. Z dniem 23 grudnia 1918 przyjęty został do Wojska Polskiego, z zatwierdzeniem 

posiadanego stopnia generała porucznika ze starszeństwem z 6 sierpnia 1916 i został przydzielony 

do Rezerwy Oficerskiej. Dzięki gen. Muśnickiemu został sprowadzony w styczniu 1919 do 

Wielkopolski, gdzie wziął udział w powstaniu jako generał porucznik w Siłach Zbrojnych b. 

zaboru pruskiego. W powstaniu wielkopolskim był w sztabie powstania i był prawą ręką 

Głównodowodzącego gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego. Od 22 stycznia dowodził 1 Dywizją 

Strzelców Wielkopolskich i był dowódcą Frontu Południowo-Zachodniego podczas walk z 

Niemcami. Po powstaniu zorganizował Grupę Wojsk Wielkopolskich do walki na Froncie 

Litewsko-Białoruskim.  

 

W Wielkopolsce był znaną postacią i uwielbianą w wojsku z powodu swojego ojcowskiego 

stosunku do wszystkich oficerów i żołnierzy. Skutecznie przekazywał swoje długoletnie 

doświadczenie dowódcze i taktyczne w odrodzonym wojsku polskim. 7 września wyruszył na 

Front Litewsko-Białoruski by polec na Polu Chwały w Ryni pod Bobrujskiem 28 września 1919. 

Dowództwo 1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich przejął wtedy generał podporucznik Daniel 

Konarzewski, który wydał następujący rozkaz: 

 

Dowództwo 

1 Dywizji 

Strzelców Wielkopolskich 

 

Rozkaz 28 września 1919 

 

Grubą żałobą okryła się nasza Dywizja, Nasz Wódz uwielbiany, nasz ukochany dzielny Dowódca, 

jenerał porucznik Stanisław Dubiski nie żyje! Kula bolszewicka ugodziła Go w chwili, gdy patrzał jak 

sprawnem Jego kierownictwem hordy bolszewickie, które nas zgnieść chciały, przez dzielne Jego wojsko 
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na głowę pobite zostały. Poległy jako prawdziwy żołnierz na posterunku, poległ w walce o nasze najświętsze 

ideały! Z zgonem Jego bohaterskim ubył nam nie tylko wódz, któremu wszyscy na ślepo zaufać mogliśmy, 

lecz straciliśmy w Nim także najlepszego Opiekuna, naszego troskliwego Ojca, który kochał nas Swem iście 

szlachetnem sercem, jak Swe własne dzieci, który dzień i noc starał się o złagodzenie trudu podwładnych 

Mu żołnierzy, dla którego troski Jego żołnierzy były i Jego troskami. 

 

Śpij Wodzu Drogi, Wodzu waleczny i nieustraszony, spokojnie. Przejęci Twymi ideałami, idąc 

Twoją drogą, drogą prostą, drogą spełniania obowiązków aż do śmierci nie ustąpimy niecnemu wrogowi 

tej ziemi Twą krwią zroszonej i starać się będziemy iść zawsze śladami, który Twój Duch nam ciągle 

wskazywał. 

 

/-/ KONARZEWSKI 

(mp) Generał ppor. i Dowódca Dywizji 

Za zgodność: 

/-/ Kwieciński 

Kapitan i Szef Sztabu 

 

Ciało poległego generała zostało przewiezione do Warszawy, gdzie odbył się 3 X 1919 wspaniały 

pogrzeb z honorami wojskowymi i konduktem poprowadzonym od Kościoła Garnizonowego na 

cmentarz Powązkowski. Rodzina ufundowała dla Niego piękny grobowiec, który istnieje do dnia 

dzisiejszego. 

 

 
 

Klepsydra o pogrzebie gen. por. Stanisław Dubiskiego (używał często swego drugiego imienia) w kościele 

garnizonowym w Warszawie, 3 października 1919 podpisana przez szefa sztabu 1 Dywizji Strzelców 

Wielkopolskich, kpt Kwiecińskiego (którego nie udało się zidentyfikować)  

(Facebook - wojska wielkopolskie) 
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W kościele Kolegiaty Farnej (z niemieckiego Pfarrkirche – czyli kościół parafialny) w Poznaniu 

została odprawiona 5 X 1919 druga uroczysta Msza św. żałobna by Poznań i żołnierze z Wojska 

Wielkopolskiego mogli pożegnać osobiście swojego bohaterskiego generała Dubiskiego. Kościół 

Kolegiaty Farnej to obecnie Bazylika Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i 

św. Stanisława Biskupa. Po Warszawie, Poznań pożegnał swego Generała Stanisława Dubiskiego. 

 

Grób generała dyw. (Filipa) Stanisława Dubiskiego, h. Ślepowron 

na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie (równocześnie grób rodziny Dubiskich)  

(Fot. N.N., zbiory rodziny Dubiskich) 

 

Pamięć i niepamięć 

 

Pamięć o bohaterach jest niezwykle ważna dla utrzymania tożsamości narodowej. Zdawali sobie 

z tego sprawę Ci, którzy oddawali bezpośredni hołd Poległym na Polu Chwały podczas i po wojnie 

polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zgoła inaczej wygląda sytuacja dzisiaj. W dniu dzisiejszym 
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przeważa w Polsce, ale również na emigracji niepamięć. Relatywizuje się dawną i współczesną 

historię zastępując ją stereotypami i nawet zafałszowaniami. 

 

Dlatego w tym miejscu w całości przedstawione są dwa ważne dokumenty: 1. Rozkaz gen. broni 

Stanisława Szeptyckiego, wtedy dowódcy Frontu Litewsko-Białoruskiego na smutną okazję 

śmierci gen. dyw. Stanisława Dubiskiego, i 2. Wspomnienie por. dr Telesfora Synoradzkiego2, 

lekarza szpitala wojskowego w Poznaniu, uczestnika powstania wielkopolskiego, a w tym czasie 

lekarza 7 Szpitala Okręgowego.  

 

Rozkaz Dowódcy Frontu Litewsko-Białoruskiego 

Gen. broni Stanisława Szeptyckiego 

 

…Dnia 28 września r.b. w walkach z przeważającym nieprzyjacielem, poległ na 

przedpolach Bobrujska pod Bortnikami (wł. pod Rynią – AMJ), Dowódca 1. Dywizji Strzelców 

Wielkopolskich Generał podporucznik Stanisław Dubiski (wł. Generał porucznik – AMJ), wiodąc 

osobiście w bój swoich żołnierzy. 

 U szczytu długo pod obcym mundurem tajonych marzeń walczenia we własnych szeregach 

w obronie Ojczyzny złożył swoje życie w żołnierskiej ofierze na Jej ołtarzu. 

 Okrył żalem i żałobą nie tylko szeregi swojej Dywizji, którą wiódł zawsze po zwycięskiej 

drodze, ale i Armję całą, dla której pozostanie wzorem cnót Wodza – żołnierza. 

 Chyląc czoło przed mogiłą poległego bohatera wyrażam Jego ofiarnej, mimo podeszłych 

lat, do tchu ostatniego pełnionej służbie, Jego zasługom i cnotom rycerskim, moją cześć i podziw 

i żegnam w imieniu swojem i podległej mi Armji tego rycerskiego ducha, który odchodzi od nas po 

znojnej służbie, by połączyć się z cieniami swoich bohaterskich poprzedników, generałów 

Żymirskiego i Sowińskiego34, w niespożyty symbol miłości Ojczyzny przypieczętowanej krwi 

serdecznej ofiarą… 

 

/_/ SZEPTYCKI 

 

28 IX 1919 

 

 
2 Por. dr med. Telesfor Synoradzki (1894 – 1940), lekarz, absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 
Wrocławskiego, doktorat z medycyny na UJ, uczestnik powstania wielkopolskiego, lekarz wojskowy, potem 
dyrektor szpitala miejskiego w Koźminie, walczył jako lekarz w wojnie obronnej 1939 i został wzięty do niewoli 
przez Sowietów, osadzony w obozie w Kozielsku, zginął zamordowany w lesie Katyńskim w kwietniu 1940. 
 
3 Gen. bryg. Franciszek Żymirski, h. Jastrzębiec (1779 – 1831), weteran insurekcji kościuszkowskiej, Legionów 
Polskich, walk na San Domingo, armii Księstwa Warszawskiego podczas wojny z Austrią, armii Królestwa 
Kongresowego, padł 25 lutego 1831 w bitwie pod Olszynką Grochowską jako Dowódca 2 Dywizji Piechoty, gdy 
trafiła go kula armatnia i oderwała mu całe ramię.  
 
4 Gen. bryg. Józef Sowiński, h. Krakowczyk (1777-1831), wychowanek Szkoły Rycerskiej, weteran insurekcji 
warszawskiej, Legionów Polskich, okresowo w armii pruskiej, od 1811 w armii Księstwa Warszawskiego, wziął 
udział w wyprawie Napoleona na Moskwę i stracił nogę w bitwie pod Borodino, potem w armii Królestwa 
Kongresowego, padł podczas obrony reduty na Woli broniąc jej przed przeważającymi siłami rosyjskimi. 
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Pamięci gen. Dubiskiego 

 

Z trwogą i przerażeniem czytali dzisiaj wszyscy, co z Nim pójść nie mogli, okropną wieść o 

śmierci bohaterskiej śp. Generała-porucznika Dubiskiego, dowódcy 1. Dyw. Strz. Wielkop. 

Jeszcze dziś mamy przed oczyma, jakeśmy to razem obchodzili tegoroczne święta wielkanocne, 

gdy pierwsza polska wiosna do naszych zagród zaglądała. Jak ojciec siedziałeś wśród nas, 

wśród Twego ulubionego 3.pułku i opowiadałeś nam o swojem życiu tułaczem, o swych wśród 

szczytów kaukaskich walkach, o turkiestańskiej wyprawie lub o mandżurskich bojach, a myśmy 

słuchali Cię w skupieniu, bo byłeś generałem, a byłeś nam przyjacielem i kochaliśmy Cię dla 

Twojej prostoty, szczerości, wyrozumiałości i dobroci. A potem sam podążyłeś na front, choć już 

dawno szron przyprószył Twoją skroń, poprowadziłeś swoich żołnierzy od zwycięstwa do 

zwycięstwa, poprzez Mińsk i Bobrujsk aż hen, gdzie sztandary Twoich pułków, białoruskiem 

słońcem olśnione, mieniły się w tęskniących za ojczyzną falach Dniepru i Dźwiny. I tam ległeś, 

kochany generale; z piersią rozdartą i zimnym obliczem leżysz teraz, a może i dobrze, że nie 

słyszysz, jak ludzie bez sumienia i zdrajcy gwałtownie prą do upadku ojczyzny. 

 

Spotkałem dzisiaj młodziutkiego żołnierza z Twoich szeregów. Z bólem i żalem opowiadał mi o 

Twoim losie. Właśnie z ran wyleczony wyjeżdżał ze szpitala, by powrót przyspieszyć do swojej 

formacji. Taki to duch tkwi w Twoich oddziałach. Twoja zasługa i Twoja nagroda, coś przez tyle 

lat wojny i trudów i twardego życia siebie zachował, by się dla Ojczyzny poświęcić. 

A gdy się spotkasz z Cieniami Kościuszki, śmiało możesz mu patrzeć w twarz: „Naczelniku, 

obowiązek swój spełniłem, a moje dzieci, nasi żołnierze dalej swój obowiązek wypełnią, tak jak i 

ja!” 

 

Dr. (Telesfor) Synoradzki 

 

Dzisiaj o godz, 10 przed południem odbyło się w kościele Kolegiaty Farnej uroczyste 

nabożeństwo żałobne za duszę śp. Stanisława Dubiskiego, generała Wojsk Polskich. W 

nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele Najprz. ks. Prymasa ks. prałat Łukomski, ks. oficjał 

Meissner, generalicja z Głównodowodzącym gen. Dowbor-Muśnickim na czele, przedstawiciele 

wojskowych misji zagranicznych z pułk. Marquet. Mszę św. żałobną odprawił dziekan okręgu 

gen. poznańskiego, ks. Stankowski, mowę żałobną wygłosił proboszcz 1. Dywizji ks. Wilkans, 

kreśląc obraz żołnierza-obywatela i człowieka prawego charakteru. Uroczystość zakończyła się 

konduktem żałobnym, odprawionym przez Dziekana gen. W. P. b. z. pr. ks. kanonika 

Prądzyńskiego. Kościół był zapełniony wojskiem i publicznością. 

 

Jak znacząca jest nasza niepamięć – niech świadczy nasza wiedza o powstaniu wielkopolskim, o 

polskich formacjach w Rosji podczas I wojny światowej, na czele z I Korpusem Polskim. Niech 

świadczy nasza znikoma wiedza o walkach na froncie litewsko-białoruskim w 1919.  
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Dopiero w sierpniu 1921 złożono wniosek na odznaczenie Generała Dubiskiego Krzyżem 

Srebrnym V kl. Orderu Wojennego Virtuti Militari (Data przyznania: 24 III 1922, nr 5279). 

 

Jednak z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej Instytut Pamięci Narodowej podjął się uczczenia 

100 wybranych bohaterów, którzy otrzymali Krzyże Srebrne V kl. Orderu Wojennego Virtuti 

Militari (podczas wojny polsko-bolszewickiej). Figuruje w tym spisie gen. dyw. Filip Stanisław 

Dubiski z wypisem z wniosku o to Jego jedyne odznaczenie polskie. Nie ma nigdzie ulicy 

nazwanej Jego imieniem i żadna z jednostek Wojska Polskiego nie nosi Jego imienia. Nie ma 

żadnej szkoły Jego imienia. Jedynym znakiem, że ktoś pamięta jest tabliczka na Jego grobie na 

Powązkach warszawskich, którą ustawiło Koło Przyjaciół Broni Pancernej w Poznaniu i 

Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman”.  

 

 
 

Od lewej (od góry), Gen. dyw. Stanisław Dubiski (w mundurze wielkopolskim jako Dow. 1 Dywizji), grób 

Generała z wartą Grupy Rekonstrukcji Historycznej na Powązkach, klepsydra Dow. Gł. Wojsk 

Wielkopolskich., kondukt pogrzebowy w Warszawie (zestawienie z portalu Wojsk Wielkopolskich) 
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Odznaka Pamiątkowa 1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich  

(zdjęcie z aukcji militariów polskich – Wikipedia) 

 

Non omnis moriam… - Nie wszystek umrę… 

 

Podziękowanie 

 

Pragnę złożyć serdecznie podziękowanie rodzinie Generała Dubiskiego w Kanadzie,  

a w szczególności ś.p. Prof. dr med. Stanisławowi, wnukowi Generała Filipa Stanisława 

Dubiskiego i Jego żonie Pani mgr inż. architekt Renacie Jentys, za udostępnienie rodzinnych 

materiałów archiwalnych oraz Panu Profesorowi dr hab. Adamowi Dobrońskiemu z Uniwersytetu 

Białostockiego za cenne materiały z książki ś.p. doc. dr Stanisława Czerepa o generałach carskich 

pochodzenia polskiego w latach 1914-1917. 

 

Maciej Jabłoński 

Ottawa 

24 października 2020 
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