
 Stanisław Józef Dubois 

   

Urodził się 9 styczna 1901r. w Warszawie jego ojciec był radcą prawnym Kasie 

Przemysłowców Warszawy, jego pradziadek był Francuzem służącym  

w armii napoleońskiej po nieudanej kampanii moskiewskiej osiedlił się w Polsce. Matka z 

domu Stanisława Rafalska była najmłodszą córką dzierżawcy majątku koło Bodzentyna, 

ukończyła szkołę Rzemiosł w Warszawie prowadzoną przez jej ciotkę. Gdy miał sześć lat 

urodziła się jego siostra Zofia a następnie jego o osiem lat młodsza od niego Maria.  Rozpoczął 

naukę w prywatnym gimnazjum Mikołaja Reja w Warszawie w pierwszej i drugiej klasie uczył 

się dobrze w następnych klasach stał się dla nauczycieli kłopotliwym chłopcem często gubił 

dzienniczek i kłócił się z ojcem o to, że syn zamiast słuchać nauczycieli “mędrkuje”. Wreszcie 

doszło do tego, że dyrektor poprosił ojca by zabrał syna ze szkoły. Następnie uczył się w 

prywatnym gimnazjum Zamorskiego. 

 



   

Stanisław Dubois z mamą                                 Stanisław Dubois z ojcem Mieczysławem  

           i siostrami                                                              i siostrami. 

 W latach 1915-1916 Stanisław coraz częściej przyłączał się do wieców organizowanych przez 

różne ugrupowania polityczne. Wpadł na pomysł zorganizowania czasopisma szkolnego pod 

nazwą ”Museion'' które  wydał wraz z kolegami na hektografie, zyskało ono sporą popularność 

lecz do nauki wciąż się nie przykładał i powtórzyła się sytuacja z poprzedniej szkoły. Droga, 

na którą wkroczył na początku pierwszej wojny zawiodła go do PPS, wstąpił do tej partii jako 

siedemnastolatek. Aktywny udział Stanisława Dubois w pracach ZPMS oraz w warszawskiej 

organizacji PPS powodował, że nie potrafił skupić się na nauce. Był to czas przełomowych 

momentów dla Narodu Polskiego i ruchu robotniczego i zaniedbał on do resztę nauki w 

gimnazjum Górskiego a, ponieważ był współorganizatorem strajku woźnych został skreślony 

z listy uczniów, ojciec bardzo chciał, aby syn napisał upragnioną maturę, która otworzyłaby 

mu wstęp na uniwersytet. Ojciec mając znajomego przyjaciela dyrektora gimnazjum w Płocku 

wysłał tam Stanisława. Na wiosnę 1919 jego ojciec otrzymał nominację na stanowisko 

notariusza w Brześciu Kujawskim a Stanisław bez wiedzy ojca wrócił do Warszawy, obiecując 

ojcu poprawę oraz ukończenie gimnazjum. Jednak w tym czasie Dubois już jako czołowy 

członek ZPMS i aktywista PPS wypowiadał swoje poglądy w prasie socjalistycznej “Jutro” 

pod pseudonimem S-ek. Dotyczyły one problemów młodzieży w niepodległym państwie. Gdy 

wybuchło powstanie śląskie 19 sierpnia 1919r. Stanisław wraz z grupą młodzieży z ZPMS 

przybył na Górny Śląsk i uczestniczył w walkach. W 1920 r. Dubois wstąpił ochotniczo do 

wojska i uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie Bitwy Warszawskiej został 

ranny w nogę. W 1921r. ponownie udał się na Śląsk, aby wziąć udział w trzecim powstaniu 

śląskim. Trafił do jednostki dywersyjno-sabotażowej pod dowództwem: Wawelberga”, po 

bitwie o Górę św. Anny, która rozegrała się 22 maja, trzecie powstanie śląskie rozgrało się 

sukcesem Polaków. 



  

Oddział Dywersyjny kpt. Tadeusza Puszczyńskiego  

ps. Wawelberg w III powstaniu śląskim. 

Po powrocie zapisał się na uniwersytet, rozpoczął również pracę zarobkową w redakcji 

centralnego organu PPS – w “Robotniku”. Pisał artykuły i prowadził rubrykę “Przegląd Prasy”, 

który był jednym z najostrzejszych narzędzi walki politycznej. Na tej małej arenie odbywała 

się walka na kontrargumenty, odbieranie tematów, naświetlanie, ośmieszanie przeciwników, 

łapanie ich za słówka. Istotny wpływy na działalność polityczną Stanisława Dubois miał 

zamach majowy i fakt ustanowienia przez Piłsudskiego rządów dyktatorskich. W 1923 Dubois 

rozpoczął działalność polityczną na Podlasiu, gdzie odbywa co najmniej 190 wieców w 35 

miejscowościach. Dzięki zaangażowaniu, aktywności, charyzmie i lojalności 

dwudziestosiedmioletni Dubois został wybrany posłem na Sejm II kadencji. 15 stycznia 1927 

Stanisław ożenił się z Kazimierą z Jaworskich. W dniu 30 sierpnia 1930 r. Sejm został 

rozwiązany. W nocy z 9 na 10 września 1930 r. Dubois został aresztowany i osadzony w 

twierdzy brzeskiej. 

   

Nocne posiedzenie Sejmu w nocy z 26 na 27 stycznia 1931,  

na którym poruszano sprawę Brześcia 



Aresztowano go w tym czasie, gdy jego żona była w ostatnim miesiącu ciąży wkrótce z 

komplikacjami urodziła martwe dziecko. Od października 1931 r. do stycznia 1932 r. był 

sądzony w tzw. procesie brzeskim przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Jednak areszt nie 

zatrzymuje Dubois w dalszych działaniach. Podczas pobytu w twierdzy brzeskiej odbyły się 

wybory do sejmu i senatu i w listopadzie 1930r. ponownie został posłem i ponownie złożył 

ślubowanie poselskie. Uzyskując w tych wyborach mandat poselski nie można było go 

bezprawnie przetrzymywać w więzieniu. Po wyjściu z Brześcia Stanisław stał się bardzo 

popularny. 13 stycznia 1932 zapadł wyrok w procesie brzeskim Stanisław został skazany na 

trzy lata więzienia wyrok ten został skrócony z powodów licznych protestów.  

W końcu 1934 Prezydent wydał postanowienie w sprawie ułaskawienia znajdujących się w 

kraju skazanych z procesu brzeskiego. Z powodu sprawy brzeskiej władze sankcyjne 

pozbawiły ojca Stanisława Dubois'a stanowiska notariusza. Po utracie posady był on 

prawnikiem, ale powodziło im się źle. 

  

 

Przerwa w procesie brzeskim  



Międzyczasie urodził się syn (4 czerwca 1933 w Warszawie) gdy nasz bohater miał 38 lat, 

kiedy wybuchła II woja światowa. Pozostał z żoną i synem w Warszawie, dnia 8 września 

opuścił miasto w celu zaciągnięcia się do wojska, dotarł do batalionu saperów. W połowie 

października 1939r wrócił do swojego mieszkania przy ulicy 3 Maja. Stanisław aktywnie 

zajmował się działalnością podziemną, legitymował się pod nazwiskiem Stanisław Dębski.  

21 sierpnia 1940r spotkał się z grupą współpracowników w restauracji przy ulicy 

Ordynackiej, kiedy to do lokalu weszli funkcjonariusze żandarmerii tzw. Orpo. Rozpoczęły się 

długie przesłuchania w katowni gestapo, lecz Stanisław nie wydał się i został przy nazwisku 

Dębski był jednak bardzo podejrzany więc, znalazł się w jednym z pierwszych transportów 

więźniów i został odesłany do Oświęcimia. Otrzymał tam numer obozowy 3904 spotkał tam 

swoich towarzyszy z partii, przyłączył się do obozowej organizacji podziemnej. Tymczasem 

Dubois jako Stanisław Dębski został wysłany z powrotem do Warszawy na Pawiak. Podczas 

pobytu na Pawiaku był zatrudniony w magazynie depozytów tam montował komórkę łączności 

więziennej, przekazywał za pomocą grypsów informacje żonie i rodzinie o nowych 

aresztowaniach. Przyjaciele i rodzina podejmowali wszelkie próby mające na celu wydostanie 

Duboisa z Pawiaka, które okazały się nieudane. Został on zidentyfikowany przez agenta, który 

był na usługach gestapo – Antoniego Opęchowskiego i Stanisław znów został odwieziony do 

Oświęcimia, próbował tam podtrzymać więzów na duchu. 19 sierpnia 1941r. na porannym 

apelu Stasiek został wywołany, lecz niebyło na jego twarzy nie było załamania okazało się ąe 

powrócił cały i żywy, otrzymał paczkę ze Szwecji, paczkę, która jak później się okazało była 

przyczyną dekonspiracji Stanisława Dębskiego, (Dubois). Radość nie trwała długo i w 

poniedziałek 21 sierpnia kończyła się przerwa obiadowa, kiedy przyszli oprawcy z Oświęcimia 

tj. szef wydziału politycznego SS Maximilian Grabner i wykonawca wyroku Gerhard Palitzsch. 

Tego dnia Dubois został rozstrzelany pod Czarną Ścianą (Ścianą Śmierci) przy Bloku 11. 

 



 

Na liście więźniów obozu Auschwitz Stanisław Dębski nr 3904 

Stanisław Dubois, najbardziej znany przywódca młodego pokolenia. Walczył w bitwie 

warszawskiej i powstaniach śląskich. Poseł na sejm i więzień Brześcia, aktywny w podziemiu 

podczas okupacji. Zamordowany w Oświęcimiu. Przeciwstawiał się wszystkiemu co deptało 

godność człowieka i ograniczało jego wolność. 
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