
Wspomnienie ks. płk. Wilhelma Kubsza w 110 rocznicę urodzin 

Urodził się na Śląsku 29 marca 1911 roku w Gliwicach w wielodzietnej rodzinie.  

Od roku 1914 rodzina Kubszów zamieszkuje w Wodzisławiu Śląskim. Tam też uczęszczał do 

szkoły powszechnej. W roku 1924 wstąpił  do  Niższego Seminarium Duchownego 

Misjonarzy Oblatów w Lublińcu. Po sześciu latach przystąpił do nowicjatu zgromadzenia 

Misjonarzy Oblatów w Markowicach. Po roku został skierowany na studia w Wyższym 

Seminarium oo. Oblatów. Studiował filozofię w miejscowości Krobia,  następnie odbył studia 

teologiczne  

w Obrze. Z racji, że wstąpił do zakonu misjonarzy, wymagane było posiadanie kwalifikacji  

w konkretnym zawodzie. W czasie studiów uzyskał patent technika dentystycznego. Z rąk ks. 

biskupa Dymka otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 21 czerwca 1936 roku. Po 

święceniach pozostał w Obrze pełniąc funkcję ekonoma w seminarium. W połowie sierpnia 

1939 roku został skierowany na Polesie do parafii Łunin, a następnie Łunińca jako wikary. 

Od lipca 1941 roku zostaje administratorem w parafii Puzicze.  W maju 1942 roku został 

aresztowany przez gestapo na terenie parafii Sosnkowicze pod zarzutem współpracy z 

partyzantka białoruską. Po aresztowaniu trafił do więzienia w Łunińcu, gdzie miał być 

sądzony. Brak udowodnienia winy spowodował, że sędzia prowadzący śledztwo skierował 

go do więzienia  

w Baranowiczach. Dzień drugiego lipca 1942 roku to jakby dzień drugich narodzin. Wezwany 

rankiem na przesłuchanie do SS „ zdradził” że autorem fragmentu treści ulotki jest  

M. Konopnicka! Odesłano księdza z powrotem do więzienia. Zaprzyjaźniony z księdzem 

strażnik powiedział, że od rana prowadzono rozstrzeliwania więźniów i że księdza 

wykreślono z listy więźniów. Po ucieczce trafił do oddziału partyzantki białoruskiej działającej 

na terenie jego parafii Puzicze. Ksiądz Kubsz pełnił posługę kapłańską i sprawował opiekę 

medyczną jako że był technikiem dentystycznym. Okres partyzancki datuje się od 15 

września 1942 roku  do 5 czerwca 1943 roku. Jego działalność duszpasterska, medyczna i 

niezwykła osobowość stała się niemal legendą. Znakomita opinia dowódcy białoruskiej 

partyzantki  Wasiljewa dotarła do ppłk. Zygmunta Berlinga, który otrzymał zgodę od 

Państwowego Komitetu Obrony ZSRR na utworzenie polskiej dywizji i przydział do niej 

kapelana. Ksiądz został zaproszony  

do Moskwy. Tam obradujący w dniach 9-10 czerwca 1943 Związek Patriotów Polskich 

przyjął go do zarządu i powierzył funkcje kapelana wojskowego. Do sprawowania nowej 

funkcji kapelana potrzebna była zgoda władz kościelnych. Taką nową jurysdykcję otrzymał  

w Moskwie od redemptorysty o. Leopolda Browna kapelana katolickiego w ambasadzie USA.  

Ksiądz Kubsz w czerwcu 1943 roku trafił do Sielec nad Oką. 



Po utworzeniu I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, jej dowódca pułkownik 

Zygmunt Berling awansował księdza do stopnia majora. W rocznice bitwy pod Grunwaldem,  

15 lipca 1943 ks. major Kubsz przyjął przysięgę od płk. Berlinga, a następnie już razem  

i w obecności Wandy Wasilewskiej przyjęli przysięgę od żołnierzy dywizji. Swój chrzest 

bojowy jako żołnierz i kapelan przeszedł wraz z całą dywizją w dniu 12 października 1943  

w bitwie pod Lenino. Za swa postawę w walce otrzymał Krzyż Walecznych. Był pierwszym 

polskim księdzem odprawiającym mszę nad grobami pomordowanych w Katyniu w dniu 30 

stycznia 1944 roku. W marcu 1944 roku objął stanowisko Dziekana I AWP. Po wejściu na 

ziemie polskie, w dniu 21 lipca 1944 roku został awansowany do stopnia podpułkownika  

i został Generalnym Dziekanem Wojska Polskiego. Swój szlak bojowy skończył pod 

Warszawą. Wkrótce został oskarżony o podjudzanie żołnierzy przeciw nowej władzy. Ksiądz 

Kubsz upominał się o uwięzionych na lubelskim zamku, o prześladowanych żołnierzach 

Armii Krajowej i jest mocno zaniepokojony wydarzeniami na Wołyniu. Na tym tle powstał 

konflikt miedzy nim, a dowódcą I Armii WP gen. Michałem Rolą - Żymierskim. Konflikt ten 

zakończył się na początku roku 1945. Najpierw 30 stycznia pozbawiono go funkcji dziekana 

generalnego, a 2. lutego wydalono z wojska 1945 roku. W obawie przed oskarżeniami i 

groźbą sądu wojskowego ukrywał się w klasztorze oo. Oblatów na Świętym Krzyżu do roku 

1947. Następnie do roku 1957 przebywał w Gdańsku. Kolejną parafią były  Laskowice. W 

roku 1964 przenosi się do Wrocławia, do kościoła garnizonowego św. Elżbiety. W tym 

samym roku zostaje przywrócony do służby wojskowej. W roku 1969 został awansowany do 

stopnia pułkownika. Kolejne lata 1969-72 przebywa w kościele garnizonowym św. 

Kazimierza Królewicza  

w Katowicach. Z inicjatywy wrocławskiego arcybiskupa Bolesława Kominka obejmuje  

w Jeleniej Górze stanowisko proboszcza i kapelana w kościele garnizonowym p.w. Św. 

Krzyża. Ostatnie lata życia spędza w Jeleniej Górze. Umiera 24 lipca 1978 roku. Zgodnie 

wolą samego księdza został pochowany w Jeleniej Górze. 

Osoba księdza pułkownika Wilhelma Franciszka Kubsza upamiętniona jest w Jeleniej 

Górze w kilku miejscach. Oprócz grobu i pomnika na cmentarzu komunalnym przy ulicy 

Sudeckiej są jeszcze tablice pamiątkowe. Pierwsza z tablic pamiątkowych znajdujące się na 

dawnym budynku przy ul. 1. Maja 72 w którym mieszkał jako proboszcz. Druga tablica 

znajduje się w kościele parafialnym,  Kościele Łaski – Sanktuarium św. Krzyża. Nazwisko 

księdza pułkownika Kubsza wymienione jest na tablicy wśród Kawalerów Orderu Virtuti 

Militari na epitafium powstałym z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Obok kościoła 

przebiega ulica Jego imieniem. 

Mieszkańcy miasta o nim nie zapominają, niemal zawsze na jego grobie są kwiaty  

i palące się znicze.  



 

 

 


