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W czasie  II  wojny światowej  w jednostkach  Wojska  Polskiego służyło  wielu  kapelanów. 
Wśród nich był Wilhelm Kubsz, urodzony w Gliwicach. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej 
rozpoczyna naukę w Niższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów w Lublińcu, 
a  później  wstępuje  do  Zgromadzenia  Misjonarzy.  Odbywa  też  studia  teologiczne,  by 
w czerwcu 1936 r. otrzymać święcenia kapłańskie. W sierpniu 1939 r. zostaje skierowany do 
parafii Łunin na Polesiu, gdzie jako wikariusz przeżywa wybuch II wojny światowej. Potem 
przenosi  się  do Łunińca,  by w 1941 r.  objąć administrację  parafii  Puzicze.  Tu zastaje  go 
wybuch wojny niemiecko-radzieckiej. Dzięki znajomości języka niemieckiego i pochodzeniu 
zdobywa zaufanie władz niemieckich. Za odmowę podpisania volkslisty zostaje aresztowany 
i osadzony w więzieniu, najpierw w Sosnkowiczach, potem w Baranowiczach. Oskarżono Go 
o łączność z partyzantami, kolportowanie ulotek i wpływanie na młodzież, aby nie zgłaszała 
się na roboty do Niemiec. Zostaje wpisany na listę przewidzianych do rozstrzelania. Przy 
pomocy  jednego  ze  strażników  ucieka  z  więzienia,  a  potem  dociera  do  swojej  parafii. 
Wstępuje  do  najbliższego  oddziału  partyzanckiego.  Poza  walką  zbrojną  i  leczeniem 
partyzantów pamięta o obowiązkach duszpasterskich. Zostaje wezwany do dowódcy brygady. 
Tu dowiaduje się o formowaniu w ZSRR 1. Polskiej Dywizji im. T. Kościuszki.                     Z 
zamaskowanego w lasach partyzanckiego lotniska odlatuje do Moskwy.

Generał  Ponomarenko  wskazał  płk.  Zygmuntowi  Berlingowi  i  Wandzie  Wasilewskiej, 
poszukującym  kapelana  do  tworzącej  się  Dywizji  Kościuszkowskiej,  księdza  Wilhelma 
Kubsza, o którym słyszał wiele dobrego od podległych sobie partyzantów. W dniu 9 czerwca 
1943 r. Wilhelm Kubsz uczestniczy w I Zjeździe Związku Patriotów Polskich. Płk Berling 
mianuje Go majorem. Pod koniec czerwca tegoż roku W. Kubsz przybywa do Sielc nad Oką. 
Bardzo wzrusza się na widok żołnierzy w polskich mundurach, biało-czerwonych flag oraz 
hejnału.  Odwiedza  poszczególne  oddziały.  Początkowo  żołnierze  traktowali  Go  z  pewną 
nieufnością, nie mogąc uwierzyć, że mają prawdziwego kapelana. Te wątpliwości szybko się 
rozwiały, kiedy w dywizji znaleźli się wierni z parafii księdza Kubsza na Polesiu i z Łunińca. 
Lgnął do żołnierzy jako serdeczny ich przyjaciel. Niósł posługę duszpasterską tak żywym, jak 
i  zmarłym.  W niedzielę  i  święta  odprawiał  nabożeństwa.  15  lipca  1943  r.  wraz  z  gen. 
Berlingiem  i  Wandą  Wasilewską  odbierał  uroczystą  przysięgę.  Wszędzie  towarzyszył 
żołnierzom, przygotowując ich do walki  z Niemcami.  Tak było pod Lenino i  na dalszym 
frontowym szlaku  wiodącym przez  Chełm Lubelski,  Lublin,  Puławy aż  do  warszawskiej 
Pragi, gdzie błogosławił żołnierzy idących z pomocą powstańcom. Wkrótce zostaje usunięty 
z dywizji w wyniku konfliktu z gen. Michałem Rolą-Żymierskim. Jest zmuszony ukrywać się, 
najpierw  u  dominikanów  w  Lublinie,  a  później  w  klasztorze  na  Świętym  Krzyżu. 
W kapelańskie szeregi powrócił dopiero po październiku 1956 r.

O kapelanie Kubszu dowiedziałem się w kwietniu 1948 r., będąc żołnierzem III Berlińskiego 
Pułku  Piechoty  w  Ciechanowie.  Moim  dowódcą  był  wówczas  mjr  Kazimierz  Kwolik, 
z którym prowadziłem korespondencję aż do Jego śmierci. Jako były żołnierz I Warszawskiej 
Dywizji  Piechoty im.  T.  Kościuszki  wysoko sobie  cenię  odznakę  kościuszkowską.  Będąc 
w Jeleniej Górze, zapalam znicz na grobie kapelana płk. Wilhelma Kubsza, który zmarł 24 
lipca 1978 r. Cześć Jego Pamięci.



UZUPEŁNIENIE
Warto  pamiętać,  że  w  latach  1957–1964  był  proboszczem w Laskowicach  (gmina  Jeżewo)     w 
województwie kujawsko-pomorskim. W 1964 został kapelanem, a następnie proboszczem kościoła 
garnizonowego  św.  Elżbiety  we  Wrocławiu.  Od  1969  do  1972  pełnił  funkcję  proboszcza  parafii 
garnizonowej św. Kazimierza Królewicza w  Katowicach. Natomiast         w latach 1972–1978 był 
proboszczem garnizonu i parafii św. Krzyża w Jeleniej Górze.

Zmarł w Jeleniej Górze, gdzie został pochowany na cmentarzu komunalnym. 18 lutego 1993r. Rada 
Miejska  Jeleniej  Góry  nadała  imię  bohaterskiego  kapelana  jednej  z  ulic  okalających  jeleniogorski 
kościół garnizonowy. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari IV klasy.

ppłk rez. mgr Krzysztof MAJER

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice

