
enryk	KubiczekH
									enryk	Kubiczek	urodził	się	12	lutego	1902	roku	w	Myślenicach.	Był	drugim	synem	

szewca	 Jana	Kubiczka	 i	Marii	 z	 domu	Drożdż.	W	 rodzinnym	mieście	 ukończył	 sześć	

klas	 szkoły	 powszechnej.	 W	 maju	 1918	 roku	 liczący	 zaledwie	 szesnaście	 lat	

myśleniczanin	 wstąpił	 w	 szeregi	 lokalnych	 struktur	 Polskiej	 Organizacji	 Bojowej	

(POW),	której	komendantem	był	 rotmistrz	Legionów	Polskich,	 Jan	Dunin-Brzeziński.	

Członkiem	tej	organizacji	był	od	15	maja	do	31	października	1918	roku.	Pod	koniec	

I	wojny	światowej	młody	Kubiczek	brał	udział	w	rozbrajaniu	austriackich	żandarmów	

w	 Myślenicach.	 Kiedy	 rozgorzały	 walki	 polsko-ukraińskie	 o	 Lwów,	 myśleniczanin	

wyruszył	 na	 początku	 listopada	 1918	 roku	 na	 odsiecz	 miasta	 z	 kilkoma	 kolegami	

z	Polskiej	Organizacji	Wojskowej.	W	Z� urawicy	koło	Przemyśla	ochotnik	zaciągnął	się	

do	5.	pułku	piechoty	Legionów.	Kubiczek,	tak	jak	wielu	młodych	polskich	ochotników,	

walczył	 z	 wojskami	 ukraińskimi	 na	 terenie	 wschodniej	 Galicji.	 Brał	 udział	 m.	 in.	

w	bojach	o	Przemyśl	i	Lwów.		

Kolejnym	kon�liktem,	w	którym	uczestniczył	w	szeregach	5.	pułku	piechoty	Henryk	

Kubiczek,	 była	 wojna	 polsko-bolszewicka.	 W	 kwietniu	 1919	 roku	 jego	

macierzysty	 regiment	 został	 przerzucony	 na	 front	 litewsko-białoruski.	

Regiment	 zdobył	 Lidę	 17	 kwietnia	 1919	 roku.	 Kubiczek	 uczestniczył	 również	

w	operacji	 	zdobycia	Wilna.	W	czasie	krótkich	walk	trwających	w	dniach	od	19	do	

21	kwietnia	1919	roku	miasto	zostało	zajęte	przez	oddziały	kawalerii	pułkownika	

Władysława	 Beliny-Prażmowskiego	 wspierane	 przez	 piechotę	 generała	 Edwarda	

Rydza-S�migłego.	Następnie	Kubiczek	walczył	 z	 bolszewikami	 na	 Froncie	 Litewsko

-Białoruskim	 do	 końca	 1919	 roku.	W	 styczniu	 1920	 roku	 jego	 regiment	wspierał	

działania	sojuszniczej	armii	łotewskiej	nad	rzeką	Dźwiną.	Myśleniczanin	na	pewno	

brał	 udział	w	wyprawie	 na	 twierdzę	w	Dyneburgu.	 3	 stycznia	 1920	 roku	 5.	 pułk	

piechoty	 przeszedł	 po	 lodzie	 Dźwinę,	 otoczył	 twierdzę	 dyneburską	 od	 wschodu,	

zamykając	w	okrążeniu	oddziały	Armii	Czerwonej.	Kolejną	kampanię,	w	której	wziął	

Miesiącem,	 w	 którym	 najbardziej	

wyróżnił	się	w	boju	Henryk	Kubiczek	

w	czasie	wojny	polsko-bolszewickiej,	

był	 wrzesień	 1920	 roku.	 Po	 pościgu	

za	oddziałami	Armii	Czerwonej,	który	

wieńczył	 Bitwę	Warszawską,	 5.	 pułk	

piechoty	 znalazł	 się	 na	 Podlasiu.	

W	walkach	z	bolszewikami,	do	jakich	

doszło	 6	 września	 1920	 roku	 pod	

Nowym	 Dworem	 niedaleko	 Sokółki,		

młody	żołnierz	z	Myślenic	bardzo	się	

wyróżnił.	 Kubiczek	 służył	 wtedy	

w	oddziale	karabinów	maszynowych	

w	 II	 batalionie	 5.	 pułku.	 Za	 dzielną	

postawę	 został	 odznaczony	Krzyżem	

Wa lecznych . 	 W 	 dokumentach	

odznaczeniowych	 tak 	 opisano	

c h w a l e b n e 	 c z y n y 	 b o j o w e	

osiemnastoletniego	myśleniczanina.

St(starszy)	 leg(ionista)	 Kubiczek	Henryk	 karabinowy	 odznaczył	 się	w	wypadzie	 II	

[batalionu	–	przyp.	A.	M.]	5.	p.	p.	Leg.	na	m(iasto)	Nowy	Dwór	dnia	6	września	1920.	

Jako	dowódca	K(arabinu	 )	M(aszynowego)	przy	8	 komp.	 5.	 p.	 p	 Leg.	w	 chwili	 gdy	

znienacka	 napadając	 bolszewicy	 we	 dworku	 chcieli	 schwytać	 (...)	 K(arabiny)	

M(aszynowe)	w	przyległym	domie.	Kubiczek	miarkując	położenie	ustawia	K(arabin)	

M(aszynowy)	na	drodze	do	dworku	(…)	i	zmusza	ich	do	panicznej	ucieczki	oknami	

dworskimi.	Następnie	ustawia	K(arabin)	M(aszynowy)	na	szosę	na	której	zgrupował	

się	nieprzyjaciel	 i	nie	pozwolił	na	zorganizowanie	 się	 jemu.	W	chwili	ataku	naszej	

piechoty	 jako	 jeden	 z	 pierwszych	 dociera	 do	 nieprzyjaciela,	 który	 porzuciwszy	

wszystko	stara	się	uciec.

W	 wojnie	 z	 bolszewikami	 w	 1920	 roku	 Kubiczek	 awansował	 na	 stopień	 kaprala.	

W	 1921	 roku	 weteran	 wojny	 polsko-bolszewickiej	 wyruszył	 na	 Górny	 S� ląsk,	 żeby	

wziąć	udział	w	Trzecim	Powstaniu	S� ląskim.	Kubiczek	walczył	w	Grupie	Destrukcyjnej	

„Wawelberga”,	 której	 zadaniem	 było	 prowadzenie	 działań	 dywersyjnych.	 Po	

zakończeniu	 działań	 wojennych	 powrócił	 do	 rodzinnych	 Myślenic.	 Mieszał	 tam,	

pracował	jako	szewc,	angażując	się	w	życie	społeczne	miasta.	Henryk	Kubiczek	zmarł	

tragicznie	w	Gdowie	21	sierpnia	1947	roku.		

H

udział	 Henryk	 Kubiczek	 w	 szeregach	

5.	pułku	piechoty,	była	ofensywa	Wojska	

Polskiego	 na	 Ukrainie,	 rozpoczęła	 się	

ona 	 pod 	 koniec 	 kwietn ia 	 1920 .	

Myśleniczanin	 uczestniczył	 także	

w	 Bitwie	 Warszawskiej,	 jego	 5.	 pułk	

piechoty	 wchodził	 w	 skład	 grupy	

uderzeniowej , 	 która	 16	 sierpnia	

1920	 roku	 wyruszyła	 z	 decydującą	

o	 losach	 batalii	 kontrofensywą	 znad	

Wieprza.	
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