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Marek Jończyk: Pułkownik Kazimierz Glabisz –
żołnierz, działacz sportowy, patriota
Przywołując bohaterskie postawy Polaków czasu II wojny
światowej, warto przypomnieć postać żołnierza, którego losy we
wrześniu 1939 r splotły się z Kielecczyzną. Chodzi o
organizatora i dowódcę Grupy „Kielce”, walczącej z Niemcami
od 5 do 7 września 1939 r. w bitwie pod Kajetanowem i Barczą.

Kazimierz Glabisz – w życiu cywilnym
działacz sportowy i społeczny, publicysta,
a nade wszystko żarliwy patriota –  urodził
się 10 lutego 1893 r. w Odolanowie koło
Ostrowa Wielkopolskiego.

W drodze do Niepodległej

Pochodził z rodziny o silnych tradycjach
patriotycznych. W okresie nauki
w Gimnazjum Męskim w Ostrowie
Wielkopolskim działał w niepodległościowym
Towarzystwie Tomasza Zana. Jego wielką
pasją był również sport. W 1908 r. był
współzałożycielem oraz zawodnikiem
ostrowskiego Gimnazjalnego Klubu
Sportowego Venetia – pierwszego czysto
polskiego klubu piłkarskiego w zaborze
pruskim oraz członkiem Towarzystwa
Sportowego Sokół. Po egzaminie
maturalnym w 1913 r., rozpoczął studia
prawnicze w Monachium. Po wybuchu
I wojny światowej został w 1915 r. wcielony
do armii niemieckiej. Po ukończeniu szkoły
artylerii, skierowano go na front wschodni,
a następnie na zachodni. Brał m.in. udział
w walkach pod Ypres. Pod koniec wojny
został ranny. Podczas leczenia w Poznaniu
nawiązał kontakt z Polską Organizacją
Wojskową. Po zakończeniu wojny, walczył
przeciwko Niemcom w Powstaniu
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Wielkopolskim. W 1919 r. mianowany został
podporucznikiem. Po zakończeniu
powstania, pełnił służbę w Oddziale
Operacyjnym Sztabu Dowództwa Głównego
Armii Wielkopolskiej. W następnych latach
brał udział w walkach decydujących
o kształcie II Rzeczpospolitej. W wojnie
polsko-bolszewickiej służył w Kwaterze
Polowej Naczelnego Wodza i w Adiutanturze
Generalnej. Uczestniczył w III powstaniu
śląskim w 1921 r. oraz był członkiem Polskiej
Komisji Przejęcia Górnego Śląska. W latach
1921–1922 pełnił służbę w Oddziale III Biura
Ścisłej Rady Wojennej.

Żołnierz II RP

W 1922 r. został awansowany do stopnia kapitana. W 1923 r. ukończył na Uniwersytecie
Poznańskim, przerwane podczas wojny, studia prawnicze. Był również absolwentem kursu
doszkalającego w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Następnie pełnił służbę jako szef
sztabu 14. Dywizji Piechoty w Poznaniu oraz jako dowódca dywizjonu w 14. Pułku Artylerii
Polowej Wielkopolskiej w Poznaniu. Kolejno w latach 1925–1927 pełnił służbę jako oficer
Oddziału III (Operacyjnego) Biura Ścisłej Rady Wojennej. W kolejnych dwóch latach, między
1927 a 1929 r., był oficerem Referatu „Niemcy” Oddziału II (Wywiadowczego) Sztabu
Generalnego WP. W 1929 r. po awansie do stopnia podpułkownika, rozpoczął trwającą do
wybuchu II wojny światowej służbę w charakterze I oficera do zleceń Generalnego
Inspektora Sił Zbrojnych. Tym samym był bliskim współpracownikiem i zaufanym
marszałków Józefa Piłsudskiego, a następnie Edwarda Rydza-Śmigłego.

Działacz sportowy

Płk Glabisz prowadził też aktywną działalność sportową. Uczestniczył w pracach
Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. Działał w polskim ruchu olimpijskim.
Podczas Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 r. był szefem polskiej reprezentacji
lekkoatletycznej. Od 1929 r. aż do zakończenia II wojny światowej w 1945 r. był
przewodniczącym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W 1936 r. był szefem olimpijskiej
reprezentacji Polski podczas zimowych igrzysk w Garmisch-Partenkirchen oraz, w tym
samym roku, letnich igrzysk w Berlinie. Był wielkim miłośnikiem futbolu, tenisa i szachów.
Od 1937 r. był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ponadto był wiceprezesem
Polskiego Związku Tenisowego, wiceprezesem klubu sportowego Polonia Warszawa oraz
prezesem honorowym Polskiego Związku Szachowego.



Dowódca Grupy „Kielce”

W dniu 1 września 1939 r. płk K. Glabisz został przeniesiony do Naczelnego Dowództwa WP
na stanowisko oficera do zleceń Naczelnego Wodza. Już 3 września marszałek E. Rydz-
Śmigły, celem osłony koncentracji południowego zgrupowania Armii „Prusy”, wydał rozkaz
utworzenia Grupy „Kielce”. Jej dowództwo powierzył płk. K. Glabiszowi. Jego zadaniem było
zamknięcie wszystkimi możliwymi siłami zebranymi z garnizonów w Kielcach i w Radomiu
przejścia szosy Kraków – Radom przez Góry Świętokrzyskie. Linia polskiej obrony
znajdowała się na północny-wschód od Kielc, na odcinku od Dąbrowy do Świętej Katarzyny.
Trzon Grupy „Kielce” stanowiły: rezerwowy 154. Pułk Piechoty pod dowództwem ppłk.
Aleksandra Idzika, formowany na bazie rezerw 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach, oraz
kilka baterii artylerii z 55. Pułku Artylerii Lekkiej, tworzonego na bazie rezerw 2. Pułku
Artylerii Lekkiej w Kielcach.

Oddziały te wieczorem 4 września zajęły stanowiska w pierwszej linii polskiej obrony
rozciągającej się na odcinku od Dąbrowy przez Wiśniówkę, Mąchocice, Krajno po Świętą
Katarzynę. Drugą linię polskiej obrony obsadziły oddziały Podgrupy „Radom” pod
dowództwem ppłk. Bronisława Kowalczewskiego. W jej składzie znajdowały się 93. Pułk
Piechoty z batalionem nadwyżek z 72. Pułku Piechoty, pułk z Ośrodka Zapasowego 16.
Dywizji Piechoty złożony z trzech batalionów nadwyżek z 64., 65. i 66. pułków piechoty
oraz bateria armat z 55. Pułku Artylerii Lekkiej, Bateria Artylerii Przeciwlotniczej
z Krakowskiej Brygady Kawalerii oraz Batalion Wartowniczy Nr 15 z Radomia. Jednostki te
dotarły do Zagnańska nocą z 3 na 4 września i zajęły stanowiska w okolicach miejscowości
Chrusty, Lekomin, Barcza i Klonów. Łącznie siły polskie liczyły ok. 7 tys. żołnierzy.

►Czytaj całość na portalu przystanekhistoria.pl
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