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Micha³ Siwiec-Cielebon

Przed godzin¹ próby
12. pu³k piechoty Ziemi Wadowickiej i garnizon 

Wadowice w przededniu wybuchu II wojny œwiatowej. 

Zarys problematyki.

Œ.p. Pu³kownikowi dyplomowanemu W³adys³awowi Steblikowi w trzydziest¹ 
rocznicê œmierci - Autor

 Od autora
 W tym roku, 16 czerwca minie trzydziesta rocznica œmierci, jak¿e 
przedwczesnej z perspektywy badañ nad dziejami wojskowoœci polskiej                     
i dzia³añ obronnych w 1939 roku, pu³kownika dyplomowanego W³adys³awa 
Steblika. Cz³owieka, który postawi³ sobie zadanie udokumentowania i obro-
ny dobrego imienia polskiego ¿o³nierza broni¹cego Ojczyzny w roku 1939,                    
a przede wszystkim ¿o³nierza Armii „Kraków”. Zmar³ zasiawszy ziarno 
prawdy, ale nie zd¹¿ywszy zebraæ plonów swoich dokonañ. Pozostawi³ po 
sobie niezwyk³y pomnik, stanowi¹cy kamieñ milowy na drodze badañ nad 
histori¹ obrony Rzeczypospolitej przed hitlerowskim najazdem. Kamieñ 
o tyle nietypowy, ¿e pisany. Najlepsz¹ monografiê zwi¹zku operacyjnego 
broni¹cego Polski, „Armiê Kraków 1939”.

 Patrz¹c z punktu widzenia historyków 
wojskowoœci, Armia „Kraków” znalaz³a siê w tym 
korzystnym po³o¿eniu, ¿e do opracowania za-
rysu jej dzia³añ w 1939 r. przyst¹piono jeszcze 
w latach wojny, a pierwsza próba monografii 
ukaza³a siê ju¿ w dziesiêæ lat po zakoñczeniu 
kampanii. Inne zwi¹zki operacyjne WP z roku 
1939 takiego szczêœcia nie mia³y. Dodatkowym 
plusem badañ nad histori¹ powstania i dzia³añ 
Armii jest fakt, ¿e podj¹³ je cz³owiek chyba naj-
lepiej do tego przygotowany i predestynowany, 
pu³kownik dyplomowany W³adys³aw Steblik. 
Ten jeden z najwybitniejszych oficerów polskiego 
wywiadu, d³ugoletni pomocnik polskiego attache 
wojskowego w Berlinie zna³, jak nikt chyba 
inny w polskiej armii, potencja³ i mo¿liwoœci 

mjr dypl. Wadys³aw Steblik
foto.  z 1936 r.
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militarne Niemiec hitlerowskich. Kiedy wiosn¹ 1939 r. wszed³ w sk³ad 
œcis³ego sztabu powstaj¹cej Armii „Kraków”, sta³ siê od razu nieocenionym 
i jednym z najbli¿szych wspó³pracowników dowódcy Armii, genera³a brygady 
Antoniego Szyllinga. Wbrew twierdzeniom niektórych krytyków monografii 
Armii, wydanej dwukrotnie, w roku 1975 i 1989, to pomnikowe opracowa-
nie dziejów obrony po³udniowej Polski wytrzymuje próbê czasu i nadal jest 
najwa¿niejsz¹ baz¹ informacji, a tak¿e komentarzy wyjaœniaj¹cych wiele 
aspektów polskich dzia³añ obronnych, nie tylko w po³udniowym pasie fron-
tu. Oczywiœcie w ci¹gu trzydziestu lat, jakie minê³y od œmierci W³adys³awa 
Steblika, nast¹pi³o wiele zmian umo¿liwiaj¹cych inne spojrzenie na niektóre 
wydarzenia. Odnaleziono niektóre dokumenty Ÿród³owe, zweryfikowano wiele 
relacji i tez pamiêtnikarzy, przyby³o opracowañ i przyczynków. Nie zmienia 
to jednak faktu, i¿ monografia Armii „Kraków”  autorstwa W³adys³awa Steblika 
zda³a egzamin i obroni³a siê przed atakami historiografii marksistowskiej. 
Byæ mo¿e stanie siê ona w przysz³oœci dla kolejnego badacza polskiej hi-
storii militarnej podstaw¹ do opracowania dziejów Armii wykorzystuj¹cego 
ujawnione w miêdzyczasie Ÿród³a i materia³y.
 Dla osób interesuj¹cych siê histori¹ 12 pu³ku piechoty Ziemi Wadowickiej 
wa¿ny jest jeszcze jeden szczegó³, a mianowicie fakt, i¿ p³k Steblik by³ „dwu-
nastakiem”, czyli s³u¿y³ niegdyœ w wadowickim pu³ku. W latach miêdzywojen-
nych opracowa³ i opublikowa³ na ³amach czasopism wojskowo-historycznch 
wiele materia³ów i przyczynków do dziejów pu³ku oraz jego najwa¿niejszych 
walk. Nie œwiadczy to jednak, ¿e W³adys³aw Steblik w swojej pracy historycz-
nej kierowa³ siê sentymentami czy emocjonalnymi wiêziami     z opisywanymi 
jednostkami. Wrêcz odwrotnie, z ch³odn¹ wnikliwoœci¹ zanalizowa³ wszystkie 
dostêpne sobie, a zgromadzone z benedyktyñsk¹ cierpliwoœci¹ materia³y, 
wyci¹gaj¹c wnioski nie zawsze korzystne dla hagiografów naszej historii, 
ale zawsze istotne dla historii jako takiej.

 Zamiast wstêpu
 Kiedy 1 wrzeœnia 1939 roku wybuch³a wojna, nazwana póŸniej II œwiatow¹, 
do walki w obronie Rzeczypospolitej stanêli tak¿e synowie ziemi wadowic-
kiej. Znacz¹ca ich liczba znalaz³a siê w szeregach 12 pu³ku piechoty Ziemi 
Wadowickiej, jednostki, której zapleczem rekrutacyjnym i mobilizacyjnym 
by³ powiat wadowicki. Wielu ¿o³nierzy pu³ku pochodzi³o tak¿e z powiatów 
chrzanowskiego, krakowskiego, myœlenickiego czy ¿ywieckiego. Prezento-
wany tekst jest roboczym fragmentem opracowywanej monografii 12 pu³ku, 
dotycz¹cym przygotowañ do obrony Polski w okresie miêdzy- wojennym, 
a w dalszych czêœciach dzia³añ obronnych w roku 1939.Zazwyczaj historycy 
przystêpuj¹cy do opisu przebiegu dzia³añ jednostki bêd¹cej przedmiotem 
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ich badañ, skupiaj¹ siê na opisie i znacznie rzadziej na analizie przebiegu 
dzia³añ. Bardzo rzadko zdarza siê próba zarysowego chocia¿by wskazania 
miejsca i znaczenia jednostki w ugrupowaniu obronnym armii, a tym bardziej 
ewentualne hipotezy dotycz¹ce innych mo¿liwoœci u¿ycia danej formacji. Jest 
to zrozumia³e, zwa¿ywszy wielkie luki w dokumentacji Ÿród³owej dotycz¹cej 
wojskowoœci polskiej okresu miêdzywojennego oraz dzia³añ obronnych 
w 1939 r. Zreszt¹ dla utrwalenia pamiêci walk i wysi³ku pododdzia³ów i po-
jedynczych ¿o³nierzy wystarcza sam opis wydarzeñ. Jednak w przypadku 12 
pu³ku piechoty próba szerszego spojrzenia, obejmuj¹ca zarys ugrupowania 
wyjœciowego Armii jest konieczna. Wa¿ne jest tak¿e kilka odniesieñ historycz-
nych do wydarzeñ i koncepcji wczeœniejszych. Pozwala to na wzbogacenie 
naszej wiedzy oraz zwrócenie uwagi na niektóre niedostrze¿one dotychczas 
przez badaczy historii wojskowoœci w¹tki. Warto równie¿ przypomnieæ 
planowan¹ rolê samych Wadowic, jako oœrodka mobilizacyjnego i miejsca 
dyslokacji jednej z odwodowych dywizji Armii, czyli 45 DP rez. Bez omówie-
nia tych problemów historia dzia³añ wojennych 12 pp w kampanii 1939 r. 
bêdzie tylko suchym ³añcuchem dat i wydarzeñ zawieszonym w pró¿ni i nie 
pozwalaj¹cym na ocenê, nawet hipotetyczn¹, roli pu³ku a niekiedy nawet 
jego poszczególnych pododdzia³ów w prowadzonych operacjach. ¯e mo¿e 
to byæ istotne, wyka¿ê w przygotowywanym kolejnym fragmencie zarysu 
monografii pu³ku, omawiaj¹cym jego dzia³ania w pierwszej fazie kampanii 
1939 r., który opublikowany zostanie w nastêpnym numerze „Wadovian”.
 Analizuj¹c ugrupowanie wyjœciowe Armii „Kraków” i przebieg pierwszej 
fazy dzia³añ, zainteresowani problematyk¹ dostrzec musz¹ kilka w¹tków  
i szczegó³ów wymagaj¹cych wyjaœnienia. Rodz¹ siê bowiem pytania                          
o przyczyny i sens przyjêtego ugrupowania oraz o jego faktyczne mo¿liwoœci 
obronne. Zwracaj¹ na te szczegó³y uwagê badacze problematyki dzia³añ 
obronnych w 1939 r., m.in. p³k dypl. Marian Porwit, a przede wszystkim au-
tor monografii Armii, p³k dypl. W³adys³aw Steblik. OdpowiedŸ, przynajmniej 
czêœciowa, na rodz¹ce siê w¹tpliwoœci, pozwala zrozumieæ dlaczego 12 pu³k 
piechoty Ziemi Wadowickiej ju¿ w fazie planowania dzia³añ rozdzielony zosta³ 
na kilka zgrupowañ, które nastêpnie u¿yte zosta³y na odleg³ych kierunkach 
operacyjnych.
 £amy i charakter  „Wadovian” nie pozwalaj¹ na szerszy opis polskiej 
doktryny wojennej okresu miêdzywojennego oraz mo¿liwoœci strategicz-
nych i operacyjnych Polski i jej armii w konfrontacji z agresorami. Nie jest to 
zreszt¹ konieczne dla zobrazowania roli pu³ku w póŸniejszych dzia³aniach, 
tym bardziej, ¿e pu³k jako zwi¹zek taktyczny jest zbyt ma³ym ogniwem do 
opisywania w skali operacyjnej. Odniesienia dotycz¹ce skali operacyjnej 
sygnalizowane bêd¹ jedynie na szczeblu ca³ej 6 DP, w sk³ad której pu³k 
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wadowicki wchodzi³. Kilka takich informacji bêdzie w pierwszych czêœciach 
tekstu potrzebnych, dla uzasadnienia hipotez postawionych przez autora lub 
ilustracji wskazuj¹cych mo¿liwoœci wykorzystania pu³ku na innych kierunkach 
dzia³añ. Pomo¿e tak¿e zrozumieæ prze³omowe niekiedy znaczenie dzia³añ 
pu³ku i jego pododdzia³ów dla losów Grupy Operacyjnej „Bielsko”-”Boruta”,        
w której sk³ad pu³k wchodzi³, a nawet ca³ego ugrupowania Armii „Kraków”.
 Autor nie pretenduje do wyczerpania tematu, ani tym bardziej do uzna-
nia zawartych w niniejszej rozprawie tez, jako autorytatywnie i ostatecznie 
stwierdzonych. Ze wzglêdu na trwaj¹ce nadal poszukiwania dokumentów              
i weryfikowanie relacji dotycz¹cych tragicznych wydarzeñ wrzeœnia 1939 r., 
wiele podanych informacji mo¿e w przysz³oœci zostaæ oœwietlonych inaczej. 
Nie wykluczam tak¿e pojawienia siê nowych, niezbadanych dokumentów 
i informacji o nieznanych, wzglêdnie zbyt ma³o wyjaœnionych faktach. Aby 
nie zra¿aæ czytelnika niekoniecznie interesuj¹cego siê szczegó³owo pro-
blematyk¹ ostatniej wojny i histori¹ wojskowoœci, w przygotowanym dla 
„Wadovian” tekœcie liczba przypisów zosta³a ograniczona do niezbêdnego 
minimum. Mam nadziejê, ¿e u³atwi to lekturê.

 Zanim nast¹pi³ alarm
 Wiedza o polskim planowaniu strategicznym a tak¿e operacyjnym z cza-
sów miêdzywojennego dwudziestolecia wci¹¿ zawiera wiele luk. Dlatego 
o planach, czy choæby zarysach takowych, przewiduj¹cych u¿ycie operacyjne 
6 DP, a co za tym idzie 12 pp wiadomo niewiele.
 Koncepcje polskiego planowania wojennego by³y wynikiem geopoli-
tycznego po³o¿enia Polski w Europie oraz wi¹¿¹cych Polskê sojuszy. Jeden 
z najwczeœ-niejszych wariantów, okreœlany jako „R+N” przygotowany zosta³ 
na wypadek równoczesnego konfliktu zbrojnego z obydwoma najwiêkszy-
mi s¹siadami Rzeczypospolitej, czyli ZSSR i Niemcami. U jego podstaw 
leg³o przekonanie o s³aboœci militarnej ówczesnego ZSSR, spowodowanej 
d³ugotrwa³¹, wyniszczaj¹c¹ wojn¹ domow¹, oraz o skutecznoœci wi¹¿¹cych 
Niemcy postanowieñ Traktatu Wersalskiego. Prace studyjne tej koncepcji 
zapocz¹tkowane w roku 1923, zosta³y przerwane w 1926 r., kiedy polskie 
w³adze wojskowe dosz³y do przekonania, ¿e os³abienie s¹siadów jest tylko 
przejœciowe. Bior¹c pod uwagê ekonomiczn¹ s³aboœæ odradzaj¹cej siê Pol-
ski i niewielkie mo¿liwoœci rozbudowy czy modernizacji Wojska Polskiego, 
ówczesne w³adze zda³y sobie sprawê, i¿ chwilowo korzystny stosunek si³        
w nied³ugim czasie ulegnie odwróceniu na niekorzyœæ Polski. Planowanie 
strategiczne skoncentrowano wiêc na pozosta³ych wariantach, czyli  wojny         
z Niemcami - wariant „N”, b¹dŸ z ZSSR - wariant „R”.
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 Wschód
 Jeszcze na pocz¹tku lat 30. wiêkszego i bardziej aktualnego zagro¿enia 
upatrywano ze wschodu, maj¹c na wzglêdzie niedawn¹ wojnê z Rosj¹ 
bolszewick¹ i obawiaj¹c siê ponownej próby zrewolucjonizowania Europy 
poprzez kolejn¹ agresjê Armii Czerwonej. Zagro¿eniu temu Wojsko Polskie 
mia³o przeciwdzia³aæ realizuj¹c za³o¿enia planu operacyjnego „Wschód”. 
Plan ten uaktualniany by³ do wiosny 1939 r., ale najprawdopodobniej nie 
zachowa³ siê do dzisiaj nawet we fragmentach. Próbê jego rekonstrukcji 
podj¹³ jeden z badaczy dziejów polskiej wojskowoœci XX wieku, Rajmund 
Szubañski. W swoich dociekaniach opar³ siê na informacjach o ówczesnej 
polskiej doktrynie wojennej, analizie pokojowego rozmieszczenia si³ zbroj-
nych II RP i mo¿liwoœci przewozowych kolejnictwa oraz wzmiankach na ten 
temat zawartych w pamiêtnikach niektórych, niestety nielicznych polskich 
sztabowców i dowódców. Dla odtworzenia za³o¿eñ posi³kowa³ siê znanymi 
elementami planu operacyjnego „Zachód”. Wyniki, bêd¹ce zupe³nym novum 
w polskiej historiografii, opublikowa³ w pracy „Plan operacyjny „Wschód””. 
Warto zaprezentowaæ te informacje z pracy Szubañskiego, które wskazuj¹ 
teatr dzia³añ wojennych, na jakim ewentualnie móg³ byæ u¿yty 12 pp.
 Rekonstruuj¹c ugrupowanie si³ polskich umieœci³ on 6 DP w sk³adzie Armii 
Rezerwowej „Lwów”, bêd¹cej odwodem po³udniowego skrzyd³a frontu pol-
skiego. Armia ta koncentrowa³aby siê za stykiem pierwszorzutowych Armii 
„Podole” i „Wo³yñ”. Jej dzia³anie na korzyœæ Armii „Podole” mia³oby polegaæ 
na odci¹¿eniu ewentualnej obrony Lwowa, poprzez uderzenie na po³udnie,               
w kierunku Brze¿an, w bok nacieraj¹cych na Lwów wojsk sowieckich. Z kolei 
uderzaj¹c na pó³nocny-wschód, w kierunku Równego, Armia „Lwów” mia³aby 
przeciwdzia³aæ na korzyœæ Armii „Wo³yñ”. Je¿eli przyj¹æ hipotezê Rajmunda 
Szubañskiego za uprawdopodobnion¹, wadowicki pu³k ponownie znalaz³by 
siê na terenach znanych z walk w wojnie polsko-ukraiñskiej i polsko-bolsze-
wickiej1. Poniewa¿ dotychczas nie natrafiono na podstawow¹ dokumentacjê 
planu „Wschód”, jego wersja odtworzona w pracy Szubañskiego pozostaje 
jedyn¹, ale tylko hipotetyczn¹. Zasygnalizowanie tych ustaleñ uwa¿am za 
konieczne, ale wszelkie g³êbsze dywagacje, jako niemo¿liwe do udokumen-
towania by³yby w tym wypadku nieuzasadnione. Zainteresowanych odsy³am 
do ksi¹¿ki R. Szubañskiego.
 
 Zachód
 W planowaniu dzia³añ na ewentualnym froncie przeciwniemieckim odró¿-
niæ trzeba kilka wa¿nych okresów. Jest to tym istotniejsze, ¿e przez d³ugie 
lata za³o¿enia dzia³añ polskich podporz¹dkowane by³y, czy te¿ wynika³y 
z polsko-francuskiego sojuszu militarnego. Pierwotnie polski Sztab Gene-
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ralny opracowa³ plany trzech dzia³añ prewencyjnych, na wypadek, gdyby 
Niemcy pogwa³cili uk³ad wersalski czy inne miêdzynarodowe traktaty. Plany 
te przewidywa³y polsk¹ ofensywê, chocia¿ o ograniczonym zasiêgu. W celu 
zlikwidowania zagra¿aj¹cego Polsce niebezpieczeñstwa z kierunku Prus 
Wschodnich przewidywano zajêcie zachodniej czêœci ówczesnych Prus 
(plan „Prusy Wschodnie”). Na kierunku pomorskim przewidywano ofensywê 
w celu wyprostowania frontu na obszar Pomorza i zajêcie go a¿ po Odrê (plan 
„Ba³tyk”). Natomiast na po³udniu zmierzano zaj¹æ niemieck¹ czêœæ Górnego 
Œl¹ska (plan „Œl¹sk”)2. Najprawdopodobniej wojska krakowskiego Okrêgu 
Korpusu by³yby u¿yte w tych ostatnich dzia³aniach, przede wszystkim z racji 
najdogodniejszej dyslokacji. Brak jednak dokumentacyjnego potwierdzenia 
tej tezy.
 W trakcie rozmów maj¹cych na celu uzgodnienie planów operacyjnych 
pomiêdzy Polsk¹ i Francj¹, prowadzonych w roku 1923 przez marsza³ków 
Józefa Pi³sudskiego i Ferdynanda Focha, ten ostatni próbowa³ Polsce na-
rzuciæ swój plan ofensywy, polegaj¹cy na uderzeniu obydwu armii, polskiej 
i francuskiej po najkrótszych liniach w kierunku Berlina. Ostatecznie jednak 
uznano, ¿e armia polska wykona najpierw dzia³ania przewidziane w planie 
„Prusy Wschodnie”, a dopiero póŸniej przejdzie do dzia³añ ofensywnych 
w kierunku Berlina. Wed³ug jednego z najwybitniejszych znawców i badaczy 
polskiej sztuki wojennej lat 1918-1939, pu³kownika dyplomowanego Mariana 
Porwita plan ten, znany jako plan „Foch”, by³ aktualny do roku 1933. W dru-
giej po³owie lat 20. we Francji zaczê³a dominowaæ doktryna defensywna. 
Od 1927 r. Francuzi rozpoczêli budowê „Linii Maginota”. Jak podkreœla p³k 
Porwit, by³y to oznaki, ¿e Francja „nie bêdzie chcia³a ani mog³a wykonaæ 
ofensywy na Berlin, stanowi¹cej podstawê planu „Foch”3.
 W po³owie lat trzydziestych, po œmierci marsza³ka Józefa Pi³sudskiego        
i objêciu funkcji Generalnego Inspektora Si³ Zbrojnych przez genera³a dywizji 
(póŸniej gen. broni i marsza³ka) Edwarda Rydza-Œmig³ego, przyst¹piono do 
opracowywania nowych planów strategicznych. W czerwcu 1936 r. w Oddzia-
le III polskiego Sztabu G³ównego opracowano studium planu operacyjnego 
przeciw Niemcom. Przy podtrzymaniu tezy o wspólnej walce armii polskiej 
i francuskiej przeciw agresorowi, zak³ada³o ono g³ówne uderzenie niemieckie 
na Polskê, która bêdzie musia³a wytrzymaæ do czasu pe³nego w³¹czenia siê 
do walki zmobilizowanych wojsk sojuszniczych. Wed³ug p³ka Porwita, mar-
sza³ek Edward Rydz-Œmig³y opar³ na tym studium ramowy plan wojny i plan 
operacyjny. Przewidywa³o ono rozwiniêcie si³ polskich w piêæ armii, z czego 
trzy stanowiæ mia³y g³ówn¹ masê uderzeniow¹ w rejonie Toruñ-Poznañ-Kut-
no, zaœ dwie pozosta³e mia³y zostaæ u¿yte jako zgrupowania pomocnicze na 
kierunkach na pó³noc od Warszawy i na po³udniowy zachód od £odzi. W efek-
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cie dwukrotnych rozmów marsza³ka Edwarda Rydza-Œmig³ego z genera³em 
Maurice Gamelinem uwzglêdniono w tym planie koncepcjê uderzenia wojsk 
polskich na obszar Prus Wschodnich. Z zamiarów ofensywnych marsza³ek 
Œmig³y zrezygnowa³ prawdopodobnie w roku 1937. G³ówny zarys planu 
jednak zosta³ utrzymany. Nieznane jest dok³adne ugrupowanie wyjœciowe 
wojsk, a co za tym idzie, hipotetyczny teatr wojenny 12 pp.
 Kolejne koncepcje czy studia strategiczne i operacyjne znane s¹ m.in. 
jako „Studium nad mo¿liwoœciami wojennymi Niemiec i Polski” opracowa-
ne w 1936 r. przez gen. brygady Tadeusza Kutrzebê oraz „Studium planu 
strategicznego Polski przeciw Niemcom” opracowane przez podpu³kownika 
dypl. Stefana Mossora wed³ug koncepcji gen. Kutrzeby i z³o¿one marsz. 
Œmig³emu 28 stycznia 1938 r. To ostatnie zak³ada³o obronê tzw. „tu³owia 
strategicznego Polski”. Brak potwierdzenia wykorzystania tego studium              
w przeciwniemieckim planowaniu operacyjnym, aczkolwiek wed³ug twier-
dzenia Tadeusza Jurgi za³o¿enia strategiczne planu „Zachód” opiera³y siê 
niew¹tpliwie „na przes³ankach natury polityczno-ekonomicznej i wojskowej” 
zaczerpniêtych z tego studium, okreœlanego w literaturze przedmiotu tak¿e 
jako memorandum gen. Kutrzeby4. 
 Omawianego okresu lat 1936-1938 dotyczy jedyna wzmianka wska-
zuj¹ca na zamiar u¿ycia 6 DP (a wiêc w konsekwencji równie¿ 12 pp) na 
konkretnym kierunku operacyjnym. W latach 1928-1938 inspektorem armii 
odpowiedzialnym za przygotowania obronne na obszarze krakowsko-œl¹skim 
by³ genera³ dywizji Leon Berbecki. Zgodnie z ówczesn¹ praktyk¹ przewidy-
wany on by³ na dowódcê armii polskiej dzia³aj¹cej na tym kierunku. Jedn¹ 
z dywizji przewidzianych do u¿ycia w dzia³aniach obronnych na po³udnio-
wo-zachodnich rubie¿ach Rzeczypospolitej by³a krakowska 6 DP. Jedyny 
œlad koncepcji jej u¿ycia znaleŸæ mo¿na w relacji genera³a brygady Jana 
Jagmina-Sadowskiego przechowywanej w Centralnym Archiwum Wojsko-
wym. Jej fragmenty przytacza m.in. praca Jana Zieliñskiego „Genera³ Jan 
Jagmin-Sadowski obroñca Œl¹ska 1895-1977”. Powinna wiêc byæ znana 
nie tylko w¹skiemu gronu badaczy penetruj¹cemu archiwa. Pocz¹tkowe 
fragmenty relacji Sadowskiego, dotycz¹ ugrupowania obronnego w obszarze 
Œl¹ska w jesieni 1936 r. Czytamy tam: „Równie¿ ustnie gen. Berbecki nie 
udzieli³ mi ¿adnych informacji co do zamierzonego planu dzia³ania, który 
obejmowaæ musia³ przecie¿ obronê skrzyde³ rejonu przemys³owego i po-
wi¹zanie go z dzia³aniami na innych odcinkach operacyjnych, natomiast 
da³  mi do wgl¹du kalkê, na której zobaczy³em 6 DP oznaczon¹ w re-
jonie Zawiercia i Krakowsk¹ Brygadê Kawalerii dalej na pó³noc, w rejonie 
Janowa (na p³d. wsch. od Czêstochowy)”5. Ówczesny uk³ad obronny Œl¹ska, 
oparty zosta³ w centrum na zbudowanych w latach 1933-1936 fortyfika-
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cjach œl¹skich. Oprócz 23 DP Centralnego Rejonu Przemys³owego broniæ 
mia³y jednostki Grupy Fortecznej (póŸniej dosz³y jeszcze pu³ki 55 DP rez.). 
Po³udniowe (beskidzkie) skrzyd³o os³aniaæ mia³a 21 DPG z Bielska-Bia³ej, 
natomiast na pó³nocy przewidziano zgrupowanie dwóch dywizji piechoty, 6 
i 7 (czêstochowskiej) oraz Krakowskiej Brygady Kawalerii. Licz¹cy oko³o 150 
kilometrów odcinek frontu od granicy czeskiej po Czêstochowê nasycony by³ 
w miarê równomiernie si³ami polskimi, oczywiœcie uwzglêdniaj¹c ówczesne 
mo¿liwoœci strategiczne i operacyjne. Mog³o to gwarantowaæ skuteczn¹ 
obronê powierzonego odcinka, przynajmniej na jakiœ czas.
 Niestety w ostatecznym planie wojny i realnej walce z Niemcami 6 DP            
w rejonie Zawiercia zabrak³o. Jak dowodz¹ póŸniejsze wydarzenia na tym 
odcinku frontu polsko-niemieckiego, jedna dywizja nie mog³a co prawda 
odegraæ na wymienionym kierunku operacyjnym jakiejœ szczególnej roli. 
Niemniej jednak mog³a, przynajmniej czêœciowo, wp³yn¹æ na bieg wydarzeñ. 
Warto rozwa¿yæ tê hipotezê teraz, by nie wracaæ do niej po przedstawieniu 
ostatecznego ugrupowania Armii „Kraków” w dniu 1 wrzeœnia 1939 r. i nie 
zak³ócaæ chronologii relacji o wydarzeniach, które faktycznie nast¹pi³y na 
froncie polsko-niemieckim.

 Dygresja - Czy 6 DP mog³a odegraæ znacz¹c¹ rolê na pó³nocnym 
skrzydle Armii „Kraków”?
 Wszyscy historycy wrzeœnia opisuj¹cy walki na po³udniowym odcinku 
frontu zauwa¿aj¹ wyraŸn¹ lukê w pó³nocnym skrzydle Armii „Kraków” i na jej 
styku z Armi¹  „£ódŸ”. Odcinka czêstochowskiego od Krzepic po Koszêcin,   
o d³ugoœci 40 km broniæ mia³a zaledwie jedna dywizja, 7 DP. Jej oba skrzy-
d³a zawis³y w swoistej operacyjnej pró¿ni. Pomiêdzy pozycj¹ czêstochowsk¹     
a jej lewoskrzyd³ow¹ s¹siedni¹ jednostk¹, któr¹ by³a Krakowska Brygada 
Kawalerii rozlokowana w rejonie WoŸnik, powsta³a ponad 15-kilometrowa 
luka. Jeszcze gorzej by³o na styku Armii „Kraków” i „£ódŸ”, czyli na prawym 
skrzydle. Tam zionê³a 50-kilometrowa pustka, gdy¿ pozycje Armii „£ódŸ” 
rozpoczyna³y siê nad Liswart¹. Dopiero w ostatnim dniu pokoju, kiedy Armia 
„£ódŸ” wysunê³a siê nad granicê pañstwa, a jej lewoskrzyd³owa Wo³yñska 
Brygada Kawalerii stanê³a w rejonie K³obucka, obie Armie uzyska³y bez-
poœredni styk. Niestety, tylko na czas walk na pozycji przes³aniaj¹cej, gdy¿ 
kierunki wycofania obu Armii na g³ówn¹ pozycjê obrony rozchodzi³y siê. Armia 
„£ódŸ” mia³a siê cofaæ na pó³nocny-wschód a Armia „Kraków” na wschód.
 Pu³kownik Steblik ocenia operacyjn¹ wartoœæ odosobnionej tzw. „reduty 
czêstochowskiej” jako niewielk¹6. Podkreœla, ¿e dla zorganizowania „jako 
tako skutecznej” obrony tego odcinka, powinny znaleŸæ siê tam przynaj-
mniej dwie dywizje. Tymczasem znalaz³a siê jedna 7 DP, i to oderwana 
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od g³ównych si³ Armii. Trzeba pamiêtaæ, ¿e ówczesna norma terenowa 
dla dywizji w obronie to odcinek o szerokoœci 8-10 km. Nie nale¿y prze-
ceniaæ operacyjnej wartoœci Krakowskiej Brygady Kawalerii wype³niaj¹-
cej lukê w rejonie WoŸnik. Brygada kawalerii mia³a bowiem wartoœæ 
mniejsz¹ od pu³ku piechoty. Podkreœla tê kwestiê p³k Porwit w swoich  
„Komentarzach”7.
 Dowódcy Armii „Kraków” i „£ódŸ” nie wiedzieli, ¿e za plecami ich ugrupo-
wañ Generalny Inspektor Si³ Zbrojnych przewidzia³ koncentracjê swojego 
g³ównego odwodu, Armii „Prusy” gen. dyw. Stefana Dêba-Biernackiego. 
Wa¿ne by³o utrzymanie pozycji g³ównej przez jak najd³u¿szy czas, a¿ do 
ca³kowitego przygotowania odwodu do walki. Niestety, os³abiony styk obydwu 
Armii pierwszorzutowych, z rozwieraj¹c¹ siê w wyniku ich wycofywania luk¹, 
wyprowadza³ czêœæ si³ g³ównego niemieckiego uderzenia z tzw. wystêpu klu-
czborskiego wprost na warszawsko-œwiêtokrzyski obszar operacyjny, gdzie 
gromadzi³y siê polskie jednostki odwodowe. Termin gotowoœci bojowej owych 
jednostek, zw³aszcza tych które powstawa³y w mobilizacji powszechnej, by³ 
odleg³y – drugi i trzeci tydzieñ mobilizacji.
 Gdyby 6 DP znalaz³a siê jako odwód w rejonie Zawiercia, jak przewidywa³ 
to plan poprzedniego inspektora, gen. dyw. Berbeckiego, mo¿naby mówiæ        
o dobrze przygotowanym do obrony odcinku. Mog³aby ona dzia³aæ na kie-
runku pó³nocno-zachodnim, kiedy Krakowsk¹ Brygadê Kawalerii rozpruwa³y 
na pozycji pod WoŸnikami i dalej w odwrocie dwie dywizje lekkie, 2. i 3., 
niemieckiego XV Korpusu. Mog³aby podj¹æ akcjê w kierunku pó³nocnym, 
na Janów i Koniecpol, aby pomóc w unikniêciu przedwczesnej zag³ady 
czêstochowskiej 7 DP. Mog³aby chocia¿ o jeden dzieñ opóŸniæ dzia³ania 
któregoœ z niemieckich korpusów, np. IV czy VII. By³oby to tym bardziej 
wa¿ne, ¿e w³aœnie te korpusy buszowa³y ju¿ 4 czy 5 wrzeœnia po ca³ej kie-
lecczyŸnie, bêd¹cej miejscem koncentracji g³ównego odwodu Naczelnego 
Wodza, czyli Armii „Prusy”. Nieprzygotowane, a bardzo czêsto jeszcze nie 
ca³kowicie zmobilizowane jednostki polskiego odwodu z marszu, wprost                 
z transportów mobilizacyjnych wchodzi³y do walki z nadci¹gaj¹cymi korpu-
-sami niemieckimi. W efekcie wiêkszoœæ z nich czêœciami ulega³a mia¿d¿¹cej 
przewadze wroga.
 Odpowiadaj¹c na postawione w tytule rozdzia³u pytanie nale¿y stwierdziæ, 
¿e jedna dywizja nie by³a w stanie zmieniæ wydarzeñ na froncie w skali 
operacyjnej. Nie mo¿na jednak nie dostrzec mo¿liwoœci odsuniêcia czy te¿ 
opóŸnienia niepowodzeñ, przynajmniej niektórych, Krakowskiej Brygady 
Kawalerii, 7 DP czy jednostek Armii „Prusy”, gdyby na pó³nocnym skrzydle 
Armii „Kraków” znalaz³a siê jedna dywizja wiêcej. Niestety 6 DP potrzebna 
by³a na innym odcinku. 

HISTORIA



76

 Plan operacyjny „Zachód”
 Cezurê czasow¹ rozgraniczaj¹c¹ ostatni okres polskich przygotowañ 
wojennych stanowi aneksja Czech i polityczno-militarne podporz¹dkowanie 
Niemcom S³owacji. Przed rokiem 1938 sztabowcy polscy spodziewali siê 
g³ównego uderzenia niemieckiego z Pomorza na Warszawê. Spodziewano 
siê tak¿e jednego z uderzeñ pomocniczych w kierunku Warszawy, wypro-
wadzonego na pó³noc od ugrupowania wojsk polskich na po³udniowym od-
cinku frontu, z rejonu Kluczborka. Uderzenie to natrafiæ mia³o na planowane 
ugrupowanie armii polskich maj¹cych broniæ kierunków na Warszawê, £ódŸ       
i Kraków. Skoro wed³ug polskich operatorów mia³o to byæ uderzenie pomoc-
nicze, zaanga¿owanych tam si³ i œrodków niemieckich nie szacowano jako 
najwiêkszych. Niemniej jednak przewagê wojsk niemieckich dostrzegano. 
Po zajêciu przez Niemcy Sudetów, co nast¹pi³o w jesieni 1938 r., w polskim 
Sztabie G³ównym zaczêto zdawaæ sobie sprawê z narastania zagro¿enia              
z tego kierunku. Dokonano stosownej korektury planowanego ugrupowa-
nia polskiej armii. W drugiej po³owie lutego 1939 r. Generalny Inspektor Si³ 
Zbrojnych, marsza³ek Edward Rydz-Œmig³y wyda³ wytyczne do opracowania 
sztabowego planu podzia³u si³ i zadañ dla poszczególnych armii polskich. 
Pracê nad planem wojny z Niemcami, czyli planem „Zachód” Sztab G³ówny 
rozpocz¹³ 4 marca. Prowadzono j¹ w trzech grupach roboczych. Pierwsza 
zajmowa³a siê problematyk¹ przygotowania organizacji wojennej i mobilizacji 
resortów cywilnych. Warto dodaæ, ¿e jej szefem 
by³ wadowiczanin, gen. bryg. Tadeusz Malinowski, 
pierwszy zastêpca Szefa Sztabu G³ównego. Druga 
grupa opracowywa³a w³aœciwe zagadnienia stra-
tegiczne i operacyjne, czyli przygotowywa³a fak-
tyczny plan wojny z Niemcami. Jej szefem zosta³ 
drugi zastêpca Szefa SG, p³k dypl. Józef Jaklicz, 
tak¿e zwi¹zany z Wadowicami, gdy¿ w latach 
1929-1932 dowodzi³ 12 pu³kiem piechoty Ziemi 
Wadowickiej. Operacyjny plan kwatermis- trzowski 
przygotowywa³a grupa trzecia pod kierownictwem 
Szefa Oddzia³u I SG, p³ka dypl. Józefa Wiatra. 
15 marca, wraz z aneksj¹ Czech  i podporz¹d-
kowaniem militarnym S³owacji przez Niemcy, 
oskrzydlenie Polski od po³udnia, wczeœniej nie 
uwa¿ane za mo¿liwe, sta³o siê faktem. Sztabow-
cy, a przede wszystkim Generalny Inspektor Si³ 
Zbrojnych, zostali zmuszeni do znacz¹cej korekty 
wczeœniejszych za³o¿eñ. Czas tak¿e pracowa³ 

P³k. dypl. Józef JAKLICZ by³y 
dowódca 12 pp, w 1939 r. zastêpca 

szefa Sztabu G³ównego, twórca 
planu wojny z Niemcami 

Foto z 1935 r.
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na niekorzyœæ Polski,  a przewaga liczebna i materia³owa armii niemieckiej 
okreœla³a mo¿liwoœæ realizacji planu. Korekt dokonano najprawdopodobniej 
pomiêdzy 16 a 20 marca, gdy¿ oko³o 22 marca 1939 r. przedstawiono GISZ 
now¹ redakcjê za³o¿eñ operacyjnych. W konsekwencji plan „Zachód” mia³ 
charakter defensywny. Marsza³ek Œmig³y zdecydowa³ siê przyj¹æ i stoczyæ 
decyduj¹c¹ bitwê w ³uku Wis³y, na zachodnich ziemiach ówczesnej Polski. 
Podstawowe za³o¿enia planu przewidywa³y:
– obronê niezbêdnego dla prowadzenia wojny obszaru RP i zadanie Niem-
com jak najwiêkszych strat,
– przy wykorzystaniu sprzyjaj¹cych warunków przeciwuderzenia odwodami,
– niedopuszczenie do rozbicia armii polskiej, a¿ do rozpoczêcia dzia³añ 
sprzymierzonych na zachodzie.
 Dalsze decyzje mia³y byæ podjête w zale¿noœci od po³o¿enia, po rozpo-
czêciu dzia³añ przez wojska sojusznicze i odci¹¿eniu frontu polskiego. Plan 
kolejnych faz wojny nie zosta³ opracowany, wiadomo jednak, ¿e zak³adano 
przejœcie wojsk polskich do odwrotu, a po przegrupowaniu zatrzymanie 
przeciwnika na nowej pozycji obronnej. Przewidywano jej powstanie na linii 
Narwi, Wis³y i Sanu8.

 Plany mobilizacji i garnizon Wadowice jako baza mobilizacyjna
 W latach 1922-1926 plany mobilizacyjne opracowywano co roku. Autorem 
opracowanego w pocz¹tkach roku 1925 planu na lata 1926-1927 by³ ówcze-
sny pp³k Sztabu Generalnego Jan Jagmin-Sadowski. Plan „S”, nazwany tak 
od pierwszej litery nazwiska autora, by³ pierwszym systemowym polskim pla-
nem mobilizacyjnym, przewiduj¹cym pewne zmiany demograficzne a tak¿e 
rozbudowê si³ zbrojnych. Wed³ug za³o¿eñ powinien by³ funkcjonowaæ przez 
lat piêtnaœcie, czyli do roku 1940. Tak siê jednak nie sta³o. W pierwszej 
po³owie lat 30. dostrze¿ono koniecznoœæ reformy systemu mobilizacyjnego 
armii polskiej9.
 Latem 1935 r. podjêto prace nad nowym planem mobilizacyjnym polskich 
si³ zbrojnych. Mia³ wejœæ w ¿ycie jesieni¹ 1937 r., ale ostatecznie wprowa-
dzono go dopiero 30 kwietnia 1938 r. o godzinie 24.00. Od pierwszej litery 
nazwiska autora, szefa Oddzia³u I Sztabu G³ównego, p³ka dypl. Józefa Wiatra, 
otrzyma³ kryptonim „W”. Podstawow¹ cech¹ nowego planu by³a elastycznoœæ 
i mo¿liwoœæ wariantowania. Móg³ on byæ zastosowany w wypadku wojny 
zarówno na wschodzie, jak te¿ na zachodzie. Na jego podstawie mo¿na 
by³o przeprowadziæ ukryt¹ mobilizacjê alarmow¹ 3/4 si³ zbrojnych, zarówno 
na terenie ca³ego kraju, jak te¿ w poszczególnych Okrêgach Korpusów, po-
wo³uj¹c pod broñ wybrane roczniki. Czêœci kilku kolejnych jednostek równie¿ 
mo¿na by³o zmobilizowaæ niejawnie. Pozosta³e jednostki przewidziane zo-
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sta³y do mobilizacji powszechnej. Przez ca³y rok wprowadzano do planu „W” 
uzupe³nienia i poprawki, przede wszystkim dotycz¹ce organizacji jednostek 
nie przewidywanych we wczeœniejszym ordre de bataille oraz zwiêkszenia 
liczby jednostek mobilizowanych alarmowo. Ostatecznie 15 maja 1939 r. 
zmodernizowany plan wszed³ w ¿ycie jako plan mobilizacyjny „W2”.
 Wariantowanie planu uzyskano wprowadzaj¹c system mobilizacji kart-
kowej, od ró¿nych kolorów kart zwanej „kolorow¹”. Mobilizowane jednostki 
podzielono na grupy przeznaczone do wykonania okreœlonych zadañ. W gru-
pie „zielonej” mobilizowano oddzia³y ochrony granic wschodniej, zachodniej 
i pó³nocnej oraz s³u¿b bezpieczeñstwa. W grupie „br¹zowej” podzielonej 
na piêæ podgrup, powo³ywano: jednostki i instytucje Oddzia³u II Sztabu 
G³ównego, jednostki lotnictwa, jednostki czynnej obrony przeciwlotniczej, 
formacje kolejowo-transportowe, artyleriê pozycyjn¹ fortyfikacji pó³sta³ych 
oraz drugie rzuty wy¿szych dowództw (sztaby armii i grup operacyjnych). 
Pierwszorzutowe oddzia³y os³ony granicy wschodniej mobilizowane by³y 
w grupie „czerwonej”, a os³ony granicy zachodniej i pó³nocnej w grupie 
„niebieskiej”. W grupie „¿ó³tej” mobilizowano odwód os³ony, czyli jednostki 
wzmocnienia grup „czerwonej” i „niebieskiej”. Na wypadek konfliktu o nie-
wielkich rozmiarach, czyli dzia³añ nieprzyjaciela o ograniczonym zasiêgu, 
np. próby aneksji Wolnego Miasta Gdañska, przewidywano zmobilizowanie 
jednostek grupy „czarnej”, czyli Korpusu Interwencyjnego (dwie dywizje pie-
choty i oddzia³y pozadywizyjne). Termin gotowoœci mobilizacyjnej jednostek 
poszczególnych grup wynosi³ od kilku do 72 godzin10. £¹cznie w piechocie, 
która by³a podstawowym rodzajem wojsk, miano zmobilizowaæ oprócz trzy-
dziestu dywizji istniej¹cych w czasie pokoju, pierwotnie szeœæ, a póŸniej 
siedem dywizji rezerwowych (zarówno dla potrzeb planu operacyjnego 
„Wschód” jak i „Zachód”). Ostatecznie liczbê dywizji rezerwowych zwiêk-
szono do dziewiêciu, ale tylko w planie „Zachód”11. Jedn¹ z dodatkowych 
dywizji by³a 45 DP rez., o której bêdzie jeszcze mowa w dalszych partiach 
niniejszego opracowania.
 Mobilizacjê powszechn¹ miano przeprowadziæ w dwóch rzutach. Pierwsz¹ 
grupê jednostek powo³ywano z terminem gotowoœci do szóstego dnia mobili-
zacji. By³y to przede wszystkim jednostki z tzw. mobilizacji mieszanej, a wiêc 
mobilizowane czêœciowo niejawnie, a czêœciowo w mobilizacji powszechnej. 
Jednostki mobilizowane w grupie drugiej, czyli tylko w mobilizacji powszech-
nej, mia³y termin gotowoœci pomiêdzy siódmym a dwunastym dniem, a nawet 
póŸniej.
 6 DP przewidziana zosta³a do wzmocnienia os³ony granicy, w konkretnym 
wypadku roku 1939 zachodniej. Zaliczono j¹ wiêc do grupy „¿ó³tej”.
 Wed³ug za³o¿eñ planu operacyjnego „Wschód”, na terenie krakowskiego 
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OK miano mobilizowaæ jedn¹ dywizjê rezerwow¹. Mia³a to byæ 35 DP rez. 
Brak jest dok³adniejszych informacji na ten temat, nie wiadomo wiêc, czy 
któryœ z jej elementów mia³ byæ organizowany w Wadowicach. Natomiast          
w planie „Zachód” w ramach mobilizacji powszechnej przewidywano utwo-
rzenie w Wadowicach II batalionu 156 pp rez. wchodz¹cego w sk³ad 45 DP 
rez. Dywizja ta ma³a byæ mobilizowana na terenach dwóch OK, krakowskiego         
i przemyskiego, a wiêc na znacznym obszarze rozci¹gaj¹cym siê od Wadowic 
po Przemyœl i Sambor oraz od Nowego S¹cza do Kielc. Po zmobilizowaniu 
zamierzano skoncentrowaæ j¹ jako odwód dowódcy Armii „Kraków” w³aœnie     
w rejonie Wadowic. Termin jej rozwiniêcia przewidywano na 13-14 dzieñ mo-
bilizacji powszechnej. Szybkie posuwanie siê przeciwnika w g³¹b terytorium 
polskiego oraz za³amanie siê ca³ego planu obrony uniemo¿liwi³o nie tylko 
koncentracjê, ale nawet mobilizacjê wiêkszoœci pododdzia³ów tej dywizji.
 W drugiej po³owie lat 30. rozpoczêto wdra¿anie programu modernizacji             
i rozbudowy si³ zbrojnych. Oprócz modernizacji czêœci uzbrojenia podjêto de-
cyzjê rozbudowy liczby jednostek planowanego ordre de bataille. Zwiêkszono 
iloœæ planowanych dywizji rezerwowych, a tak¿e powo³ano formacje Obrony 
Narodowej. Te ostatnie by³y rodzajem lokalnych, czy jak chc¹ niektórzy 
badacze terytorialnych formacji cywilno-wojskowych. Ich stany uzupe³niano 
nadwy¿kami rezerwistów z danego obszaru. System mobilizacji zapewnia³ 
w miarê szybkie powo³ywanie tych oddzia³ów w razie potrzeby, natomiast 
ich uzbrojenie i wyposa¿enia pozostawia³o wiele do ¿yczenia. Przewidziano 
dla nich mniejsz¹ iloœæ broni ciê¿kiej i towarzysz¹cej, czyli karabinów ma-
szynowych i artylerii bezpoœredniego wsparcia. Dlatego oddzia³y  te nie by³y 
porównywalne z jednostkami armii regularnej.
 W jesieni 1938 r. planowano utworzenie batalionu ON przy 12 pp                        
w Wadowicach. Mia³ on wejœæ w sk³ad Œl¹sko-Cieszyñskiej Pó³brygady ON. 
Ostatecznie jednak w grudniu zaniechano tego pomys³u, a planowany baon 
utworzono w Cieszynie, przy 4 pu³ku strzelców podhalañskich. Natomiast           
w sierpniu 1939 r. przy pomocy materia³owej wadowickiego 12 pp utworzo-
no w ¯ywcu pluton artyleryjski dla baonu „¯ywiec” Podhalañskiej Brygady 
ON. Pluton rekrutowany by³ z mieszkañców ¯ywca i powiatu ¿ywieckiego. 
Wyposa¿enie plutonu stanowi³y dwa stare dzia³a kalibru 65 milimetrów, które 
zosta³y dostarczone z Wadowic tu¿ przed wybuchem wojny12. 

 Armia „Kraków”
 W dniu 23 marca 1939 r. Generalny Inspektor Si³ Zbrojnych, marsza³ek 
Edward Rydz-Œmig³y poinformowa³ gen. bryg. Antoniego Szyllinga, gene-
ra³a do prac przy GISZ przewidzianego od jesieni 1938 r. na inspektora od-
cinka krakowskiego o wyznaczeniu go na dowódcê przysz³ej Armii „Kraków”. 
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Armia ta mia³a zadanie szczególne. Oparta w œrodkowym odcinku swego 
ugrupowania na pozycji umocnionej Centralnego Rejonu Przemys³owego 
mia³a stanowiæ swoisty zawias czy inaczej oœ (okreœlan¹ z francuska jako 
„pivot”) wycofania siê ca³ego polskiego ugrupowania obronnego z pó³nocy 
i zachodu na po³udniowy wschód. Pas dzia³ania Armii przewidziano od 
Czêstochowy na pó³nocy poprzez rejon umocniony Górnego Œl¹ska i Œl¹sk 
Cieszyñski, po czym za³amany wzd³u¿ granicznego pasma Beskidów, pier-
wotnie a¿ do Nowego S¹cza. Równoczeœnie z Armi¹ „Kraków” zarz¹dzono 
powstanie Armii „Modlin”, „Pomorze”, „Poznañ”, „£ódŸ” oraz Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej „Narew”. W dniu 11 lipca 1939 r. granice odcinka Armii 
„Kraków” zosta³y skrócone, gdy¿ obronê w pasie Beskidów od  Czorsztyna 
na wschód przejê³a nowo utworzona Armia „Karpaty”. W Armii „Kraków” 
marsza³ek Œmig³y przewidzia³ powstanie przynajmniej jednej Grupy Opera-
cyjnej. Mia³a to byæ grupa „Bielsko” pod dowództwem gen. bryg. Mieczys³awa 
Boruty-Spiechowicza, w sk³adzie 6 i 21 DP. 6 DP mia³a obsadziæ pozycjê 
w rejonie Pszczyny, natomiast 21 DPG w rejonie Bielska.
 Ostateczna pozycja obrony Armii wyznaczona zosta³a na linii: obszar 
umocniony „Górny Œl¹sk” – Miko³ów – Pszczyna – Bia³a – ̄ ywiec, a póŸniej 
przed³u¿ono jej po³udniowe ramiê wzd³u¿ linii: Wêgierska Górka – Korbielów 
– Jordanów (Wysoka) – Chabówka.
 Ugrupowanie Armii „Kraków” wygl¹da³o nastêpuj¹co. Pó³nocnego skrzy-
d³a broni³a 7 DP pod dowództwem gen. bryg. Janusza G¹siorowskiego, zaœ 
nieco na po³udnie od niej pas dzia³ania wyznaczono Krakowskiej Bryga-
dzie Kawalerii gen. bryg. Zygmunta Piaseckiego. W centrum rozlokowana 
by³a Grupa Operacyjna „Œl¹sk”, gen. bryg. Jana Jagmina-Sadowskiego 
w sk³adzie 23 DP p³ka dypl. W³adys³awa Powierzy i 55 DP rez. p³ka Stanis³a-
wa Kalabiñskiego. Na po³udnie od umocnieñ œl¹skich, a¿ po pasmo Beskidów 
wyznaczono teren Grupie Operacyjnej „Bielsko”. W jej sk³ad wesz³y 6 DP 
gen. bryg. Bernarda Stanis³awa Monda i 21 DPG gen. bryg. Józefa Kustronia. 
Po³udniowej flanki ugrupowania Armii mia³a broniæ 1 Brygada Górska p³ka 
dypl. Janusza Ga³adyka.
 Generalny Inspektor wyznaczy³ 6 DP zadanie obrony korytarza pszczyñ-
skiego. Równoczeœnie jednak dywizja mia³a pe³niæ rolê doraŸnego odwodu 
dowódcy Armii, do czasu przybycia za pozycjê obronn¹ Armii 45 DP rez. 
Mia³a ona byæ gotowa oko³o 14 dnia od og³oszenia mobilizacji powszechnej. 
W ogóle nale¿y zauwa¿yæ , ¿e obydwie dywizje odwodowe Armii „Kraków” 
mia³y dosyæ odleg³e terminy gotowoœci bojowej. 11 DP mia³a przybyæ do 
ugrupowania Armii w pierwszym tygodniu mobilizacji powszechnej, a 45 
DP rez. w drugim. Utworzenie doraŸnego odwodu sta³o siê wiec koniecz-
ne, gdy¿ coraz wyraŸniej zarysowywa³o siê zagro¿enie po³udniowej flanki 
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Armii „Kraków” z terenu S³owacji, czyli kierunku tatrzañskiego, uwa¿anego 
dotychczas przez wielu sztabowców za drugorzêdny operacyjnie. Ju¿ w lecie 
zagro¿enie to zauwa¿a³ m.in. szef sztabu Armii „Karpaty”, p³k dypl. Witold 
Dzier¿ykraj-Morawski, który podczas wizyty w sztabie Armii „Kraków” po-
kazuj¹c na mapie drogi prowadz¹ce od granicy przez Nowy Targ w stronê 
Nowego S¹cza  lapidarnie stwierdzi³ do szefa Oddzia³u Operacyjnego Armii, 
p³ka dypl. Jana Rzepeckiego: „Têdy was objad¹”13. Na wypadek zagro¿enia 
w pierwszej fazie dzia³añ Armia „Kraków” pozbawiona by³aby jakiegokolwiek 
odwodu. Dopiero w po³owie sierpnia 1939 r. do sk³adu Armii przydzielono jako 
odwód 10 Brygadê Kawalerii Zmotoryzowanej. Jej u¿ycie bojowe zastrze¿o-
ne jednak zosta³o do decyzji Naczelnego Wodza. Natomiast mimo starañ 
dowódcy Armii nie uda³o siê uzyskaæ zgody na przyspieszenie mobilizacji 6 
DP, a tym bardziej dywizji odwodowych.
 Przygotowania obrony na kierunku pszczyñskim trwa³y od wiosny 1939 r. 
 Ju¿ 15 kwietnia zmobilizowany dywizyjny 6 batalion saperów zosta³ skie-
rowany do miejscowoœci Piasek, gdzie rozpoczêto budowê umocnieñ. 
W rejon miejscowoœci Strumieñ skierowano batalion Dywizyjnego Kursu 
Podchor¹¿ych Rezerwy 6 DP wraz z batalionem manewrowym. Mia³y one 
os³oniæ kierunek od granicy niemieckiej na Pszczynê w miejscowoœci Paw³o-
wice. Oddzia³em tym, o kryptonimie „Ludwik” dowodzi³ mjr Ludwik Ba³os. 
W lipcu rozpoczêto budowê w³aœciwej pozycji obronnej w rejonie Pszczyny. 
Równoczeœnie skierowano pod Pszczynê Oddzia³ Wydzielony „Ignacy” pod 
dowództwem I dowódcy piechoty dywizyjnej 6 DP, p³ka Ignacego Misi¹ga. 
W sk³ad OW „Ignacy” wchodzi³y dwa bataliony piechoty, III z 20 pp Ziemi 
Krakowskiej od dowództwem mjra Tytusa Brzoski i IV tzw. kombinowany 
baon „W³adys³aw” z 16 pp Ziemi Tarnowskiej dowodzony przez mjra Ste-
fana Rachwa³a oraz I dywizjon krakowskiego 6 pu³ku artylerii lekkiej mjra 
Franciszka Mrowca.

 12 pp i garnizon Wadowice w ostatnim roku pokoju 
 ¯ycie garnizonu wadowickiego pod koniec 1938 i w pierwszych miesi¹-
cach 1939 r. toczy³o siê zwyczajnym trybem. Niew¹tpliwie najwa¿niejszym 
wydarzeniem wykraczaj¹cym znacznie poza mury koszar, by³o ufundowanie 
i przekazanie 12 pp uzbrojenia i wyposa¿enia zakupionego przez spo³eczeñ-
stwo ziemi wadowickiej w ramach sk³adek na Fundusz Obrony Narodowej. 
Uroczystoœæ przekazania daru odby³a siê na Rynku, ówczeœnie placu Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego, w dniu 31 lipca 1938 r., w przeddzieñ œwiêta 
pu³kowego. Pu³k, który w tym roku specjalnie wczeœniej powróci³  z obozu 
letniego do garnizonu otrzyma³ wtedy 5 karabinów maszynowych z pe³nym 
oporz¹dzeniem i zaprzêgiem, 3 granatniki i 29 masek przeciwgazowych.
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 Ju¿ podczas pierwszej mobilizacji w dniu 23 marca 1939 r. wzmocniono 
stan osobowy 12 pp przez powo³anie pod broñ jednego rocznika rezerwi-
stów. Podobnie wzmocniono inne jednostki przewidziane do sk³adu Armii 
„Kraków”, m.in. z 7, 21 i 23 DP14. Niestety wzmocnienie wymienionych 
jednostek by³o minimalne w stosunku do zagro¿enia. Nie mo¿na w ¿aden 
sposób porównywaæ polskich dywizji stanu pogotowia z dywizjami niemiec-
kimi. Wed³ug opinii autorów Polskich Si³ Zbrojnych, mimo stanu zagro¿enia 
niemo¿liwe by³o wczeœniejsze zmobilizowanie, czy chocia¿ wzmocnienie 
ca³ej 6 DP, gdy¿ wymaga³o to og³oszenia mobilizacji wszystkich jednostek 
„¿ó³tych” w OK nr V. Kwestionuje tê tezê p³k dypl. Steblik, który twierdzi, ¿e 
przestawienie jednej dywizji na inny kolor mobilizacji to sprawa oko³o trzech 
tygodni. Uwa¿a on, ¿e wiosn¹ 1939 r. w polskim Sztabie G³ównym nie do-
ceniano zagro¿enia z terenu S³owacji15.
 W dniu 8 lipca 1939 r. w rejon pozycji pszczyñskiej przesuniêto transpor-
tem kolejowym dwie kompanie 12 pp, 6 strzeleck¹ pod dowództwem por. 
W³adys³awa Wojasa i 2 ckm dowodzon¹ przez por. Franciszka Micha³a Czula. 
Wesz³y one w sk³ad obsadzaj¹cego prawe skrzyd³o pozycji dowodzonego 
przez majora Stefana Rachwa³a kombinowanego batalionu „W³adys³aw”, 
czyli IV baonu16 pu³ku piechoty. W tzw. obozie Stara Wieœ znalaz³ siê tak¿e 
dowodzony przez kpt. Aleksandra Prociuka, pluton pionierów 12 pp (czyli 
organiczny pu³kowy pododdzia³ saperski), który budowa³ czêœæ umocnieñ 
pozycji wysuniêtej i g³ównej. 
 Aby byæ jak najbli¿ej garnizonu, w zwi¹zku z napiêt¹ sytuacj¹ polityczn¹, 
na letnie æwiczenia w 1939 r. pu³k wymaszerowa³ do Czernichowa nad Wis³¹. 
Tam te¿, w warunkach polowych obchodzono ostatnie przed wybuchem wojny 
œwiêto pu³kowe. Pu³kowy pluton artylerii piechoty odby³ strzelanie na poligonie 
Krz¹tka-Bojanów ko³o Tarnobrzega. Tradycyjny Dzieñ Konia, œwiêto pu³ko-
wego pododdzia³u zwia-
dowców obchodzono 
w roku 1939 w dniu 16 
lipca w Andrycho-wie, 
w maj¹tku hrabiego Ste-
fana Bobrowskiego. Po-
kazy jazdy konnej i popisy 
wolty¿erki zorganizowano 
równie¿ w Wadowicach, 

Ostatnie œwiêto pu³kowe 12 pp, 
1. VIII 1939 r. 

Czernichów  nad Wis³¹
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na b³oniach dworu Miko³aj nale¿¹cego do rodziny Krobickich. Oddzia³y Przy-
sposobienia Wojskowego obwodu 12 pp, czyli powiatów myœlenickiego 
i wadowickiego mia³y obóz letni w Starym S¹czu.
 Z polecenia dowódcy dywizji 20 sierpnia na pozycjê os³onow¹ w rejonie 
Pszczyny wyjecha³ dowódca pu³kowego plutonu artylerii, por. Stanis³aw Kubicki 
wraz z jednym dzia³onem artylerii piechoty oraz jednym plutonem pu³kowej 
kompanii przeciwpancernej. Rekonesans mia³ na celu weryfikacjê i przygo-
towanie wybranych stanowisk dla dzia³ piechoty i tzw. artylerii pozycyjnej.

 Zmiany kadrowe
 W pu³ku nastêpowa³y tak¿e normalne, przewidziane praktyk¹ personaln¹ 
i pragmatyk¹ s³u¿bow¹ wojska zmiany kadrowe. 16 stycznia 1939 r. do Po-
sterunku Oficerskiego nr 1 w Cieszynie Oddzia³u II SG przeniesiono sier¿anta 
Wac³awa Zobela. 20 stycznia czterech podoficerów odesz³o do Korpusu 
Ochrony Pogranicza. Byli to: sier¿ant Józef Golonka, plutonowi Ludwik Bar 
i Kasper Lata³a (wszyscy do batalionu „Skole”) oraz plut. Józef Stanis³aw 
PaŸdziora do baonu „Nadwórna”. 1 kwietnia starszy sier¿. Tadeusz Józef 
Broda z III baonu w Krakowie zosta³ przeniesiony do sztabu Dowództwa 
Okrêgu Korpusu nr V. 6 kwietnia z pu³ku odkomenderowany zosta³ pluton do 
s³u¿by w Batalionie Sto³ecznym. Jednostka ta spe³nia³a funkcje reprezenta-
cyjne w Warszawie. Kadra zawodowa BS by³a w wiêkszoœci sta³a, natomiast 
¿o³nierzy co pó³ roku wyznacza³o inne DOK. Wiosn¹ 1939 r. przysz³a kolej 
na kontyngent ¿o³nierzy z DOK nr V. Ka¿da dywizja wystawia³a kompaniê 
z³o¿on¹ z trzech plutonów reprezentuj¹cych poszczególne pu³ki piechoty. 
Z 12 pp odeszli: podporucznik Marian Koterba jako dowódca plutonu, podofi-
cerowie zawodowi: sier¿. Tadeusz Piotr Chrapek, plut. Franciszek Adamski 
i tytularny plutonowy Józef Dziób, oraz dwaj kaprale nadterminowi, Filip 

Broñski i Feliks Solarczyk. W dniu 15 kwietnia 
przyby³ do pu³ku st. sier¿. Feliks Grochal, 
który od dnia 1 czerwca obj¹³ funkcjê szefa 
kancelarii I batalionu. 26 kwietnia plut. Franci-
szek Robak przeniesiony zosta³ do batalionu 
Obrony Narodowej „Bielsko”. W maju do ON 
odesz³o kolejnych czterech podoficerów. 12 
maja st. sier¿. Wincenty Pawlik do batalinu 
„¯ywiec”, tyt. st. sier¿. Jan Grabowski do 

Ostatni dowódca 12 pp w czasie pokoju - p³k Aleksander 
Stawarz w otoczeniu oficerów na  wadowickich b³oniach
wiosna 1939 r.
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baonu „Zakopane” a sier¿. Julian Bielski do do-
wództwa Podhalañskiej Brygady ON. 23 maja 
tyt. sier¿. Stanis³aw Wo³ek odszed³ do baonu ON 
„Cieszyn I”. W dniu 15 czerwca do pu³ku przyby³ 
z KOP por. Aleksander Migda³, natomiast do 
KOP przeniesieni zostali kpt. Seweryn Boles³aw 
Œwieprawski i por. W³adys³aw Antoni Jeziorski. 
23 czerwca zmar³ jeden z seniorów korpusu 
podoficerskiego 12 pp, st. sier¿. Karol Cempiel. 
26 czerwca z pu³ku odesz³o dwóch chor¹¿ych. 
Chor. Julian Ko³aczyk, d³ugoletni sztandarowy 
pu³ku zosta³ przeniesiony do baonu ON „Nowy 
S¹cz” a chor. Roman Jerzy Szemalikowski do 
baonu „Jas³o”. W dniu 14 lipca sier¿. Mieczys³aw 
Wo³czyñski przeniesiony zosta³ do dowództwa 
Pododcinka „Sucha”, czyli powstaj¹cego sztabu 
1 Brygady Górskiej.
 W dniu 11 lipca 1939 r. Minister Spraw 
Wojskowych wyda³ rozkaz personalny, przenosz¹cy dowódcê 12 pp, p³ka 
Aleksandra Józefa Stawarza do Nowego S¹cza. W dwa tygodnie póŸniej, 24 
lipca, na stanowisko dcy 12 pp mianowany zosta³ pp³k dypl. Marian Stra¿yc 
z katedry broni pancernych Wy¿szej Szko³y Wojennej. Obydwie zmiany 
zosta³y og³oszone w rozkazie dziennym pu³ku wydanym podczas obozu 
letniego w miejscu postoju w Przeginii Narodowej w dniu 27 lipca 1939 r. P³k 
Stawarz by³ nieobecny w pu³ku ju¿ od po³owy lipca, ale jego nowy przydzia³ 
owiany by³ tajemnic¹. Dopiero podczas dzia³añ wojennych dwunastacy 
dowiedzieli siê, ¿e ich by³y dowódca obj¹³ dowodzenie nowo utworzon¹ 2 
Brygad¹ Górsk¹, wchodz¹c¹ w sk³ad Armii „Karpaty”. Nowy dowódca przyby³ 
do pu³ku w sierpniu. Ostatnim oficerem, który odszed³ z pu³ku by³ dowódca 
I batalionu, mjr dypl. Wojciech Wi¹cek. Zosta³ on przeniesiony do tworz¹cej 
siê tzw. Bazy £ódzkiej, organu zaopatrzenia kwatermistrzowskiego dla Armii 
„£ódŸ” i „Poznañ”, a czêœciowo równie¿ „Kraków”. W dniu 23 sieprnia 1939 
r. dowodzenie I baonem obj¹³ dotychczasowy dowódca II baonu, mjr W³a-
dys³aw Sieñczak, a drugi batalion obj¹³, jako pe³ni¹cy obowi¹zki dowódcy, 
kpt. Mieczys³aw Piotr Barys.

 Mobilizacja
 24 sierpnia 1939 r. rozpoczê³a siê mobilizacja alarmowa 6 DP. Oficerem 
mobilizacyjnym 12 pp a póŸniej oficerem ewakuacyjnym rodzin wojskowych 
by³ kpt. admin. Filip Kazimierz Karmañski. Zgodnie z praktyk¹ wprowadzon¹ 

Mjr dypl. Wojciech WI¥CEK prze-
niesiony z pu³ku do innej jednostki 

tu¿ przed wybuchem wojny.
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w 12 pp nieco nieformalnie przez przedostatniego dowódcê, p³ka Aleksandra 
Stawarza, pododdzia³y, których dowódcy chwilowo byli nieobecni mobili-
zowali wyznaczeni podoficerowie, najczêœciej szefowie tych kompanii czy 
plutonów. Konieczna jest tutaj pewna dygresja. W warunkach pokojowych 
bardzo czêsto w kompanii, a tym bardziej plutonie specjalnym, by³ tylko 
jeden oficer. Kiedy wyje¿d¿a³ na urlop czy te¿ kurs doszkalaj¹cy, zgodnie 
z obowi¹zuj¹cymi przepisami nale¿a³o wyznaczyæ oficera zastêpuj¹cego 
dowódcê. W wielu formacjach zazwyczaj wyznaczano któregoœ z kolegów 
nieobecnego oficera, najczêœciej dowódcê s¹siedniego pododdzia³u. Z kolei 
do przeprowadzania czynnoœci zwi¹zanych z mobilizacj¹ i zapoznania siê 
z dokumentacj¹ mobilizacyjn¹ uprawniony by³ tylko ka¿dorazowy dowódca 
pododdzia³u. Chciano w ten sposób ograniczyæ liczbê osób maj¹cych dostêp 
do niektórych tajemnic. P³k Stawarz wprowadzi³ obyczaj, ¿e w przypadku 
braku oficera w danym pododdziale wyznaczano rozkazem dziennym na 
jego dowódcê sier¿anta-szefa. By³o to o tyle s³uszne, ¿e szef by³ z regu³y 
cz³owiekiem najlepiej znaj¹cym podw³adnych i wtajemniczonym we wszystkie 
sprawy pododdzia³u. Zgodnie z tym obyczajem w pododdzia³ach, których 
dowódcy wykonywali inne obowi¹zki lub byli nieobecni, mobilizacjê przepro-
wadzali podoficerowie. Na przyk³ad kompaniê zwiadowców mobilizowa³ jej 
szef, tytularny starszy wachmistrz Franciszek Je¿, a pluton artylerii piechoty 
sier¿ant Józef Hankowicz.
 Oprócz rozwijania poszczególnych pododdzia³ów pu³ku oficerowie a tak¿e 
niektórzy podoficerowie uczestniczyli w mobilizacji koni, wozów, samocho-
dów, motocykli i rowerów. Komisje poboru koni pracowa³y w wiêkszoœci 
okolicznych wsi, a komisje poboru rowerów i motocykli w miasteczkach po-
wiatu wadowickiego. Czêœæ czynnoœci mobilizacyjnych koni i innych œrodków 
transportu wykonywali œwie¿o powo³ani oficerowie rezerwy.
 Oprócz podniesienia stanu liczebnego pu³ku do wymagañ etatu wojennego 
w wadowickich koszarach mobilizowano 51 samodzieln¹ kompaniê ciê¿kich 
karabinów maszynowych przeciwlotniczych dla potrzeb 6 DP. Odesz³a ona           
z pu³ku w dniu 30 sierpnia (lub jak podaj¹ inne relacje 29 sierpnia) do wy-
znaczonego miejsca postoju sztabu 6 DP w rejonie Zatora. Czêœciowo poza 
koszarami (w szkole powszechnej ¿eñskiej) mobilizowa³y siê dwie kompanie 
batalionu asystencyjnego nr 56 dla potrzeb Obozu Warownego „Kraków”. 
W koszarach mobilizowano równie¿ dwa plutony artylerii pozycyjnej, nr 55 
i nr 56, z przeznaczeniem dla 1 Brygady Górskiej p³ka dypl. Józefa Ga³adyka. 
Ostatecznie jednak, na rozkaz dowódcy Grupy Operacyjnej „Bielsko”, gen. 
bryg. Mieczys³awa Boruty-Spiechowicza, przekazany do pu³ku przez oficera 
operacyjnego Grupy, kpt dypl. Józefa Kuropieskê, pluton nr 56 wyznaczony 
zosta³ na pozycjê pod Pszczynê.
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 25 sierpnia por. W³adys³aw Wojas zabra³ z pu³ku uzupe³nienie ¿o³nierzy 
dla obu kompanii stoj¹cych na pozycji pszczyñskiej. 
 Rano 27 sierpnia III batalion 12 pp, stacjonuj¹cy jako detaszowany                  
w Krakowie (koszary im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. Warszawskiej, 
obecnie budynki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Koœciuszki), zosta³ 
przewieziony do Kêt, gdzie stan¹³ jak odwód Grupy Operacyjnej „Bielsko”.
31 sierpnia pluton artylerii 12 pp zosta³ przesuniêty z prawego skrzyd³a pozycji 
pszczyñskiej (batalion kombinowany, czyli tzw. IV baon16 pp mjra Stefana 
Rachwa³a) na lewe skrzyd³o i przydzielony jako wsparcie III batalionu 20 pp 
mjra Tytusa Brzoski.

 Miejsce 12 pu³ku piechoty Ziemi Wadowickiej i jednostek mobilizo-
wanych w garnizonie wadowickim w ugrupowaniu wyjœciowym Armii 
„Kraków” 31 sierpnia -1 wrzeœnia 1939 r.

A. Zgrupowanie 12 pu³ku piechoty Ziemi Wadowickiej - w doraŸnym odwodzie
                                         dowódcy Armii „Kraków”
 1. Dowództwo pu³ku,
  kompania przeciwpancerna bez plutonu,
  kompania zwiadu, 
  pluton ³¹cznoœci,
  kwatermistrzostwo, 
  Kadra Zapasowa -Wadowice, koszary im. gen. Stanis³awa Fiszera, 
  koszary „chocimskie” im. gen.Oswalda  
  Franka,prowiantura, 
  b³onia k. dworu i folwarku Miko³aj
 2. I batalion -Jaroszowice
 3. II batalion bez 6. kompanii strzeleckiej i 2. komp. ckm -Chocznia
B. III batalion 12 pp - w odwodzie dowódcy Grupy Operacyjnej „Bielsko”-Kêty
C.  6 komp. strzel., 
  2 komp. ckm, 
  pluton przeciwpancerny, 
  pluton artylerii piechoty,
  pluton pionierów – w Oddziale Wydzielonym „Ignacy” na pozycji pod
             Pszczyn¹
D. Oddzia³y mobilizowane:
 1. batalion asystencyjny nr 56 (w sk³adzie dwóch komp.), przeznaczony
        dla za³ogi Obozu Warownego „Kraków” -Wadowice, ul. Sienkiewicza, 
       ¯eñska Szko³a Powszechna im. Marii Konopnickiej 
 2. 51 samodzielna kompania ckm plotn. -Zator (os³ona przeciwlotnicza      
    mp. sztabu 6 DP)

HISTORIA



87

 3. pluton artylerii pozycyjnej nr 55 -na pozycji pod Wêgiersk¹ Górk¹ (jedno  
         dzia³o na pozycji g³ównej, drugie na pozycji ryglowej drugiego rzutu 
pod  Oczkowem)
 4. pluton artylerii pozycyjnej nr 56 -na pozycji pod Pszczyn¹ (OW”Ignacy”)

 Wykorzystane fotografie pochodz¹ ze zbiorów Muzeum Tradycji Niepodleg³oœcio-
wej Ziemi Wadowickiej im. 12 pu³ku piechoty Ziemi Wadowickiej, Wadowice, ul. 
Mickiewicza 14

*

Micha³ Siwiec-Cielebon – dziennikarz Gazety Krakowskiej, w³aœciciel 
prywatnego Muzeum Tradycji Niepodleg³oœciowej Ziemi Wadowickiej.

Przypisy:
1. Rajmund Szubañski, Plan operacyjny „Wschód”, str. 101,
2. Marian Porwit, Komentarze do historii polskich dzia³añ obronnych 1939 roku, 
czêœæ 1, str. 43,
3. M. Porwit, op. cit., str. 45,
4. Tadeusz Jurga, Obrona Polski 1939, str. 166,
5. Jan Zieliñski, Genera³ Jan Jagmin-Sadowski, obroñca Œl¹ska, str. 41
6. W³adys³aw Steblik, Armia „Kraków” 1939, str. 50,
7. M. Porwit, op. cit., str. 13,
8. T. Jurga, op. cit., str. 181,
9. J. Zieliñski, op. cit., str. 16, T. Jurga, op. cit., str. 164,
10. T. Jurga, op. cit, str. 164-165, W. Steblik, op. cit., str. 65-66,
11. R.Szubañski, op. cit., str. 23,
12. Kazimierz Pindel, Obrona Narodowa 1937-1939, str.26, 65 
13. Jan Rzepecki, Wspomnienia i przyczynki historyczne. Mój Wrzesieñ.
14. Kazimierz Pindel, Œl¹sk w systemie obrony II Rzeczypospolitej, str. 283, 
15. W.Steblik, op. cit., str. 65

�ród³a:
Centralne Archiwum Wojskowe, Warszawa-Rembertów, Zespó³ akt 12 pp, 
sygn. akt 320.12, oraz wybrane akta personalne oficerów i dzienniki perso-
nalne MSWojsk.
Muzeum Tradycji Niepodleg³oœciowej Ziemi Wadowickiej im. 12 pp ZW, 
Wadowice -dokumenatcja archiwalna i fotograficzna, zespó³ relacji
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Feret Stanis³aw, Polska sztuka wojenna 1918-1939, Warszawa 1972
Iwanowski Wincenty, Wysi³ek zbrojny narodu polskiego w czasie II wojny 
œwiatowej. Tom 1. Kampania wrzeœniowa 1939, Warszawa 1961
Jurga Tadeusz, Obrona Polski 1939, Warszawa 1990
Koz³owski Eugeniusz, Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji                  
i rozbudowy, Warszawa 1974
Kuropieska Józef, Wspomnienia oficera sztabu 1934-1939, Kraków 1984
Pabich Jan, Niezapomniane karty. Z dziejów 6 Pu³ku Artylerii Lekkiej, Kra-
ków 1982
Pindel Kazimierz, Obrona Narodowa 1937-1939, Warszawa 1979
Pindel Kazimierz, Œl¹sk w systemie obronnym II Rzeczypospolitej, War-
szawa 1998
Polski czyn zbrojny w II wojnie œwiatowej. Wojna obronna Polski 1939, 
Warszawa 1979
Polskie Si³y Zbrojne w II wojnie œwiatowej. Tom I. Kampania wrzeœniowa 
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Czêœæ 1-3, Warszawa 1983
Rómmel Juliusz, Za honor i ojczyznê, Warszawa 1958
Rzepecki Jan, Wspomnienia i przyczynki historyczne, Warszawa 1956
Skibiñski Franciszek, Pierwsza pancerna, Warszawa 
Steblik W³adys³aw, Armia”Kraków” 1939, Warszawa 1989
Studium planu strategicznego Polski przeciw Niemcom Kutrzeby i Mossora, 
Warszawa 1987
Szubañski Rajmund, Plan operacyjny „Wschód”, Warszawa 1994
Wojna Obronna Polski 1939. Wybór Ÿróde³, Warszawa 1968
Wróblewski Jan, Armia „£ódŸ” 1939, Warszawa 1975
Wróblewski Jan, Armia „Prusy” 1939, Warszawa 1986
Zieliñski Jan, Genera³ Jan Jagmin-Sadowski obroñca Œl¹ska 1895-1977, 
Katowice 1988
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