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Informacje ogólne

• Bitwa pod Kockiem toczyła się 
między 2 a 6 października w 
1939roku, podczas II wojny 
światowej. Była to jedna z bitew 
kampanii wrześniowej - obronie 
Polski przed ZSRR i III Rzeszą.

• Polskimi oddziałami dowodził 
generał Franciszek Kleeberg, a 
niemieckimi gen. von Wietersheima.



Samodzielna Grupa 
Operacyjna ,,Polesie"

SGO ,,Polesie„:

• została utworzona w połowie września 1939 
roku

• składała się z nadwyżek rezerwistów, ochotników
oraz członków Poleskich oddziałów

• dostała rozkaz chronienia Polski od północy, 
przed armią niemiecką, koncentrującą się we
wschodniej Polsce.



Franciszek Kleeberg

• Franciszek Kleeberg - generał 
brygady Wojska Polskiego, 
odznaczony wieloma orderami, 
patriota, który podczas bitwy pod 
Kockiem dowodził Samodzielną 
Grupą Operacyjną ,,Polesie". 
Zginął 5 kwietnia 1941 w Weisser
Hirsch w Dreźnie.



Trasa bitwy

• Bitwa pod Kockiem rozpoczęła się 
2 października rano w okolicach 
Hordzieży i Serokomli. 

• Wojska przemieszczały się w 
kierunku Kocka. 

• 3 października oddziały przeniosły 
się w kierunku Charlejowa i 
Poznania (wieś w Polsce).

• 4 października walki trwały w Woli 
Gułowskiej, a dokładnie na 
tamtejszym cmentarzu. 

• 5 października oddziały były w 
okolicach Adamowa i Konorzatki.





Rozwiązanie
bitwy

• Oddziały gen. Kleeberga były o 
krok do wygranej bitwy pod 
Kockiem, ale z powodu braku
amunicji, generałowie
zdecydowali się złożyć
kapitulację. 

• Od godziny 19:30 miał
obowiązywać rozejm, którego
nie dotrzymali Niemcy.

• Ostatecznie walki toczyły się
do 02:00 w nocy 6 października
1939 roku.



Losy Polski po bitwie

• Po bitwie pod Kockiem 6 października
żołnierze zakopywali i niszczyli broń. 

• O godzinie 10:00 udali się do wsi
Czarna by złożyć broń i wysłuchać listu
gen. Kleeberga. 

• Podczas powrotu część żołnierzy
została schwytana przez Niemców i
uwięziona w obozie przejściowym w 
Radomiu. Uratowali się ci, którzy
wracali ubrani po cywilnemu.



Upamiętnienie

Aby upamiętnić bohaterów bitwy, na Grobie Nieznanego Żołnierza w 

Warszawie, na jednej z tablic znajduje się tekst o bitwie. W 50. rocznicę

bitwy pod Kockiem w Woli Gułowskiej powstało Muzeum Czynu

Bojowego Kleeberczyków.



Nasza szkoła

• Patronem Zespołu Szkół Chemicznych
i Przemysłu Spożywczego w Lublinie
jest gen. Franciszek Kleeberg.

• Co roku z tej okazji nauczyciele i
uczniowie upamiętniają kolejne
rocznice bitwy pod Kockiem tworząc
gazetkę na szkolnych korytarzach,
składając kwiaty przy widniejącym na
1 piętrze wizerunku gen. Kleeberga.
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