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Chcia³bym wyg³osiæ oœwiadczenie senatorskie dla uczczenia siedemdziesi¹tej rocznicy œmierci genera-
³a dywizji Franciszka Kleeberga, dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, dowodz¹cego
w ostatniej bitwie wojny obronnej 1939 r., stoczonej w dniach 1–5 paŸdziernika 1939 r. pod Kockiem, Se-
rokoml¹ i Wol¹ Gu³owsk¹ z niemieck¹ 13. Dywizj¹ Piechoty Zmotoryzowanej.

W dniu 5 kwietnia bie¿¹cego roku minie siedemdziesi¹ta rocznica œmierci genera³a dywizji Francisz-
ka Kleeberga, uczestnika I wojny œwiatowej, wojny polsko-bolszewickiej i niez³omnego dowódcy ostat-
niej bitwy wojny obronnej w 1939 r. Jego zas³ugi wojenne dla odzyskania i obrony niepodleg³oœci
ojczyzny sprawi³y, ¿e ma on szczególne miejsce w panteonie bohaterów narodowych. Genera³ Kleeberg
to cz³owiek, ¿o³nierz i wódz o wyj¹tkowych cnotach i cechach charakteru oraz gruntownej wiedzy woj-
skowej, rozwadze i mêstwie. Jako dowódca du¿ych jednostek i ró¿norodnych formacji zbrojnych posia-
da³ doskona³e przygotowanie teoretyczne i praktyczn¹ znajomoœæ wojennego rzemios³a. Zdobywa³ j¹
w Wojskowej Akademii Technicznej w Wiedniu i w Wy¿szej Szkole Wojennej w Pary¿u oraz podczas
I wojny œwiatowej w armii austriackiej, w Legionach Polskich i w wojnie polsko-bolszewickiej. Posiada³
równie¿ nieprzeciêtne zdolnoœci, talent i zdecydowanie, tak niezbêdne w dowodzeniu du¿ymi, ró¿norod-
nymi rodzajami formacji zbrojnych, a ponadto ¿yczliwy stosunek do ¿o³nierzy oraz rozwagê i g³êbokie
poczucie odpowiedzialnoœci za podleg³ych mu ludzi i ich ¿ycie.

Uchodzi³ za wzór wysokiej kultury osobistej o wybitnej umys³owoœci. Powszechnie lubiany i szano-
wany cieszy³ siê ogromnym autorytetem wœród oficerów oraz uznaniem. Nade wszystko jednak, podob-
nie jak zdecydowana wiêkszoœæ jego pokolenia, by³ prawdziwie wielkim Polakiem patriot¹, bez reszty
oddanym s³u¿bie dla ojczyzny. Zas³ugi wojenne oraz rzetelne wykszta³cenie wojskowe sprawi³y, ¿e szyb-
ko awansowa³ i otrzyma³ wysokie odznaczenia bojowe polskie i francuskie, w 1928 r. zosta³ mianowany
genera³em brygady, zaœ poœmiertnie w 1947 r. – genera³em dywizji.

Wybuch wojny 1 wrzeœnia 1939 r. zasta³ go w Brzeœciu, gdzie by³ dowódc¹ Okrêgu Korpusu Nr IX. Tu
naczelny wódz Edward Rydz-Œmig³y wyznaczy³ mu zadanie bojowe: zabezpieczenie od wschodu wycofu-
j¹cych siê na po³udnie, na przyczó³ek rumuñski armii polskich. Z pozosta³ych do jego dyspozycji i rozpro-
szonych oddzia³ów oraz grup ¿o³nierzy z rozbitych jednostek utworzy³ Grupê Operacyjn¹ „Polesie”, do
której do³¹czyli pod jego rozkazy inni dowódcy ze swoimi wojskami, którzy nie pogodzili siê z klêsk¹
i chcieli walczyæ do koñca, aby, jak ich dowódca, broniæ honoru polskiego ¿o³nierza i dochowaæ wiernoœci
ojczyŸnie.

Kiedy 17 wrzeœnia 1939 r. wojska sowieckie, ³ami¹c brutalnie pakt o nieagresji i trzy inne uk³ady
miêdzynarodowe, przekroczy³y wschodni¹ granicê Polski, a prezydent, rz¹d i naczelny wódz, z 17 na
18 wrzeœnia, opuœcili kraj, zmieni³a siê radykalnie sytuacja polityczna i strategiczna. Po walkach na Po-
lesiu w dniach 14–17 wrzeœnia w rejonie Brzeœcia z niemieck¹ 3. Dywizj¹ Pancern¹ i w rejonie Kobrynia
z 20. Dywizj¹ Piechoty Zmotoryzowanej genera³ organizuje wycofanie wojska na po³udnie, a gdy staje
siê to niemo¿liwe, postanawia iœæ na odsiecz walcz¹cej Warszawie, przeprawiaj¹c siê na zachodni brzeg
Bugu.

G³ówn¹ formacj¹, która opar³a siê dezorganizacji i dzia³a³a planowo, by³y wojska Grupy Operacyjnej
„Polesie” dowodzone przez genera³a Franciszka Kleeberga. W Adampolu ko³o W³odawy jako suweren
II Rzeczypospolitej wydaje swoje s³ynne rozkazy – by³o to 27 wrzeœnia 1939 r. – powo³uje w³adze admini-
stracyjne i organizuje swoje wojska w Samodzieln¹ Grupê Operacyjn¹ „Polesie”.

Na wieœæ o tym, ¿e Warszawa skapitulowa³a, genera³ Kleeberg postanawia uderzyæ na Stawy ko³o Dê-
blina, aby tam uzupe³niæ amunicjê, i przedrzeæ siê w Góry Œwiêtokrzyskie. W marszu na zachód wojska
Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” star³y siê z niemieckimi oddzia³ami rozpoznawczymi 13. Dy-
wizji Piechoty Zmotoryzowanej. Rozpoczê³a siê ostatnia bitwa wojny obronnej II Rzeczypospolitej, trwa-
j¹ca, z woli dowódcy i w wyniku determinacji ¿o³nierzy, do 5 paŸdziernika 1939 r., stoczona na polach
Kocka, Serokomli, Adamowa i Woli Gu³owskiej. Bitwa paradoksalna, w której zwyciêzca kapituluje
przed pobitym wrogiem z powodu wyczerpania amunicji, zniszczenia czêœci sprzêtu wojennego oraz
braku œrodków opatrunkowych i ¿ywnoœci. ¯o³nierzom zagra¿a³o tak¿e uderzenie nadci¹gaj¹cej od za-
chodu 29. Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej. W tej sytuacji genera³ Kleeberg na odprawie dowódców
wieczorem 5 paŸdziernika podj¹³ decyzjê o przerwaniu walki i rozpoczêciu rozmów kapitulacyjnych, do
których dosz³o 6 paŸdziernika.

W ostatnim rozkazie genera³ Kleeberg podziêkowa³ swoim ¿o³nierzom za hart ducha i odwagê, za do-
chowanie wiernoœci ojczyŸnie do koñca, za mêstwo i karnoœæ, a zakoñczy³ go s³owami: „Wiem, ¿e stanie-
cie, gdy zajdzie potrzeba. Jeszcze Polska nie zginê³a i nie zginie”.



Po podpisaniu aktu kapitulacji genera³ trafi³ wraz ze swoimi ¿o³nierzami do niewoli niemieckiej. Wiê-
ziony by³ z innymi polskimi genera³ami w zamku twierdzy Königstein. Schorowany zmar³ 5 kwietnia
1941 r. w wieku piêædziesiêciu trzech lat i zosta³ pochowany na cmentarzu Neustadt w DreŸnie. Po trzy-
dziestu latach jego doczesne szcz¹tki wróci³y do kraju i 5 paŸdziernika 1969 r. spoczê³y na cmentarzu
wojennym w Kocku wœród osiemdziesiêciu dwóch mogi³ ¿o³nierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Po-
lesie”.

Chcia³bym wyraziæ szacunek i wiele wdziêcznoœci dla w³adz oraz mieszkañców ziemi lubartowskiej, szcz-
ególnie Adamowa, Kocka, Woli Gu³owskiej i Serokomli, za podtrzymywanie pamiêci o generale i jego ¿o³nie-
rzach. Niech pamiêæ o generale Franciszku Kleebergu i jego ¿o³nierzach wiecznie trwa!

Stanis³aw Gogacz




