


C z a s y  N o w o ż y t n e ,  tom xi (XII)
Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku

Sergiusz Tkaczow 
(Tarnopol, Ukraina)

Polsko-radziecka wojna 1939 r. w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu

Od 1939 r. oficjalnie w gazetach, na mityngach mówiło się o połączeniu 
Ukrainy Zachodniej w jednej radzieckiej rodzinie. Ale połączenie miało dziwne 
cechy -  na starej granicy z jakichś powodów zostały pograniczne strażnice. Nie 
wszyscy wiedzieli o tym, nie wszyscy wiedzą i do dziś. Dziwna rzecz, ale nawet po 
oficjalnym przyjęciu nowych terytoriów do składu ZSRR pozostały w istocie dwie 
granice. Nowa zewnętrzna i stara -  wewnętrzna. Strażnicy pograniczni, którzy 
zostali wzdłuż starej granicy na Zbruczu, nazywali swoją służbę w artą „na zonie” .
O tym nie wiedziało społeczeństwo radzieckie. Dziwili się temu nawet ci żołnierze 
służby granicznej, którzy z początkiem wojny radziecko-nicmieckiej cofali się od 
nowej granicy w głąb kraju. Mieli oni nadzieję, że staną na starej granicy, gdzie 
były budowle warowne -  długotrwałe gniazda ogniowe z żelazobetonu, lochy arty
leryjskie z mechanizowanym podaniem amunicji, kazamaty dla odpoczynku, elek
tryczne stacje podziemne, wodociąg, czyli wszystko to, co było dum ą ówczesnej 
myśli inżynieryjnej. Zamiast tego zobaczyli oni na przeciwległym brzegu Zbrucza, 
który dzielił miasteczko Husiatyn na dwie części, hasło Socjalizm zatrze wszyst
kie granice kapitalizmu. Obok mostu z tym hasłem „kilku żołnierzy na czele 
z lejtenantem kopali rowy przed budynkiem strażnicy. Była to jedna z tych strażnic, 
które pozostały na starej granicy dla podtrzymania reżymu w zonie przygranicz
nej” 1. Otóż Ukraina Zachodnia nie była pełnoprawną częścią kraju, lecz zoną, 
życie której podporządkowane jest reżymowi.

Kontrolę nad zoną prowadził 20. i 22. oddział pograniczny, a w Husiatynie 
rozlokowana była 22. strażnica i urząd 4. komendy tegoż oddziału. Były to oddziały 
drugiej linii. Do składu osobowego tych strażnic wchodzili niby zdemobilizowani 
żołnierze służby granicznej. Ale o jakiej demobilizacji można było mówić, jeżeli 
w kraju ogłoszono częściową mobilizację! Dlatego tych, którym skończył się ter

1 Padżew M. Czerez wsiu wojnu, Moskwa: Politizdat 1983, s.50.
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min służby na strażnicach przygranicznych, nie puszczono do dom u w 1940 roku, 
ale skierowano rzekomo „na wzmocnienie starej granicy”2. Jaka tajemnica skryta 
jest za w yrazem  wzmocnienie?

Żołnierze straży granicznej nazywali nowe ziemie radzieckie na przeciw le
głym brzegu Zbrucza -  zoną. Zona, która była przyłączona do ZSRR, nazywała się 
U krainą Zachodnią. Skąd się wzięła ta nazwa? Podczas pierwszej wojny świato
wej w Rosji te ziemie nazywane były G alicjąalbo patetycznie „Ujarzmiona Ruś” . 
Kiedy kawaleria czerwona ciągnęła na Lwów i Warszawę, tutaj był powoływany 
Gałrewkom i odpowiednio Republika Galicka. O Wołyniu m owy nie było, było to 
bowiem terytorium byłego imperium rosyjskiego. Dopiero, kiedy znów Armia Czer
wona rozpoczęła wyprawę, zaczęto mówić o Ukrainie Zachodniej. Zwróćmy uwagę, 
że dwa wyrazy były pisane dużą literą jak  nazwa jakiegoś państwa. Czy m ożna to 
nazwać wymysłem komunistów? Bynajmniej! Nazwę tę wymyślili ich zaklęci wro
gowie — ukraińscy burżuaźni nacjonaliści, którzy kiedyś ogłosili na tych ziemiach 
ZUNR. Jest to Zachodnio-Ukraińska Narodnaja-Republika. Po raz drugi nazw ę tę 
wyzyskali jeszcze jedni wrogowie, wtedy wrogowie międzynarodówki komunistycz
nej -  m iejscowi komuniści. Oni nazwali sw ojąpartię KPZU. Jest to Kom unistycz
na Partia Zachodniej Ukrainy.

Dlaczego w ładza radziecka zaaprobowała w rogą nazwę? Odpowiedzi po
szukamy w jeszcze jednej metamorfozie. Komuniści zwołali we L w ow ie ... Nie, 
nie konferencję ani plenum  czy zjazd. Zebranie ludowe! Kształtem i nazw ą to 
przypominało bolszewikom  takie nielubiane JJczreditiel 'noje Sobranije (Zebra
nie Założycielskie), ale na Zachodniej Ukrainie pierwszym krokiem ogłoszenia wła
dzy radzieckiej było właśnie Zebranie ludowe. Dlaczego?

Z czego poczęła się władza radziecka na tych ziemiach? Z kłamstwa. Z kłam
stwa m ałego i kłam stwa dużego. Co było jego źródłem i jak  ono przybierało roz
miarów świadczy bodaj ewolucja sprawozdań strażnic pogranicznych. Naczelnik 
wojsk pogranicznych NKW D komdyw Sokołów informował Moskwę, że 18 wrze
śnia 1939 roku w  rejonie strażnicy Satanów z przeciwległego brzegu Zbrucza do 
granicy przyszła grupa mieszkańców wsi Kałagariwka w ilości 300 osób z orkie
strą i sztandarami „w celu wyrażenia swojej wdzięczności i gratulacji”3. W  tym 
samym dniu w M oskwie na podstawie sprawozdania z Ukrainy podał swoją infor
mację i naczelnik politycznego oddziału wojsk granicznych NKW D ZSRR komisar 
dywizyjny M yronienko, lecz informacja ta wyglądała nieco inaczej: „W  rejonie 
strażnicy Satanów do naszej granicy przyszła grupa polskich mieszkańców wsi 
Kałagariwka w  ilości 500 osób z orkiestrą i czerwonymi sztandarami, żeby witać

2 Tamże, s.53.
3 Pogranicznyje wojska SSSR. 1939-ijun ’ 1941. Sbomik dokumientow i matieralow, Mo

skwa Nauka 1970 s. 253.
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RK.KA i podziękować za wyzwolenie z jarzm a polskich panów”4. W yczuwalna 
jest różnica pom iędzy Kijowem a Moskwą, między komdywem a kom isarem  dy- 
wyzyjnym. Im  wyżej władza, tym większe kłamstwo!

W artykule tym korzystam z terminu wojna polsko-radziecka. Uzasadnia to 
kilka elementów: politycznych, gospodarczych, ideologicznych i wojskowych. Nie 
wdając się w  głębszą analizę, przeprowadzoną w odrębnym rozdziale, przytoczę 
niby mało znaczący przykład. Zaświadcza on o stosunku nowej władzy do nowych 
terytoriów, które odeszły do ZSRR po wydarzeniach wrześniowych 1939 roku. 
Kiedy zaczęła się niemiecko-radziecka wojna i jednostki Armii Czerwonej zaczęły 
się cofać, niektórzy z dowódców odebrali to jako m anew r taktyczny. Zostawiali 
terytorium, na które patrzyli jako na teren obcy, żeby zatrzymać wroga przed swo
im -  na starej granicy. Zastępca dowódcy 8. korpusu mechanizowanego z części 
politycznej kom isar brygady M. Popiel tak pisał o tych nastrojach: „ .. .Po raz drugi 
w ciągu godziny słyszałem o starej granicy. Myśl o niej jako o krańcu, do którego 
m ożna się cofać, a tam  przyjąć bój, mocno utkwiła w głowach wielu żołnierzy i 
dowódców. Taka myśl godziła z koniecznością cofania się od nowej granicy pań
stwowej”5. M oże na Ukrainę Zachodnią żołnierze A nn i i Czerwonej patrzyli jako 
na teren okupowany, któiy byl łatwo zdobyty, a teraz można było go łatwo zosta
wić nie przelewając krwi za cudze?

Historiografia radziecka przebiegowi wydarzeń września 1939 r. nadawała 
wym owę ideologiczną, unikając analizy działań wojskowych. Stąd możliwie i brak 
terminu „wojna” i zamiana jego wyrażeniem „braterski pochód wyzwolony”. Spró
bujmy odtworzyć tok wydarzeń września 1939 r.

Początek wojny w 1939 r.

O przyczynach geopolitycznych początku wojny wspominać nic będziemy. 
Dużo już napisano o pakcie M ołotow-Ribbcntrop6. Skupimy się na wydarzeniach 
lokalnych. Pom ogą w tym liczne pamiętniki oficerów radzieckich. I nie trzeba od
bierać je  jako nieprawdziwe czy nazbyt zaideologizowane. Na początku odwołamy 
się do w spom nień generała S. M. Sztemenki. Jednego wrześniowego przedpołu
dnia, będąc w składzie grupy słuchaczy Akademii Sztabu w Generalnego, został 
odwołany z zajęć pod pozorem jego udziału w przyszłych wielkich manewrach 
Kijowskiego Okręgu W ojskowego (KOW O) i skierowany na Ukrainę.

W iadomość o początku wojny Niemiec przeciwko Polsce zastała ich w  dro
dze. „Z gazet lokalnych, które chapaliśmy na przystankach, niczego nie m ożna 
było zrozumieć. Ale sam  fakt wtargnięcia i bardzo wysokie tempo posuwania się

4 Tamże, s. 254.
5 Popel N., Wtiażkuju poru, Moskwa: Wojenizdat 1959, s. 40.
6 Sipols W., Za nieskolko mesiacew do 23 awgusta 1939 [w:] Meżdinaradnaja żyzn’,1989, 

N 5, s. 128-141; SSSR-Germania 1939-1941, Wilnius, 1989, T. 1.
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Niem ców po terenie Polski zmuszały do zastanowienia się nad bardzo poważnymi 
skutkami. W  tych latach dowódcy Radzieckiej Armii (nazwa niepoprawna, wtedy 
armia nazywała się RKKA -  S. T.) dokładnie zapoznawali się i dobrze znali stan 
polskich sił zbrojnych. Według wyposażenia technicznego i według przygotowania 
składu osobowego armia pańskiej Polski stała daleko od poziomu, który można 
było nazwać współczesnym ”7.

Dzień niemieckiego wtargnięcia zbiegł się z otwarciem w M oskwie sesji 
Rady Najwyższej ZSRR. Dokładniej, była to sesja nadzwyczajna, zwołana dla pod
jęcia niektórych decyzji związanych ze zmianą sytuacji na granicach ZSRR. Przede 
wszystkim przyjęto ustawę o ogólnym obowiązku wojskowym. W łaśnie ten punkt 
porządku dziennego częściej wspom inają badacze, wskazując nań jako na świa
dectwo przygotowania ZSRR do wojny.

Ale i reszta zagadnień dotyczyła wojny -  ratyfikacja Um owy o nieagresji 
między ZSRR a Niemcami i ustawa o podatku rolniczym. Podstawowy tekst Umowy
o nieagresji był wydrukowany w gazetach radzieckich 24 sierpnia, a informacja W. 
M ołotowa na sesji i ratyfikacja um ow y odbyła się 31 sierpnia 1939 r. Szybkość 
rozpatrywania tak ważnego dokumentu stanie się zrozumiałą po wielu latach, kie
dy odkryta zostanie prawda o tajnych protokołach do Umowy. To jest polityczna 
strona sprawy. Popatrzmy na sprawy wojskowe.

Kilka dni po wydarzeniach moskiewskich do stanu pełnej zdolności bojowej 
doprowadzone zostały nie tylko Kijowski i Białoruski okręgi wojskowe, lecz także 
Lcningradzki, Kalininski, Charkowski, Orłowski i Moskiewski. Wydarzenia te po
przedziła praca przygotowawcza Sztabu Generalnego, z której widać, że takie dzia
łania -  czy to pod hasłem  pochodu wyzwoleńczego na Zachód, czy to z powodu 
pomocy zbrojnej państwom sąsiednim-przygotowywane były czynnie już od 1938 r.

Po zakończeniu II wojny światowej marszałek M. Zacharów w swoich 
wspomnieniach napisał, że umowa niemiecko-radziecka „zmusiła rząd radziecki 
do przyspieszenia podjęcia decyzji o wyzwoleńczym pochodzie n a  Z a c h ó d  ”8. 
Proszę zwrócić uw agę na wypowiedź pracownika Gensztabu składu 1938-1939 r. 
Pochód nie na Ukrainę Zachodnią i Białoruś Zachodnią, a na Zachód. Pod tym 
wyrazem rozumie się świat kapitalizmu. M iał to być generalny końcowy pochód 
dla rewolucji światowej.

Dyrektywa Sztabu Generalnego Radom Wojskowym o porządku w zm oc
nienia i rozwijania wojska w  związku ze zmianami sytuacji międzynarodowej była 
skierowana 23 marca 1939 do wszystkich okręgów9. Przy opracowaniu tych przed
sięwzięć uwzględniono doświadczenie pobudki według alarmu bojowego wojsk 
Kijowskiego Okręgu we wrześniu 1938 r., kiedy to główne wydarzenia w Europie 
rozwijały się dokoła Czechosłowacji.

7Sztemenko S., Generalny] sztab w roky wijny, Kyiew 1962,s.9—10.
8 Zacharów M., Generalny>j sztab wpredwojennye gody, Moskwa 1989, s. 174
’Tamże, s. 151.
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Kolejną dyrektywą Gensztabu z 20 maja był ustalony porządek ogólnej lub 
częściowej mobilizacji RKKA.

Natom iast we wrześniu Narkom  obrony marszałek K. W oroszyłow swoim 
rozkazem wstrzymał przeniesienie do rezerwy żołnierzy służby terminowej i prze
rwał urlopy dowódców. Nie wszyscy oficerowie zdążyli w  terminie wrócić do 
swoich jednostek, na przykład lejtenant Z. Slusarenko zastał sw oją 4. oddzielną 
K ijow ską ciężką brygadę pancerną już na platformach transportu, który wyruszył 
na zachód10. A  m łodszy politruk B. Biełych, który w  środku września, razem  z in
nymi kursantami wojskowo-politycznej szkoły w Charkowie, był skierowany do 
wojska, swojej 75. dywizji strzeleckiej nie zastał na miejscu, w Lubnach. Odeszła 
już  ona na Ukrainę Zachodnią. Ale politruk otrzymał posadę w  nowo utworzonej 
147. dywizji strzeleckiej, która niebawem wyruszyła do Bessarabii.

17 września 1939r. Czerwona A nnia przekroczyła granicę państwową w  ce
lu „walki wyzwoleńczej, rozpoczętej przez narody uciskane Zachodniej Ukrainy 
i Zachodniej Białorusi przy poparciu narodu radzieckiego i jego Czerwonej A r
mii” 12. W  rezolucjach wspólnych zebrań wyzwolonych i wyzwolicieli od początku 
narzucane były wyrażenia „walka do pełnego zwycięstwa nad światem kapitali
zmu, który ulega rozkładowi” 13. Już po kilku dniach, kiedy nie było żadnej walki o 
„uciskanych” , m otyw ten znika z informacji oficjalnych i jest zamieniony na „nie
zbędność wzięcia pod obronę życia i mienia ludności Zachodniej Ukrainy i Za
chodniej Białorusi” . Przed kim? N a razie nie sprecyzowano.

W  ogóle, plątaninę z m otywacją pochodu można zaobserwować i w  donie
sieniach komisarzy, którz ciągle zmieniali sformułowania. Oddział polityczny Ki
jow skiego Okręgu 23 września wyjaśniał, że chodzi nie o wyzwoleńczą walkę 
uciskanych narodów Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi przy poparciu na
rodu radzieckiego i jego Czerwonej Armii, lecz o „walkę wyzwoleńczą prowadzo
ną przez C zerw oną A rm ię w Zachodniej Białorusi i Zachodniej U krainie” 14.

Z analizy następnych wydarzeń można błędnie wywnioskować, że kierow
nictwo radzieckie nie przygotowywało się za wcześnie do marszu na Polskę. Ale 
Czerwona A rm ia okazała się rzeczywiście nie przygotowana do pochodu na Pol
skę.

Mimo zawarcia umowy, Niemcy podeszli już do przyszłej linii podziału Pol
ski -  zgodnie z tajnymi protokołami um owy radziecko-niemieckiej, a Czerwona 
Armia jeszcze nie dokonała przygotowań do ofensywy. Później niektórzy z history

10 Sliusareiiko Z., Ostannij postrii, Kyiew Radians’kyj pys’mennyk 1975, s. 85.
11 BielychW., Motory zaglyszali na £/'6;e, Kyiew: Politizdat 1986, s. 16.
12 Pogranicznyje wojska SSSR. 1939-ijun' 1941. Sbornik dokumientow i materiałów, 

Moskwa: Nauka 1970, s. 259.
13 Tamże, s. 261.
14 Tamże, s. 269.
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ków ocenią ten fakt jako m ądrą polityką Stalina, zorientowaną na oczekiwanie 
zmiany opinii międzynarodowej dotyczącej wydarzeń w Polsce. Jednak główną 
przyczyną tego, że Czerwona Armia zaczęła wojnę dopiero 17 września 1939 r., 
tkwiła w  braku gotowości wojsk radzieckich.

W  przededniu ofensywy, kiedy Niemcy już podchodzili do Lwowa, 16 wrze
śnia w gabinecie Narkoma obrony, marszałka Woroszyłowa zwołano naradę, na 
której poza naczelnikiem Sztabu Generalnego, Szaposznikowa, byli obecni naczel
nik urzędu komunikacji wojskowych, general-lejtcnant F. Tmbieckoj i Narkom  ko
munikacji lądowej ZSRR. Omawiane było jedno zagadnienie -  przyczyna zakłó
ceń na kolei, która uniemożliwiała zorganizowanie masowego przewiezienia wojsk 
podczas przygotowania kampanii. Wojska zaczęto przerzucać na zachód od 7 wrze
śnia, czyli od czasu ogłoszenia mobilizacji, lecz na kolei nadal preferowane były 
transporty gospodarcze15. Nie była przygotowana nic tylko infrastruktura. Okaza
ło się, że podobna sytuacja jest i w zaopatrzeniu armii przez inne sfery gospodarki. 
Przykładowo -  kadrowa dywizja uzupełniana była składem osobowym, który był 
powołany z rezerwy. Jednostki te nie miały pełnego wyposażenia, zwłaszcza ekwi
punku. Jak wspom ina M. Zacharów, ekwipunek miał nadejść w ciągu pierwszych 
dziesięciu dni od ogłoszenia mobilizacji, ale nic do jednostek wojskowych nie nade
szło. Przyczyna tkwiła w tym, że ówczesny plan mobilizacji wojskowej nic przewi
dywał przestawienia przemysłu na tory wojskowe. Było to uwzględnione po za
kończeniu pochodu, podczas przygotowania do wojny z Niemcami. A jesienią 1939 r. 
dywizje wyruszające na zachód otrzymały ekwipunek z zapasu innych dywizji, 
które w pochód się nie wybierały16. Dlatego wyzwoleni wieśniacy Zachodniej 
Ukrainy i Białorusi dziwili się, że słynna Czerwona Armia przyszła do nich w onu
cach i z karabinami wiszącymi na sznurkach.

Opłakany stan techniczny armii, słaba kondycja fizyczna żołnierzy, analfa
betyzm młodszych dowódców, samowolność w działaniach kombrygów i komdy- 
wów pod czas pochodu 1939 r. przez długie lata w historiografii radzieckiej przy
krywane były zwycięskimi hasłami ideologicznymi. Spróbujmy odtworzyć wyda
rzenia tamtych dni.

Powszechne przygotowanie wojskowej operacji Czerwonej Armii zaczęło 
się 7 września 1939 r. Jednocześnie narkomaty spraw wewnętrznych i zagranicz
nych otrzymały zadanie przygotować dokładne sprawozdania o politycznym, go
spodarczym i etnicznym stanie Polski, jej potencjale wojskowym, stosunkach ze- 
wnętrznogospodarczych i.t.p.17

15 Kirsanow Ju., Iz opyta uprawlenija wojennych soobszczenij (1939-1941) [w:] Wojen
n o  istoriczeskij żumal, 1986,N 7,s. 70-72.

16 Zacharów, s. 173.
17 Lebiediewa N., Komintern i Polsza. 1939-1941 [w:] Mieżdunarodnaja żyzn’ 1993,N.8, 

s.149.
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Już tydzień trwała wojna niemiecko-polska. Sztab okręgu Kijowskiego ogło
sił rekrutację rezerwistów i alarm swego wojska na 7. września. N a razie nazyw a
no to było „wielkimi manewrami”, chociaż okręg w planach operacyjnych rozwija
ny był we front Ukraiński. A front jest terminem stanu wojny. Na dowódcą frontu 
mianowany był komandami 1 rangi S. K. Tymoszcnko, którego Stalin osobiście znal 
z czasów Pierwszej Konnej Armii. Front składał się z trzech armii.

Ustalono cztery rejony skupienia wojska. W rejonie Nowograd-W ołyńskie- 
go, Sławuty i S zepetow ki-5 . armia, w rejonie Kupcli, Satanowa, Proskurowa -  6. 
armia, w rejonie Husiatyna. Kamicńca-Podolskiego, Nowej Uszycy, Jarmolińców 
-1 2 .  armia, a w rejon Perga, Olewska, Biłokorowyczów ściągany był 15. oddziel
ny korpus strzelecki.

Sztab frontu rozlokował się w  centrum linii natarcia -  w  Proskurowie. Po
chód na Polskę miał charakter wojskowo-polityczny, dlatego obok wojskowych 
w sztabie był i członek Rady Wojskowej N. Chruszczów. Za Czerwoną A rm ią na 
ziemie te m iała przyjść radziecka w ładza...

Ogółem na Ukraińskim i Białoruskim frontach przeciwko Polsce skupiono 
ponad 600 tyś. osób, około 4 tys. czołgów, ponad 5500 armat i więcej jak  2 tys. 
samolotów. Siły te wchodziły do 54 strzeleckich i 13 kawaleryjskich dywizji, 18 
brygad pancernych, 11 pułków artyleryjskich rezerwy Dowództwa Głównego 
(R G K )18.

Podstawę ugrupowań na Ukrainie tworzyły wojska, które jeszcze od lata
1938 roku przygotowywały się do pochodu na Czechosłowację. Chcem y przypo
mnieć, że 26 czerwca 1938 r. według rozkazu Głównej Rady Wojskowej Czerwo
nej Armii zachodnie przygraniczne -  Białoruski i Kijowski okręgi wojskowe były 
przekształcone w specjalne okręgi wojskowe. Specjalnymi stały się dlatego, że 
postawiono przed nimi specjalne zadania -  działać poza granicami ZSRR. W  ich 
składzie pospiesznie kształtowano sześć związków typu armii. Składały się one ze 
strzeleckich dywizji, brygad pancernych, jednostek artyleryjskich, inżynieryjnych 
i innych woj sk zaopatrzenia19. .

N a Ukrainie jądrem  ugrupowania ekspedycyjnego były W innicka i Żyto
mierska grupy armii. W rezerwie były oddzielna grupa kawaleryjska w składzie 1. 
i 2. korpusów kawaleryjskich wzmocniona pancernymi, artyleryjskimi i innymi jed
nostkami.

W innicka grupa według swoich zadań była ofensywna i bardzo mobilna. 
Dlatego do jej składu wchodziły 17. korpus strzelecki (72,96,97. dywizje), 23. i 26. 
oddzielne brygady pancerne, 25. korpus pancerny (4., 5. pancerne i 1. motostrze-

18 Semirjaga M., Tajny stalinskoj diplomatii 1939-1941, Moskwa: Wysszaja szkoła 1992, 
s.88.

19 Owsianyj I., Tajna w kotoroj wojna rozdałaś' (Kak impeńalistypodgotowili i razwiaza-
li wtoroju mirowuju wojnu), Moskwa: Politizdat 1975, s. 249.
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lecka brygady), 4. korpus kawaleryjski (9., 32., 34. dywizje), trzy pułki myśliwskie 
i cztery pułki lotnictwa bombowego. Dowodził tą  grupą F. Golikow.

Żytom ierska grupa winna była iść w drugiej linii i utrwalać sukces. Ona 
składała się z dwóch korpusów strzeleckich (8, 15. korpusy z siedmiu dywizji) 
i skupiona była w  rejonie Nowograd-W ołyńskiego. N a Ukrainę do końca września 
dodatkowo przeniesiono armię lotniczą z Woronicza. W  wypadku pochodu na Cze
chosłowację do grupy żytomierskiej ściągany był 2. korpus kawaleryjski w skła
dzie 3., 5., 14. dywizji kawaleryjskiej20. Ogółem, jak  informował francuskiego na
czelnika stabu generalnego Gamelina Narkom  obrony ZSRR marszałek K. Woro- 
szyłow, do granic zachodnich do 25 września 1938 r. ściągnięto 30 dywizji strzelec
kich. A  do końca miesiąca w gotowości bojowej było jeszcze 17 dywizji strzelec
kich oraz trzy korpusy pancerne i jednostki korpusowe, 22 pancerne i trzy brygady 
motostrzeleckie i 34 bazy lotnicze21.

Po konferencji w  Monachium (29 września 1938 r.) kwestia pom ocy woj
skowej dla Czechosłowacji była już  nieaktualna, lecz liczebność ugrupowań ra
dzieckich nie uległa zmniejszeniu. Były one wykorzystane za rok.

Dla propagandy pochodu Sekretariat wykonkomu Komintemu 15 września 
polecił oddziałowi prasy przygotować szereg publikacji o Zachodniej Białorusi i 
Zachodniej Ukrainie z charakterystyką polityki rządu polskiego. W  tym sam ym  
dniu Rada W ojskowa Ukraińskiego frontu zwołała do sztabu wszystkich dow ód
ców grup i związków. Narada wyznaczona była w Proskurowie na 20.00. A ju ż  o 
2.50 16 września w ojska otrzymały rozkaz przekroczenia granicy. Wojska pogra
niczne przekazywane były do dyspozycji dowództwa polowego. W  sektorze każ
dego oddziału powołane były bataliony specjalne.

Po przekroczeniu granicy państwowej 17 września 1939 r. trzy grupy ope
ratywne otrzym ały rozkaz do końca następnego dnia wykonać co następuje — gru
pa szepetowska (pod dowództwem I.Sowietnikowa) przez Równe zająć Łuck, 
grupa wołoczyska -  (pod dowództwem F.Golikowa) przez Tarnopol zająć Prze- 
myszlany (podejść do Lwowa), grupa kam ieniec-podolska- (pod dowództwem I. 
Tiuleniewa) przez Czortków wyjść do Stanisławowa.

Ale wyszło nie tak jak  było zaplanowano. Przyczyny zaś tkwiły nie tyle w 
organizowaniu oporu przez Polaków, a w organizacji działań Czerwonej Armii.

Wojska radzieckie na całym froncie wystąpiły o świcie 17 września, nie 
doczekawszy się pełnego skupienia sił. Pochód rozpoczęty był głównie przez związki 
mobilne w  składzie pancernych i kawaleryjskich jednostek22.

20 Krasnoznamennyj Kiewskij. Oczerki istori Krasnoznamennogo Kiewskogo wojennogo 
okruga (1919-1979), Kiew: Politizdat 1979, s. 113.

21 Owsianyj I., s. 249.
22 Zacharów, s. 174.
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W  ostatnich chwilach przed wystąpieniem wywiad radziecki informował, że 
. .na drodze Lwów -  Tarnopol jednolitym  potokiem cofają się na wschód w kie

runku Rum unii rozbite polskie jednostki. Wojska, które się zachowały straciły do
wództwo, brak broni, N iem cy podeszły do samego Lwowa i grożą miastu z połu
dnia, a na północ od niego toczą walki na Bugu. Jednak wyczuwalnym  jest, że i w 
takich warunkach Polacy poczynali zarządzenia na wypadek naszych czynnych 
działań. Blisko granicy ZSRR zjawiły siępolskiejednostki ułańskie. N a strażnicy w 
Podwołoczysku instalowano cekaemy” -  pisał później Stemenko23. Ale wydaje mi 
się, że wzmianka o ułanach polskich była tylko chwytem propagandowym dla pod
niesienia duchu bojowego czerwonych kawalerzystów, którzy z lat 20. uważali 
Polaków za swych zaciętych wrogów. Mogły to być oddzielne pododdziały polskie, 
cofające się według rozkazu dowództwa do granicy rumuńskiej, ale nie jednostki 
specjalnie wysunięte dla obrony granicy polsko-radzieckiej.

Dalej generał pisze: „W  noc na 17 września przebywałem w  punkcie obser
wacyjnym  6. armii. Tutaj, jak  zwykle w przededniu wielkich wydarzeń panowało 
wielkie napięcie. Co chwilę dzwoniły telefony, raz po raz ukazywali się i znikali 
gońcy z dywizji. M imo wszystko wydawało się, że czas ciągnie się bardzo powoli.

Nareszcie umówiony przez rozkaz termin przekroczenia granicy przyszedł. 
Dokładnie o piątej rano było oddano rozkaz i wojska ruszyły naprzód. Pierwsze 
trwożne zapytania. Pierwsze informacje już  z terenu polskiego:
-  Organizowanego sprzeciwu nigdzie nie było ...
-  Wojska przesuw ająsiępom yślnie. W  Podwołoczysku na dworcu zagarnięto dużo

żołnierzy i oficerów polskiej armii, karabiny maszynowe i inną b ro ń .. ,24
-  W szędzie -  tłum y uchodźców, wśród nich w ojskow i.. ,25”

Ale operacja zaczęła się nie o piątej rano, jak  wspomina generał, lecz nieco 
wcześniej. Każda operacja ofensywna wym aga przygotowania, żeby zmniejszyć 
m ożliwe straty. W  tym  celu prowadzi się wywiad, przygotowanie artyleryjskie, 
odminowanie itp.

Polsko-radziecką granicą była przeszkoda naturalna -  rzeka Zbrucz. D late
go pierw szym  etapem było zawładnięcie mostami w Podwołoczysku, zaplanowa
ne przez sztab kom kora F. Golikowa. W  tym  celu został powołany oddział pod 
dowództwem kapitana Mikleja26. Do jego składu weszły batalion 136. pułku strze

Grupa woloczyska

23 Sztemenko, s. 12.
24 Było wzięto do niewoli 32 oficerów, Derżawny archiw Temopil’s’koi oblasti (DATO) F r- 

2004 Op 1 Spr22 s. 2.
25 Sztemenko, s. 12.
26 W bitwach sierpniowych 1941 r. dowódca pułku 96. dywizji strzelców górnych M. Miki ej 

mianowany był Bohaterem Związku Radzieckiego. Zginął podczas otoczenia 6., 12. armiiw 
Humaniu. Dolmatowski E., Zielonaja brama Dokumientamaja legenda ob odnom iżpier- 
wych srażenij Wielikoj Oteczestwennoj wojny, Moskwa, Politizdat 1983 s 76.
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leckiego, pluton artylerii pułkowej z baterii PTG i pluton cekaemów. Dla unieszko
dliwienia polskiego posterunku granicznego na kolejowym i drogowym mostach 
stworzona została specgrupa z ośmiu żołnierzy oddziału Wołoczyskiego, którzy 
wykonali swoje zadanie27. Podczas starcia Polacy stracili 13 osób, z nich 8 ofice
rzy. Operacja więc zaczęła się o 4.00 zdobyciem mostów i zajęciem placówek 
wokół nich. Oddział Miklcja utrzymywał je  prze około 2 godzin, zanim nie zaczęły 
ofensywę jednostki 17 korpusu strzeleckiego. Straty oddziału desantowego w yno
siły 2 zabitych i 4 rannych. Straty obu stron równały się 2:1. A teraz porównajmy 
liczebność polskich strażników i radzieckiego oddziału desantowego. Strażnica prze
ciwko batalionowi, wzmocnionego dwoma plutonami.

Czym praktycznie były wymienione wyżej siły Czerwonej Armii, które przy
gotowywały się do ofensywy?

Przednie siły uderzeniowe Czerwonej Armii -  czołgi, okazały się całkiem 
nieprzygotowane do działań wojskowych. W jednej tylko 38. brygadzie pancernej 
straty pod czas marszu od miejsca dyslokacji (Szepctówka) do rejonu skupienia na 
granicy Kupel-Czemiawka-Łyczówka wynosiły czterdzieści jeden maszyn. Bry
gada wyposażona była w czołgi T-26. Tempo posuwania się czołgów dobrze w i
dać z doniesień strażników, którzy według obowiązku notowali moment przekro
czenia granicy. Strażnicy oddziału w Jampolu odnotowali w doniesieniu 17 wrze
śnia, że w rejonie strażnicy „Kuniew” jednostki zmotoryzowane z towarzyszącymi 
wywiadem i obozem  szły od 6.00 do 11.00, w czasie forsowania rzeki Wilii dużo 
samochodów ugrzęzło w błocie28. A w rejonie strażnicy „Prykordonnyk” jednostki 
zmotoryzowane przekroczyły granicę dopiero o 21 .4029.

Te samochody, które jednak dojechały do Tarnopola w pierwszy dzień w oj
ny, zatrzymały się tam bez paliwa. Sztcmenko w tym czasie „ .. .razem z pułkowni
kiem W armaszkinym -  zastępcą naczelnika wojsk pancernych -  wezwany był 
przez naczelnika oddziału operacyjnego. Trzeba było jechać do Tarnopola i organi
zować tam tankowanie czołgów, które przybyły dla wzmocnienia grupy. Poza tym 
otrzymaliśmy rozkaz: skierowywać przybywające jednostki i nic dopuszczać osia
dania w m ieście jednostek i instytucji zaplecza.

Do Tarnopola przyjechaliśmy, kiedy przez miasto przeszły jednostki czoło
we. Za nami szła 5. dywizja kawaleryjska pod dowództwem słynnego wtedy J. S. 
Szaraburka. Jego dywizji do miasta nie puściliśmy. Wynikł skandal. Komdyw na- 
skakiwał nas, W annaszkin pchał mu pod nos nasz mandat. Ale i z mandatem czu
liśmy się bezsilnymi przed naparciem kawalerzysty. Tylko upominania imienia S. 
K. Tymoszenki nieco ostudziło jego zapał i dywizja poszła w obchód miasta”30.

27 DATO, F. r-2004, Op. 1, Spr.22, s.2.
28 Pogranicznyje wojska SSSR. 1939-ijun ’ 1941. Sbornik dokumientow i matierialow, 

Moskwa: Nauka 1970, s. 239.
29 Tamże, s.242.
30 Sztemenko, s. 15.
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Jak mogło stać się tak, że dywizja kawaleryjska znalazła się nie w  jednost
kach przednich, a przyszła do miasta jednocześnie ze służbami zaplecza? S. Szte- 
m enko nic nie mówi na ten temat.

Z doniesień bojowych widać, że kawalerzysta J. Szaraburko działał prze
ciwko „białopolakom” według swego widzimisię i z motywów osobistych. Jego 
dywizja m iała podejść do Tarnopola przez Zbaraż.. Ale zamiast tego, żeby wyjść 
na północno-zachodnią okolicę miasta, 5. kawdywizja podeszła do Tarnopola od 
południowego zachodu. Kawalerzyści gonili po okolicznych lasach i polach w  po
szukiwaniu wroga, z którym chcieli skrzyżować szable. Szczęście miał tylko 30 
pułk, który w  okolicy Czarnego Lasu „znalazł i zlikwidował bandę liczącą osiem 
osób”31. Po skwapliwych poszukiwaniach polskich ułanów dokoła Tarnopola kom- 
bryg o 4 nad ranem  18 września zaprowadził swoich rąbali do miasta już  z północ
nego wschodu. Z czego był słynny kombryg J. Szaraburko, jak zaznacza Sztemen- 
ko, nie znalazłem. W  encyklopediach wojskowych i słownikach wzmianki o nim 
brak32.

„Tymczasem nadeszły czołgi a cystern z paliwem jeszcze nie znaleźliśmy -  
wspomina Sztemenko. -  Teraz dowódca czołgów wymyślał nam, żądając paliwa. 
Nareszcie zjaw ił się kapitan na czele kolumny cystern. Okazało się, w drodze 
kolumna trafiła w  korek i zatrzymała się z dostaw ą paliwa na dwie godziny.

Czołgi były zatankowane, więc przystąpiliśmy do wykonania następnego 
zadania -  oczyszczenia miasta. Było to bardzo trudne zadanie. Nadchodziła noc 
i mało kto okazywał chęć pozostania w mieście do świtu.

Nagle z kościoła w centrum miasta uderzył gęsty ogień karabinu m aszyno
wego. Zarżały konie, ludzie uciekali. Zaczęła się strzelanina. Zaprzestać jej nie 
można było do świtu. Wybuchała to w jednym , to w drugim końcu miasta. W 
kościele rano znaleźliśmy kupy pustych łusek, ale tego, kto strzelał na ulicę ustalić 
się nie dało. Mówili, że to ksiądz, który zdążył uciec tajnym wyjściem ”33.

O księdzu strzelającym z kościoła w Tarnopolu wspom inają prawie wszy
scy uczestnicy tego marszu, którzy zostawili nam swoje wspomnienia.

Generał-lejtenant wojsk pancernych Z. Slusarenko (wtedy jeszcze starszy 
lejtenant), który na swoim T-28 przebywał w północnej okolicy miasta, pisze, że 
„wąskimi uliczkami idą kolumny z czerwonymi sztandarami. Ze strychu kościoła 
uderzył w  nich gęsty ogień karabinowy. Nasi sąsiedzi, idąc w  lewo, zmusili księdza 
do zamilknięcia na zawsze”34.

31 DATO, F. r-2004, Op.l, Spr. 22, s.7.
32 Już po zakończeniu pochodu 5. dywizja kawaleryjska im.Blinowa była przekazana do 

składu Odeskiego okręgu wojskowego. Od roku 1949 dowodził jej generał W. Baranów. 
Bielów P., Za nami Moskwa, Moskwa; Wojenizdat 1963 s.33-34.

33 Sztemenko, s. 14-15.
34 Slusarenko, s. 86.
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Co to za kolumny z czerwonymi sztandarami? We wspomnieniach Slusa- 
renki wyjaśnień brak i czytelnik może sobie wyobrazić, że była to defilada ludności 
miejscowej dla uczczenia wyzwolicieli. Może i było wyjaśnienie, ale swego czasu 
zostało skreślone przez cenzurą, żeby czytelnik myślał właśnie o defiladzie i o pod
stępnym księdzu z karabinem.

W  innych wspomnieniach Sztemenki mówi się o tankowaniu czołgów 
i oczyszczeniu miasta od służb zaplecza. Ale o jakich służbach tyłowych mowa, 
kiedy do miasta nie podeszły nawet wszystkie pododdziały marszowe, które miały 
tam  być pod koniec pierwszego dnia natarcia?

Naczelnik artylerii KOW O kombryg M. Jakowlew był razem z naczelni
kiem sztabu okręgu (frontu) M. Watutinym skierowany do sztabu 6. armii pod 
Tarnopol. Przyczyna była bardzo prozaiczna: „Czy to z powodu nowej sytuacji, czy 
ze względów zbędnej ostrożności wyszło tak, że na koniec 17 września czołowe 
jednostki 6. arm ii... wciąż jeszcze były na odległości dziesięciu kilometrów od Tar
nopola. W  nocy na 18 września, dowódca wojsk K O W O ... rozkazał mi natych
miast jechać do F. Golikowa, powołać z jego jednostek przedni oddział, który miał
by batalion piechoty na samochodach, brygadę czołgów, i do 18 września być z tym 
oddziałem w e Lwowie”35.

W  rzeczywistości trzeba było pospiesznie przekształcić pododdziały, które 
dotarły do Tarnopola. Nie w esz ły -jak  ukazująkadry kroniki filmowej, a wtoczyły 
się -  jak  św iadczą materiały archiwalne. Wieczorem 17 września, z całego tego 
wojska ukształtowana była grupa, mająca iść dalej na Lwów. W ojnę zaczęła ar
mia, a po 4 0 -5 0  km  pochodu mowa już o grupie bojowej. We wszystkich jednost
kach szukano żołnierzy, którzy nie zatarli nóg, szukano czołgów z paliwem  oraz 
koni, m ogących utrzymać się na nogach.

W  zazpale tej krzątaniny około godziny 21 z kościoła uderzył karabin. Zginął 
wtedy starszy adjutant 1. oddziału -  starszy lejtenant Pawlików. Była to jedyna 
ofiara36. W  pierwszym dniu boju we wschodniej grupie wojsk straty wyniosły sied
miu zabitych i siedmiu rannych.

Do tej chwili pochód ten nazywany był marszem, ale w rzeczywistości po
suwanie się wojsk wyglądało jako nawałnica. Zabezpieczenie organizacyjne wojsk 
Ukraińskiego Frontu „sprawiało ciężkie wrażenie. Kolumny poruszały się bez usta
lonego wcześniej regulaminu i na drogach powstawały korki z powodu tego, że 
konie i sam ochody wymieszane szły wspólnym potokiem, ale każdy z pojazdów 
miał sw oją prędkość. Na dodatek powstawały ogromne korki, jeżeli w  kolum nie 
rozciągającej się na 30-40  km  zatrzymywał się traktor... M imo wszystko niektó
rzy z dowódców nie uważali za niezbędne wysiąść z samochodu i oddać odpo
wiednie rozkazy. Nie było żadnej służby regulowania. W ojska nie były nauczone

35 Jakowlew N., Ob artylerii i niemnogo o siebie, Moskwa: Woienizdat 1981 s. 39.
36 DATO, F. r-2004, Op.l, Spr. 22, s. 7.
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poruszać siq w kolumnach. W efekcie okazało się, że na drogę wyszły, a poruszać 
się po niej nie umieją. Obraz był bardzo przygniatający”37.

Następnego dnia do sztabu 2. korpusu kawaleryjskiego (przypomnę, że był 
to mobilny zastęp szybkiego ruchu) przybyli członek Rady Wojskowej Ukraińskie
go frontu kom isar korpusu Borysow i komdyw Watutin, kombryg Jakowlew. W y
tyczyli oni zadanie zakończenia przekształcania jednostek. Z czynnego składu wy
eliminowano niesprawne czołgi, samochody, traktory, zmęczone i chore konie. Kor
pusowi rozkazano forsownym marszem iść na Lwów, działając wspólnie z połu
dniową grupą czołgów. Korpus wyruszył na Lwów po południu 18 września odpo
cząwszy i podciągnąwszy służby zaplecza.

„Dopiero na 18 godzinę 18 września udało mi się sformować na zachodniej 
okolicy Tarnopola oddział przedni. Do jego składu weszło 200 osób strzelców na 
samochodach, 32 czołgi BT i 5 czołgów ciężkich. W ielką pomoc okazał mi przed
stawiciel narkoma obrony O. I. Gorodowikow. Nie zatrzymując się ani na chwilę 
ruszyliśmy na Lwów. W  drodze oporu nie napotkaliśmy. Za Złoczowem, na przy
kład, minęliśmy odpoczywający polski ciężki pułk artyleryjski. Oficerowie i żołnie
rze odprowadzili naszą kolumnę milczącymi spojrzeniami”38.

W zdłuż szosy Tamopol-Złoczów-Lwów miały iść 24. brygada pancerna i 5. 
dywizja strzelecka, a 14 dywizja kawaleryjska miała iść na północ od szosy. W  od
ległości 5 km  od niej miała iść 5. kawaleryjska dywizja, lecz kawalerzyści Szara- 
burka wciąż działali według rozkazów swego komdywa. Nie spieszyli się zosta
wiać Tarnopola i do wieczora biegali ulicami miasta w  poszukiwaniu „białopola- 
ków i nacjonalistów”.

Nie wszystko szło też dobrze i w  składzie bardziej zdyscyplinowanych jed 
nostek, wyruszających wykonywać rozkazy sztabu. Po sprawdzeniu czołgów w 
składzie 24. brygady został tylko jeden niepełny batalion. Tym maszynom paliwa 
wystarczyło jedynie, by dojechać do Złoczowa i tam podzielić los reszty czołgów 
brygady, pozostałych w Tarnopolu.

Dowództwo korpusu ratowało sytuację, wykonanie rozkazu i swoje głowy. 
Na szosę złoczow skąbyła wyprowadzona z drugiego eszelonu 3. dywizja kawale
ryjska. Lecz decyzja ta tylko skomplikowała sytuację.. Szosa ostatecznie została 
przeładowana przez wojska. Korpus za cały dzień przesunął się tylko o 60 km i 
zatrzymał się. Tylko 14. kawdywizja, która szła równolegle do szosy, mogła ruszać 
się dalej. Teraz uwaga dowództwa były skupiona na niej. Dywizja otrzymała roz
kaz nie zatrzymując się iść do Lwowa nocą.

Sztab frontu wysyła w atak 5. „nieposłuszną” dywizję Szaraburka. Dokład
niej nie całą dywizję, lecz jakiś dziwny pododdział, którego dotychczas nie było w 
składzie Czerwonej Armii. Ze składu dywizji ukształtowali batalion z 600 bagne

37 Chralew A., Wojennyie gody w Nowajainowiejsyaja istorija 1995, N 2, s. 67.
38 Jakowlew N. Ob artylerii i nienmogo o siebie, Moskwa: Woienizdat 1981, s.39.
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tów i wsadzili go na samochody. Wzmocnili czołgami, które zdążyli zatankować 
i utworzyli specjalny ruchomy zastąp. D ow ódcą wyznaczyli kombryga Szara- 
burka. Zadanie to samo -  zawładnąć Lwowem, do którego już podeszli Niemcy.

Do grupy weszły czołgi z 38. (T-26) i 10. (T-28) brygad. Trzeba było w yko
nać stukilometrowy rzut przez Pomorzany i Przemyszlany. Ale grupa rozkazu nic 
wykonała. Duże siły cofających się Polaków nagle wyszły do lwowskiej szosy. 
Rozkazano było o 8.30 zadać cios ugrupowaniom Polaków.

Lecz podstawowa przyczyny niewykonania kolejnego planu dowództwa tkwi
ła w czymś innym. Jak pamiętamy, na drodze przed i za Złoczowem, już  stały 24. 
brygada pancerna i 97. dywizja 17. korpusu strzeleckiego. Takiego zatłoczenia 
wojskami nie wytrzymałaby żadna magistrala!

Kiedy specjalny zastęp ruchomy dotarł po tej drodze do wsi Unter-Bergen, 
pozostało w  nim 30 czołgów! I te zatrzymały się bez paliwa. Reszta była porozrzu
cana po całej drodze w oczekiwaniu remontu.

Bałagan panował nie tylko na lądzie, lecz i na niebie. W kierunku tarnopol
skim, w  pierwszej fali nalotów, działał 11. lekko-bombowy pułk (62.LB). Dwie 
eskadry w składzie 18 samolotów R-zet 17. września od 9.30 do 10.30 prowadziły 
bombardowanie stacji kolejowych wokół Tarnopola. Na transport składający się 
z 55 w agonów stojących w Głyboczku w kierunku Złoczowa lotnicy radzieccy 
zrzucili 54 bom by Fab-50. Bombardowali z wysokości 2000 metrów, prawdopo
dobnie bojąc się dział przeciwlotniczych. Żadna z bomb nie trafiła w  cel. Bardziej 
udanym był nalot na St. Krasne. Zrzucono w sumie 60 bomb, z których trzy trafiły 
transport bez lokomotywy. Z sześćdziesięciu bomb -  tylko trzy!

Druga fala bombardowania zaczęła się o godzinie 11. Zadanie wykonywał 
2. pułk tej samej 62 LBB. W jego eskadrze były samoloty typu R-2. Przekonawszy 
się, że obrony przeciwlotniczej u Polaków brak, zmniejszyli oni wysokość bombar
dowania do 1500 metrów. Nalot był skierowany na stacje Wielki Chodaczków 
i Wiekie Borki. N a pierw szą stację zrzucono było 72 bomby. Niektóre z nich w y
buchły w okolicy stacji. A w Borkach, na które zrzucono było ponad 50 bomb, 
powtórzony był wynik pierwszego bombardowania -  bomby zorały chłopskie pola39. 
W tych wypadkach samoloty radzieckie bombardowały wyznaczone obiekty. A 
już 18 września o 15 godzinie „kursem z zachodu na wschód na wysokości 300 
metrów nade w sią Poddubce przeszło sześć samolotów z radzieckimi znakami 
rozpoznawczymi. W  rejonie przygranicznej strażnicy („Dorogoszcza” Sławuckie- 
go zastępu -  S. T.) zrzuciły sześć bomb i poszły w kierunku Korca, zrzuciwszy na 
terenie polskim  pięć bom b”40. Chociaż strażnicy w  następnym sprawozdaniu o 
bombowaniu terenu radzieckiego odnotowali, że przynależność samolotów nie jest

39 DATO, F. r-2004, Op.l, Spr.22, s. 4.
40 Pogranicznyje wojska SSSR, 1939-ijun' 1941. Sbomik dokumientow i matierialow, 

Moskwa-Nauka 1970 s. 241.
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ustalona41, m ożna przypuścić, iż trzy ciężkie dwusilnikowe samoloty, zrzuciwszy
0 8.00 pięć bomb na stację 12 km od Olewska, były radzieckie. Ponieważ przyle
ciały one z północnego zachodu i odleciały na wschód. O tej samej porze nieznany 
samolot zrzucił dwie bomby koło strażnicy „Chorowiec” Sławuckiego zastępu.

Dlaczego radzieccy lotnicy działali tak źle? Z tak dużej wysokości i tak nie
trafnie? Odpowiedź może być tylko jedna -  bali się oni własnych bomb.Tuż przed 
pochodem w  M oskwie na cmentarzu Nowodiewiczim pogrzebali załogę Bohatera 
Związku Radzieckiego, W. Cholzunowa. Ich samolot eksplodował na jednym  z pod
moskiewskich poligonów w czasie doświadczeń z nowymi bomb 42. Wiedzieli o 
tym we wszystkich jednostkach lotniczych, dlatego bali się własnych bomb i pra
gnęli pozbyć się śmiercionośnego ładunku jak  najszybciej.

Kamieniec-podolska grupa

Do składu 12. armii wchodził jeden pancerny, dwa kawaleryjskie korpusy
1 dwie oddzielne brygady pancerne. Była to frontowa grupa ruchoma. Jej zada
niem było dojść do przedgórza Karpat. Kiedy przed dowództwem wyższym po
wstała kwestia, kogo mianować dowódcą tej grupy, lepszej kandydatury niżeli ge
nerał I. Tiuleniew nie można było znaleźć. Po pierwsze, miał on doświadczenie 
w prowadzeniu boju na tym terenie w składzie Pierwszej Armii Konnej w wojnie 
polsko-radzieckiej, po drugie -  w roku 1939 dowodził Zakaukaskim Okręgiem Woj
skowym i dobrze opanował taktykę prowadzenia boju w warunkach górskich.

I. Tiuleniew był terminowo powołany do Kijowa i tam dowódca Frontu Ukra
ińskiego S. Tymoszenko odczytał mu rozkaz o tymczasowym mianowaniu na po
sadę dowódcy 12. armii. W tym samym dniu nowy dowódca „przeniósł się do 
centrum powiatowego Gródek, gdzie był usytuowany sztab grupy wojsk radziec
kich. .. Plan opracowany przez nas był prosty: forsować Zbrucz, gwałtownie posu
nąć się za Czortków. Żadnego przygotowania artyleryjskiego nie prowadzić, żeby 
nie spowodować ofiar wśród miejscowej ludności”43.

Ochrona granicy w tej dzielnicy spoczywała na strażnicach kamienieckopo- 
dolskiego oddziału, ze strażników powołano udam e grupy operatywne. Ich zada
niem było pierwszym i przekroczyć rubież, gwałtownym rzutem dojść do nowych 
granic i zorganizować tam niezawodną ochronę. Pod now ą granicą rozumiano 
nowe granice: polsko-węgerskią i polsko-rumuńską. Do grup tych rekrutowano 
ochotników. Dowódcy „wyjaśniali żołnierzom sytuację i koniecznie polecali unikać 
starć zbrojnych, lecz szczerym prawdziwym słowem skłaniali graniczne podod
działy pańskiej Polski do współpracy z nam i”44. To nie jest anegdota. To są wspo

41 Tamże, s.239.
42 Panów W., Eto było... Moskwa: Molodaja gwardija 1990, s. 60-61.
43 Tiuleniew I., Czereztri wojny, Moskwa, Woienizdat 1972, s. 119
44 LubitowJo. Trwożneprykordonn-a, Kyiew, Politwydaw, 1977, s.75.
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mnienia byłego naczelnika oddziału granicznego. Pisane pewno pod wrażeniem 
obrazu bitwy m iędzy rosyjskim bohaterem Pereswietom i tatarskim batyrem Cze- 
łubiejem. Tylko zamiast oszczepów, u walczących było ostre słowo prawdy! Spró
bujcie wyobrazić sobie, jak grupa uderzeniowa wojsk radzieckich wychodzi na 
most przez Zbrucz i prawdziwym słowem zaczyna skłaniać strażników polskich do 
zdrady ojczyzny! Ciężko i śmiesznie. Lecz pułkownik J. Lubitow dalej pisze, że 
z m ałymi wyjątkam i prawie wszędzie się udawało.

Ostatnie przygotowania na południowej flance grupy związane były z jed 
nostkami inżynieryjnymi. Skończyły się one 15 września, kiedy do dyspozycji 4. 
korpusu kawaleryjskiego kamienieckopodolskiej grupy koleją przybyły dwa trans
porty batalionu pontonowego, a do 5. kawkorpusu przybył 17. minersko-inżynieryj- 
ny batalion45. W  ten sam dzień o 14.00 odnotowano przelot przez granicę koło 
Husiatyna polskiego samolotu wywiadowczego, który przeleciał 4 -5  km  w  głąb 
terenu radzieckiegi i wrócił.

Wojska otrzym ały rozkaz przekroczenia granicy o 2.50 16 września. Ofen
sywa zaczęła się następnego dnia o 5 nad ranem. Polskie strażnice zajęte były 
szybko i bez specjalnego hałasu. Wiadomo, że dokonano tego było nie praw dzi
wym słowem, lecz bronią. Tylko kom enda w Husiatynie stawiła opór. Strażnicy 
polscy ponad godzinę prowadzili bój. Część z nich poległa, innych było wzięto do 
niewoli przez jednostki radzieckie pod dowództwem Biełogorskiego i Koszkina.

„Reakcyjnie nastawieni oficerowie polskiego batalionu przykrywającego 
dzielnicę na granicy stawili opór zbrojny. Naszemu przesuwaniu się stał na prze
szkodzie bardzo potężny punkt ogniowy. W tedy jeden z żołnierzy, szeregowy Ano- 
chin nie patrząc na zagrożenie dla życia przedostał się do węzła oporu i gwałtow
nymi działaniami z tyłu paraliżował go. Nasza jednostka ruszyła dalej na zachód już 
bez przeszkód”46. A w mieście pozostał pluton strażników wydzielony według roz
kazu narkoma spraw wewnętrznych ZSRR dla ochrony instytucji i zakładów47.

Nadal wojska radzieckie usiłowały nie wszczynać boju ze strażnikami, lecz 
mijać ich. Według danych wywiadu niektóre strażnice w tej części granicy wzmoc
nione były przez kompanie rezerwowe i grupy żandarmerii. Polowe jednostki Czer
wonej Armii unikały boju z resztkami polskich pododdziałów zajmowali się strażni
cy i wojska NKW D. Pod koniec dnia jednostki przednie wyszły na rubież rzeczki 
Strypa koło Trebuchowców, gdzie spotkały polskie pododdziały wzmocnione czoł
gami.

45 DATO. F. r-2004, Op.l., Spr.22, s. 21.
^Lubitow Jo.,s. 76.
47 Pogranicznyje wojska SSSR. 1939-ijun ’ 1941. Sbomik dokumientow i matierialow, 

Moskwa: Nauka 1970, s.242.
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Tutaj Polacy skupili oddzielne jednostki 6., 12., 29., 51., 52., 56., 72. pułków 
strzeleckich i około batalionu czołgów4*.

Wywiad lotniczy doniósł o rozwijaniu polskich baterii przeciwlotniczych koło 
Galicza, Trembowli, Horodenki. Stacje w Kołomyi, Czortkowie zatłoczone były 
przez transporty. N a lotnisku niedaleko Stanisławowa od 8. do 11 rano obserwo
wać można było 7-10  polskich samolotów różnego typu. Z Czortkowa do Jagielni- 
cy wyruszyła kolumna z setki samochodów, a pułk artyleryjski kroczył na Obertyn,

Pierwszy etap ofensywy na Czortków był zakłócony. Przyczyną stały się 
pododdziały 25. koipusu pancernego. Czołgi zatarasowały wszystkie drogi. Zapa
nował bałagan -  czołgi zatrzymywały się bez paliwa i przeszkadzały ruchowi ka
walerii i jednostek strzeleckich. Takie czynności korpusu trwały w  ciągu pierw 
szych dwóch dni ofensywy49. Poza tym rejon działań tej grupy wyróżniał się obec
nością większych i mniejszych rzek, płynących z północy na południe, czyli przeci
nających kierunek ofensywy.

Na lotniskach w rejonie Buczacza 18 września wojska radzieckie zagarnęły
26 myśliwców i bombowców. Lotnicy polscy porzucili je, ale przedtem zdemonto
wali z m aszyn aparaturę. Samoloty zdążyły zadać nieznaczne szkody przeciwniko
wi -  bombardowały i spaliły dwa samochody radzieckie z paliwem. A w  Tarnopolu 
bojowymi zasługami i zdobytymi trofeami było rozbrojenie dwóch polskich pułków 
piechoty, jednego pułku artylerii i „znaczna ilość lotnego składu aw iacji’50.

Czy oczekiwali Polacy takiego rozwoju wydarzeń ze strony ZSRR. Niewąt
pliwie. I dyplomaci i wojskowi nie tylko przygotowywali się do ataku Czerwonej 
Armii, lecz i opracowywali możliwe kontrdziałania.

Przed początkiem wojny w czerwcu 1939 r. polski dowódca najwyższy Rydz- 
Śmigły na pytanie generała Sosnkowskiego o zachowaniu się ZSRR w wypadku 
agresji niemieckiej przewidział rozwój wydarzeń. „Dopuścił on możliwość wystę
pu zbrojnego Sowietów przeciwko Polsce, lecz tylko w fazie końcowej wojny, 
kiedy pod wpływem  niepomyślnych dla nas wydarzeń rząd rosyjski wywnioskuje, 
że Polacy ostatecznie przegrali wojnę”51. M arszałek dobrze rozumiał, że Polska 
nie potrafi za żadnych warunków prowadzić wojny na dwa fronty. Taki tok wojny 
rozpatrywany był na ćwiczeniach sztabowych jeszcze w latach 20. i uważany był 
za fatalny dla Polski.

Jak zachowywały się polskie wojska? Istnieją dwa poglądy: radziecki -  bar
dzo poniżający działanie polskich żołnierzy i oficerów, a także polski -  bohateryzu- 
jący zachowanie się swego wojska, a potępiający fałszywość Czerwonej Armii. 
Mimo obecności dwóch spojrzeń na analizę wydarzeń wynik pozostaje bez zmian.

48 DATO. F, r-2004, Op.l., Spr.22, s. 12.
49 DATO. F. r-2004, Op. 1., Spr.22, s. 22.
50 DATO, F. r-2004, Op.l, Spr.22, s. 4.
51 Szawłowski R., Wojna polsko-sowiecka 1939, Warszawa, Antyk 1997,1.1, s. 37.

113



1

Czerwona Arm ia szybko opanowała teren Polski i po kilku dniach wyszła do linii 
spotkania z pododdziałami idącymi z zachodu.

A cóż armia polska52? Według rozkazu Sztabu generalnego Armii Czerwo
nej od 15 września przygotowane były punkty przyjęcia jeńców. N a Ukraińskim 
froncie były to stacje Irsza, Pogrebyszcze, Chyrowa, Chorobyczc. Obóz segrega- 
cyjny, dokąd trzeba było skierowywać jeńców  z tych punktów, znajdował się w 
Putywlu. Poza tym  NKW D powołało swoje obozy segregacyjne w Starobielsku 
na Donbasie i w  Kozielcu na Połtawszczynie. Lecz jak  okazało się wojska NKW D 
nie były gotowe do konwojowania jeńców. Przede wszystkim do obróbki takiej 
dużej ilości jeńców  i ich przewiezienia do punktów przyjęcia. Obowiązek ten spo
czął na batalionach specjalnego przeznaczenia powołanych ze strażników. Już 18 
września o godzinie 12 przez konwój batalionu wołoczyskiego oddziału dostarczeni 
byli w 23 samochodach uwięzieni oficerowie schwytani pod Tarnopolem53. Ale 
konwojowanie jeńców  nie było podstawowym zadaniem specnazu. Miały one „wy
czyszczać” zaplecze Czerwonej Armii, pilnować ważne obiekty. Dlatego konwo
jować jeńców  zaczęli specjalnie przydzieleni w tym celu pododdziały czerwono- 
annicjców. W rejonie Jampolskiego oddziału granicznego 18 września przez w oj
skowych przekazano było 600 jeńców, wśród których byli „oficerzy, obszarnicy, 
księża, żandarmi i policjanci.. .’,54

Dowódca dywizji kombryg Matykin, któiy uwięził w Kostopolu 17 transpor
tów z wojskiem, armatami i inną techniką, nie wiedział, co ma z nimi robić. O 
własnych silach ani konwojować w tył ani ochraniać na miejscu takiej ilości jeń 
ców nie mógł. Kolumny jeńców po 800 osób konwojowane były pizez 10 żołnierzy. 
Kombryg 19 września posłał po pomoc do strażników oddziału w Olew sku55. W 
ten czas w rejonie oddziału przebywało 207 jeńców, z nich 150 Polaków i 57 Niern- 
ców, którzy z kolei byli uwięzieni przez Polaków. W rejonie oddziału Kamicniec- 
Podolskicgo potok jeńców  wzrastał z każdym dniem pochodu. W łaśnie tutaj do 
granicy z Rum unią przedostawały się jednostki polskie i właśnie tutaj spotykali je  
czerwonoarmicjcy i strażnicy stojący na brzegu Dniestru. Tylko nieliczni decydo
wali się na przedarcie się przez rzekę do Rumunii, reszta poddawała się. Tak 19 
września było uwięziono dywizję kawaleryjską. Dla ochrony i konwojowania jeń 
ców od granicy do Kamieńca Podolskiego była zaangażowana obwodowa szkoła 
młodszego dowództwa tresowania psów56.

52 Patrz: Cygan Wiktor Krzystof, Wojna polsko-sowiecka 1939, Warszawa, Warszawska 
Oficyna Wydawnicza, 1990.

53 Pogranicznyje wojska SSSR. 1939-ijun ’ 1941. Sbomik dokumientow i matierialow, 
Moskwa: Nauka 1970, s. 252.

54 Tamże, s. 249.
55 Pogranicznyje wojska SSSR. 1939-ijun’ 1941. Sbomik dokumientow i matierialow, 

Moskwa: Nauka 1970, s.251.
56 Tamże, s. 256.
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Według uogólnionych danych, którymi operują historycy rosyjscy, uwięziono 
ponad 250 tysięcy polskich jeńców. Znacznąilość uwięzionych, szeregowych, po
chodzących z obwodów nowoprzyjezdnych, puścili do domu. Dla nich był założony 
specjalny obóz w  Równem. Przebywało tam 23163 osoby, jeszcze 518 osób uro
dzonych na Zachodniej Ukrainie i Białorusi przebywało w innych obozach57. We
dług danych na 29 września 1939 r. w  obozach Ukrainy przebywało 44216 pol
skich jeńców  wojskowych. Stanem na 18 października 1939 r. NKW D utrzymy
wał jeszcze 33 tysiące żołnierzy, pochodzących z terenów zagarniętych przez Niem
ców. Niem cy mieli odpowiednio przekazać stronie radzieckiej 50 tysięcy jeńców  
pochodzących z regionów zachodnich. Według infbnnacji Urzędu NKW D ZSRR 
ds. jeńców  wojskowych i internowanych od 28 grudnia 1942 r. na skutek niemiec- 
ko-radzieckiej wymiany polskimi jeńcami Niemcom przekazano 42.492, a przyjęto
-  18.757 osób58. Inne liczby przytacza historyk wojskowy S. Osipow. W ymienia 
on 37.133 przekazanych Niemcom i 13.544 jeńców  przyjętych przez Związek Ra
dziecki59.

Sformowana została 25 tysięczna armia jeńców  wojskowych dla budowy 
kolei Nowogród-W ołyński -  Koree -  Lwów60. Ponad 15 tysięcy oficerów rozlo
kowani byli w  specjalnych obozach pod Kozielskiem, w  Ostaszkowie i Starobiel
sku.

W  październiku 1939 r. na skutek rozszerzenia terytorium KOW O i zwięk
szenia wojska w okręgu, terytorialno-organizacyjna struktura Czerwonej Armii na 
Ukrainie uległa zreformowaniu. Z Kijowskiego i Charkowskiego Okręgu wydzie
lony był Odeski Okręg Wojskowy. Do KOW O odeszły tereny Kijowskiego, W in
nickiego, Żytomierskiego. Kamienieckopodolskiego i nowo przyłączonych do ZSRR 
terenów. Jednostki, które przyszły na Zachodnią Ukrainę zaczęły rozkwaterowa
nie61 . Trzeba było doprowadzić do porządku stajnie, koszary, magazyny, autoparki, 
poligony, których brakło dla takiej ilości wojska. Tym bardziej, iż były one ciągle 
przerzucane.

Komitet obrony przy RNK ZSRR uogólnił doświadczenie pochodu na Za
chodnią Ukrainę i Białoruś. Zrobiono to razem z analiząradziecko-fmskiej wojny. 
Zaakcentowano było, że w Czerwonej Armii sąistotne opóźnienia w rozwoju techniki

57 Osipow S., Osień 1939: k woprosu o polskich wojemioplennych [w:] Wojenno-istori- 
czeskij żumal 1990, N.3, s. 322.

58 Rajskij N., Wtoraja mirowaja wojna i sud'by polskich wojemioplennych [w:] Otecze- 
stwennaja istorija 1995, N. 4, s. 138.

59 Osipow S.,s. 41.
60 Rajskij N.,s. 136-137.
61 Krasnoznamennyj Kiewskij. Oczerki islorii Krasnoznamennogo Kiewskogo wojenne

go okruga (1919—1979), Kiew.
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łączności. „Niedokładność organizacji łączności spowodowały, że podczas pocho
d u ... a także podczas wojny z biaiofinami wojska nie miały ciągłej łączności”62.

Swój niepokój na ten temat wykazał i naczelnik Głównego Urzędu Propa
gandy Politycznej Czerwonej Armii, A. Zaporożec. W notatce informacyjnej do 
KC W KP(b) on pisze, że „pochody wyzwoleńcze Czerwonej Armii do Zachodniej 
Ukr ainy i Białorusi w 1939 r. i w Besarabię i kraje nadbałtyckie w 1940 r. spowo
dowały szereg mylnych wyjaśnień o intemacjonalistycznych zadaniach Czerwonej 
Armii, o mocy naszych wiarygodnych przeciwników. Głęboko zakorzenił się prze
sąd, że w razie wojny ludność państw walczących z nami, obowiązkowo i niemal 
wszędzie powstanie przeciwko swoim burżuazjom, a losem Czerwonej Armii bę
dzie tylko tryumfalny marsz przez kraj przeciwnika i ustalenie władzy radziec
kiej”63. Jak z dłoni wyczytał główny propagandysta (w sierpniu 1940 r. odwołane 
były posady komisarów, zamienili ich propagandyści) -  już w pierwszy dzień wojny 
brygadny kom isar 8. koipusu zmechanizowanego odpowiadać musiał na pytanie 
czołgisty, czy nie powstał z początkiem wojny niemiecki proletariat przeciwko fa
szyzmowi64.

Po każdej wojnie oficerowie i generałowie otrzym ują nagrody i nowe posa
dy, a żołnierze otrzym ują odznaczenia. Urząd naczskładu RKKA w maju 1940 r. 
zebrał i opracował materiały o wyróżnieniu orderami i medalami za udział w po
chodzie na Polskę. Było takich 9570 osób65.

Wyżsi oficerowie Czerwonej Armii, biorący udział w kampanii polskiej, awan
sowali. Najwyżej awansował S. Tymoszcnko, który w maju 1940 r. stał się narko- 
mem obrony. Dowódca kamicnieckopodolskiej grupy wojsk, 1. Tiulenicw nie wró
cił na Kaukaz, lecz mianowany został dowódcą M oskiewskiego Okręgu W ojsko
wego. Dowódca 6. armii, F. Golikow, stał na czele Urzędu Wywiadu Sztabu Gene
ralnego. Dowódca 5. armii, generał I. Sowietnikow, mianowany został pom ocni
kiem dowódcy KOW O -  odpowiedzialnym za fortyfikacje, a dowódca 4. koipusu 
zmechanizowanego, generał-major M. Potapow, przejął od niego dowództwo nad 
armią. W taki sposób stal się on najmłodszym komandarmcm okręgu. Przeniesie
nie generała I. Sowietnikowa na drugorzędną posadę w stabie świadczyło o tym, 
że nie wykazał on podczas kampanii dostatecznej wiedzy taktyki i zarządzania

62 Akt o prijomie narkomata oborony Sojuza SSR tow. Timoszeiiko S. ot tow. Woroszylowa 
K. [w:] Izwiestija CK KPSS 1990,

N 1, s. 202.
63 Osostojanii wojennojpropagandy sriedi nasielenija [w:] Izwiestija CK KPSS 1990, N 5, 

s. 191.
64 Popel N., Wtiażkujuporu, Moskwa: Wojenizdat 1959, s. 22.
65 O rabotie za 1939 g. Iz otczota naczalnika uprawlienijapo naczalstwujuszczemu sosta- 

wu RKKA Narkomata Oborony SSSR tow. E. Szczadenka [w:] Izwiestija CK KPSS 1990, 
Nl,s. 190.

116



-

wojskami66. Słuszność tej decyzji sprawdziła się podczas wojny. Generał I. So- 
wietnikow zim ą 1943 r. zajmował posadą naczelnika zaplecza Dońskiego frontu i 
nie wywiązał się z niezbędnym zaopatrzeniem wojsk frontu, a w iosną w ogóle był 
usunięty z posady naczelnika tyłu Centralnefb frontu67.

We Lwowie ordery i medale czerwonoarmiejcom w imieniu rządu radziec
kiego wręczała Wanda Wasilewska.

Jak i w każdej wojnie do armii należały trofea. O metodach ich zbierania w
1939 r. nigdy nie wspominano w radzieckiej historiografii. Przecież ze stosunku 
żołnierzy do trofeów wnioskować m ożna po co i na jak  długo przyszła armia na te 
ziemie. Ile nieprzyjemności przyniosło znane zdjęcie 1945 r. -  podniesienie sztan
daru zwycięstwa nad Reichstagiem. Dokładniej przyjrzawszy się można było zo
baczyć, że na obu rękach żołnierza trzymającego sztandar było po zegarku! Foto
grafia była odretuszowana. Ale co tam fotografia! Całą naszą historię podmalo- 
wywali, zarysowywali...

0  maruderstwie w 1939 r. jest tylko jedna wzmianka. Strażnicy oddziału 
Jampolskiego zawiadomili, że 20 września we wsi Mołotków (naprzeciwko dzielni
cy strażnicy „Łysogirka”) grupa nieznanych pod wyglądem czerwonoarmiejców 
biła chłopów, dokonywała rewizji, odbierała broń68. A któż to jeszcze mógł być pod 
wyglądem czcrwonoanniejców?

1 jeszcze jeden szczegół tego pochodu. W  ciągu lat dowódcy Czerwonej 
Armii uczyli się języka przypuszczalnego przeciwnika. O tym często wspominali w 
swoich pam iętnikach wielu radzieckich generałów, chociaż we wspomnieniach 
preferowali w ielką wojnę. To jest jasne, przecież wzlot ich kariery rozpoczął się 
właśnie wtedy. W ydarzenia wojny -  preludium -  polsko-radzieckiej odsuwały się 
w miarę upływu lata na peryferia pamięci. Dlatego cenne są teraz nawet najm niej
sze wspom nienia o tamtych czasach. W ięc przed sam ą w ojną jeden z lepszych 
słuchaczy Akademii im. Frunze, Stanisław Popławski, pozostawiony został przy 
pracy dydaktycznej. Zadecydowało jego polskie pochodzenie. M ajor Popławski 
wykładał w Akademii taktykę ogólną i język polski. Język ojczysty znał jednak 
słabo i doskonalił się, ucząc innych. O poziomie wiedzy wspom ina generał Szte- 
menko: „Język polski znałem źle -  tylko w ciągu jednej zimy uczęszczałem do 
kółka przy Budynku Czerwonej Armii 3. kawaleryjskiej dywizji im. Kotowskiego.
I było to już  dawno -  w 1931 roku. Próbowałem zebrać w pamięci na pół zapo
mniane polskie wyrazy. Jak na złość, przypominały się nie te, które były potrzebne. 
Z biedą wyjaśniłem starcowi, że szukamy drogi na Równe”69. Lecz „polskie” przy

66 Do 1938 r. Sowietnikow dowodził tylko batalionem. Po tym od razu byt mianowany na 
dowódcą dywizji, aw  1939-sta l na czele annii.

67 AntypenkoN., Naglawnom naprawienii, Moskwa: Nauka 1971, s. 90-91.
68 Pogranicznyje wojska SSSR. 1939-ijun ’ 1941. Sborik dokumientow i matierialow, Mo

skwa: Nauka 1970, s. 255.
69 Sztemenko, s. 13.
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gotowanie Czerwonej Armii i wnioski z 1939 r. nie poszło na marne. N a przykład 
po pięciu latach, podczas powoływania Wojska Polskiego, generałowi Popławskie
mu przydało się jego pochodzenie i lekcje języka polskiego. Stał się wówczas do- 
wódcąjednej z polskich armii, a od końca 1947 r. dowodził lądowymi siłami Wojska 
Polskiego, a później zajmował posadę zastępcy ministra narodowej obrony PRL70. 
To o czym marzył Stalin -  o uosobieniu systemu radzieckiego, inną drogą, w  innym 
czasie i w  innym kształcie -  zostało osiągnięto.

Czerwona Armia w ciągu 20-30 lat czynnie i świadomie przygotowywała 
się do wojny z Polską. Okazja taka nadarzyła się w koalicji z Niemcami faszystow
skimi. Dlatego nie m a powodów, by nadal nazywać wydarzenia września 1939 r. 
jakim iś zakamuflowanymi wyrażeniami, unikając wyrazu wojna.

70 Popławski S., Towariszczy w torbie, Moskwa, Woienizdat 1974, s. 291. 
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