
17 września 1939 roku w godzinach porannych 
nastąpiła inwazja sowiecka na Polskę. Na tereny wschodnich 
województw Rzeczypospolitej wkroczyło blisko 1 mln 
żołnierzy Armii Czerwonej należących do Frontu Ukraińskiego
komandarma Siemiona Timoszenki oraz Frontu Białoruskiego 
komandarma Michaiła Kowalowa. Do działań przeciwko Polsce 
Sowieci wykorzystali także 4700 czołgów i 3300 samolotów. 
Agresja wschodniego sąsiada była następstwem tajnego 
protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow podpisanego 23 sierpnia 
1939 roku.

Rozkaz Naczelnego Wodza marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego 
wydany wieczorem 17 września nakazywał oddziałom Wojska 
Polskiego unikania walk z Armią Czerwoną. Polski wódz 
zalecał swoim żołnierzom cofanie się w kierunku Węgier 
i Rumunii i unikanie walki z Sowietami. Marszałek zalecał 
opór jedynie w przypadkach prób rozbrojenia lub utrudniania 
marszu przez czerwonoarmistów. Jednak wobec jawnej agresji 
ze strony wschodniego sąsiada polskie oddziały w wielu 
m i e j s c a c h  z a c z ę ł y  s t a w i a ć  o p ó r  n a j e ź d ź c y .

Działania oddziałów sowieckich na terenach Polski odznaczały 
się bezwzględnością. W wielu miejscach czerwonoarmiści 
dokonywali zbrodni na żołnierzach Wojska Polskiego, 
funkcjonariuszach Korpusu Ochrony Pogranicza i Policji 
Państwowej, a także na ludności cywilnej. Do bestialskiego 
zachowania nieprzyjaciela doszło m.in. w Grodnie. Po 
kapitulacji miasta sowieccy żołnierze wymordowali 300 jego 
obrońców. Do zbrodni wojennych na wojskowych i cywilach 
dochodziło też w wielu innych miejscach na Kresach, m.in. 
w Rohatynie, Nowogródku, Sarnach, Tarnopolu, Wołkowysku, 
Oszmianie, Świsłoczy, Mołodecznie i Kosowie Poleskim. 
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Sowiecki plakat propagandowy 
z września 1939 roku, na którym 
żołnierz Armii Czerwonej zabija 

Białego Orła

Mapa przedstawiająca inwazję sowiecką na Polskę we wrześniu 1939 roku 
(materiały edukacyjne IPN) 

Słup graniczny 
na niemiecko-sowieckiej linii 
demarkacyjnej (Archiwum IPN)

Spotkanie żołnierzy niemieckich 
i sowieckich podczas agresji na Polskę 
we wrześniu 1939 roku (Archiwum IPN)

Sojusz Związku Sowieckiego i III Rzeszy

INWAZJA 
SOWIECKA

Kiedy działania wojenne w Polsce dobiegały końca, 
28 września 1939 roku przedstawiciele III Rzeszy i Związku 
Sowieckiego podpisali „Traktat o Granicy i Przyjaźni”. Dwaj 
agresorzy podzielili się terenami państwa polskiego. 
Wspólnie ustalono niemiecko-sowiecką granicę, która miała 
przebiegać wzdłuż linii rzek San – Bug – Narew – Pisa. 
Sowieci zagarnęli wschodnią część II Rzeczypospolitej, 
obejmującą tereny o powierzchni ponad 190 tys. km². 
Zamieszkiwało je 13 milionów ludzi. Wydarzenia, które się 
rozegrały jesienią 1939 roku, można określić mianem 
IV rozbioru Polski.


