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Andrzej Aksamitowski 
Spór o przebieg linii demarkacyjnej między 
III Rzeszą a ZSRR w 1939 roku 

Władze polityczne i wojskowe Związku Radzieckiego ściśle współpracowały z przed-
stawicielami III Rzeszy w okresie przygotowań agresji na Polskę. Plany i zamiary współ-
działania Armii Czerwonej z Wehrmachtem były koordynowane przez attaché Mak-
sima Purkajewa, kierującego radziecką misją wojskową w Berlinie, któremu w 1939 r. 
powierzono obowiązki szefa sztabu wojsk Frontu Białoruskiego1. O godzinie 2.00 
w nocy z 16 na 17 września 1939 r. niemiecki ambasador w Moskwie Friedrich von 
Schulenburg został powiadomiony o terminie przystąpienia wojsk ZSRR do działań 
przeciwko Polsce2. Uzgodniono z nim również przebieg tymczasowej linii demarka-
cyjnej pomiędzy wojskami radzieckimi i niemieckimi, które wkroczyły już na ziemie 
Rzeczypospolitej3.

1 Komkor (ranga dowódcy korpusu) Maksim Aleksiejewicz Purkajew (1894–1953) przybył do Berlina 2 września 1939 r. 
jako attaché wojskowy, i wraz z towarzyszącymi mu osobami, był uroczyście witany przez kompanię honorową pułku 
„Grossdeutschland” i orkiestrę. Świadczyło to o tym, iż władze niemieckie poważnie traktowały współpracę wojskową 
z ZSRR. Jednak już 9 września radziecki attaché powrócił do Moskwy; zob. „Zarządzenie Komendantury Wehrmachtu 
w Berlinie (gen. Ernsta Seiferta) w sprawie uroczystego powitania nowego sowieckiego attaché wojskowego komkora 
Maksima A. Purkajewa z 2 września 1939 r., Zbiory Specjalne Biblioteki Naukowej Wojskowego Biura Badań Historycznych 
(dalej: ZSBN WBBH), Kolekcja Mikrofilmów Aleksandryjskich (dalej: KMA), akta Oberkommando der Wehrmacht, t. 77, 
r. 1014, kl. 2480737; Agresja sowiecka na Polskę w świetle dokumentów. 17 września 1939. Geneza i skutki agresji, 
red. nauk. E. Kozłowski, Warszawa 1994, t. 1, dok. nr 52, s. 106; Telegram nr 300 ministra spraw zagranicznych Rzeszy 
Niemieckiej do ambasadora w Moskwie, [w:] Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918–1945, Serie D (1937–
1941), Band VIII: Die Kriegsjahre, Erster Band (4. September 1939–18 März 1940), Baden-Baden–Frankfurt a. M. 1961, 
dok. nr 34, s. 26.

2 Wiadomość przekazana z Moskwy do sztabu OKH przez niemieckiego attaché gen. Ernsta Köstringa spowodowała 
ogromne zaskoczenie. Zadawano sobie pytanie: „przeciwko komu” maszerują Rosjanie, skoro Wehrmacht przekroczył 
ustaloną 23 sierpnia linię demarkacyjną o blisko 200 km; W. Warlimont, W kwaterze głównej Wehrmachtu, Warszawa 
1965, s. 31.

3 J. Łojek, Agresja 17 września 1939. Studium aspektów politycznych, Warszawa 1990, s. 72; Zmowa. IV rozbiór Polski, 
wstęp i oprac. A.L. Szcześniak, Warszawa 1990, s. 52; E. Kozłowski, Walki na froncie polsko-niemieckim i agresja ZSRR 
17–23 IX 1939 r., [w:] Atlas. Wojna obronna Polski, Warszawa 1995, s. 128–130; E. Duraczyński, Wbrew prawu. 
O paktach Ribbentrop-Mołotow w Tallinie, „Polityka” z 5 sierpnia 1989, nr 31, s. 14.
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Działania na kierunku nadnarwiańskim, z zadaniem opanowania północno-
-wschodnich ziem polskich od granicy z Łotwą (na północy) po linię rzek Pina i Prypeć 
(na południu) prowadziły wojska Frontu Białoruskiego (komandarm II rangi [gen. 
płk] M. Kowalow), sformowanego 11 września z jednostek Białoruskiego Specjal-
nego OW. Wojska Frontu, rozwinięte wzdłuż północnego odcinka wschodniej granicy 
Polski, prawym skrzydłem były oparte o granicę z Łotwą (linia rzeki Dźwina), nato-
miast lewym sięgały miejscowości Chrapin (50 km na południe od Prypeci). Głównym 
kierunkiem działania wojsk Frontu miała być linia Wisły, w rejonie Warszawy. W skład 
Frontu Białoruskiego (sztab w Smoleńsku; w Mińsku – wysunięty frontowy punkt zbie-
rania meldunków) weszły4:
• 3. Armia5 (komkor Wasilij Kuźniecow; sztab w Połocku), otrzymała zadanie opa-

nowania obszaru Wileńszczyzny; w skład armii wchodziły: Grupa „Połocka”, utwo-
rzona przez 4. Korpus Strzelecki (27., 50. Dywizję Strzelecką), 5. DStrzel, 24. 
Dywizję Kawalerii oraz 22. i 25. BPanc, miała w ciągu doby opanować rejon Świę-
ciany-Michaliszki, a następnie Wilno; ponadto w odwodzie armii znajdowały się: 
10. KStrzel (10., 115., 125., 126. DStrzel), 108. pah, 8. dyon pociągów pancernych 
oraz Grupa Lotnicza w składzie: 70. Brygada Lotnicza – 15 pułk lotnictwa myśliw-
skiego (plm), 5. i 6. pułk lotnictwa bombowego (plb), a także 4. i 10. samodzielna 
esk. myśl. oraz 4. esk. dalekiego rozpoznania;

• 11. Armia6 (komdiw Nikofor Miedwiediew; sztab w Mińsku), miała siłami Grupy 
„Mińskiej”, w składzie: 16. Korpus Strzelecki (2., 100. DStrzel), 3. Korpus Kawalerii 
(7 i 36. DKaw i 6. BPanc) opanować Grodno, a następnie kontynuować marsz ku 
Narwi w rejon Ostrołęki; w skład armii wchodziły ponadto: 24. KStrzel (64., 139., 
145., 164. DStrzel); artyleria (124., 360., 376. i 402. pułk artylerii lekkiej oraz 328 
i 331 dyon artylerii najcięższej), 3 dyon pociągów pancernych oraz Grupa Lotnicza 
w składzie: 58. Brygada Lotnicza – 21., 31. plm, 31. pułk średnich bombowców 
(pśb) i 5. pułk lotnictwa szturmowego (plsz);

• Konno-Zmechanizowana Grupa Frontu (komkor Iwan Bołdin; sztab w Uzda), zwana 
też Grupą Dzierżyńską, jako najpotężniejszy związek i główna siła uderzeniowa 
Frontu miała prowadzić działania na kierunku: Nowogródek – Wołkowysk z zada-
niem rozcięcia polskiej obrony w centrum frontu i szybkiego opanowania Białego-
stoku, a w końcowym etapie – dotarcie do linii Wisły w obszarze operacyjnym War-
szawy; Grupa działała w składzie: 5. KStrzel (4., 13. DStrzel i 21. BPanc), 6. Kozacki 
Korpus Kawalerii (4., 6. i 11. DKaw), 15. KPanc (2. i 27. BPanc oraz 20. BSZmot); 
ponadto 68. Brygada Lotnicza w składzie: 33., 41. plm i 39. pśb oraz 14. plsz;

4 Meldunek operacyjny nr 8/Op sztabu 3 Armii z 17 września 1939 r. i Komunikat zbiorczy Sztabu Frontu Białoruskiego 
z 17 września 1939 r., [w:] Agresja sowiecka na Polskę w świetle dokumentów. 17 września 1939. Geneza i skutki 
agresji. Działania wojsk Frontu Białoruskiego, red. nauk. Cz. Grzelak, Warszawa 1995, t. 3, dok. nr 19 i 20, s. 60–
62; E. Kozłowski, Skład, obsada personalna i rozwinięcie strategiczne wojsk Armii Czerwonej użytych w agresji na 
Polskę we wrześniu 1939 r., [w:] Cz. Grzelak, Dziennik sowieckiej agresji. Wrzesień 1939, Warszawa 1994, s. 207–211; 
R. Szawłowski, Siła agresora, opór ofiary. W rosyjskich archiwach o 17 września 1939 r., „Życie” z 17–18 września 1994, 
s. 4.

5 3. Armia określana jest także jako „Witebska Grupa Armijna”. Przymiotnikowe określenia wskazują na rejon koncentracji 
zgrupowania wojsk (armii).

6 11. Armia występowała także pod nazwą „Lepelska GA”.
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• 4. Armia7 (komdiw Wasilij Czujkow; sztab w Słucku) miała za zadanie opanować 
obszar Polesia (na północ od rzeki Prypeć), zająć miejscowość Kobryń, a następnie 
miasto i twierdzę Brześć nad Bugiem8; występowała w składzie: 8., 55., 122., 143. 
Dywizja Strzelecka, 29., 32. BPanc, artyleria (z odwodu ND) – 120. i 350. pal, 5. 
dyon pociągów panc. oraz z lotnictwa – 4. plm;

• 10. Armia9 (komkor Iwan Zacharkin; sztab w Puchowiczach) stanowiła odwód 
Frontu i w dniu agresji na Polskę znajdowała się jeszcze w stanie organizacji; otrzy-
mała zadanie umacniania zdobyczy osiągniętych przez wojska Konno-Zmech., 
Grupy Frontu i 11. Armii. Do działań wchodziła od 20 września poszczególnymi 
dywizjami, będąc w drugim rzucie; w jej składzie znalazły się: 11. Korpus Strze-
lecki (121., 150. DStrzel), 3. Korpus Strzelecki (6., 33. i 113. DStrzel); artyleria, wy-
dzielona z odwodu Naczelnego Dowództwa, utworzona z: 136., 318., 375. i 403. 
pal, 322., 329. i 330. dyon art. najcięższej, 208., 212. i 231. dywizjonu art. plot; 
ponadto skład sił armii uzupełniał 4. dyon pociągów panc. oraz Grupa Lotnicza 
Frontu (18. BLot i 59. BLMyśl).

• 23. Samodzielny Korpus Strzelecki (komdiw Stiepan Akimow; sztab w Żytkowi-
czach) w składzie: 52. Dywizja Strzelecka i Dnieprzańska Flotylla Wojenna (kpt Gri-
gorij Czubunow), znajdujące się na lewym skrzydle wojsk Frontu Białoruskiego sta-
nowiły ubezpieczenie styku z wojskami Frontu Ukraińskiego; jednostki 52. DStrzel 
miały działać na kierunku Łuniniec-Pińsk-Włodawa-Lublin;

• Wojska Ochrony Pogranicza Narodnogo Komisariata Wnutriennych Dieł NKWD 
Okręgu Białoruskiego (kombrig Bogdanow), w składzie: 12., 13., 14. i 18. Oddział 
oraz 17. Oddział Wydzielony i 22. Samodzielna Wietrińska Pograniczna Komen-
dantura, działające w pasie armii (grupy) Frontu Białoruskiego, podporządkowano 
dowódcom poszczególnych związków i otrzymały zadanie zlikwidowania polskich 
placówek i kompanii KOP oraz ochrony istniejącej granicy państwowej ZSRR10.
17 września 1939 r. o godz. 3.00 (czasu warszawskiego) Armia Czerwona przekro-

czyła granicę państwową Rzeczypospolitej. Osłabione walkami z Wehrmachtem i częś-
ciowo rozbite jednostki Wojska Polskiego nie miały możliwości powstrzymania tego 
uderzenia, pomimo słabości organizacyjnych i niedostatków materiałowych wojsk ra-
dzieckich. Wkroczenie Rosjan zahamowało także dalsze działania Niemców. Główne 
dowództwo Sił Zbrojnych III Rzeszy (OKW) zatrzymało dalszy marsz wojsk niemieckich 
na wschód od rzeki Bug oraz prowadzenie rozpoznania lotniczego poza linią osiąg-
niętą przez oddziały. Tego samego dnia dowódcy GA „Północ” i „Południe” oraz 1. i 4. 
Floty Powietrznej otrzymali rozkaz zakazujący przekraczania linii wyznaczonej miej-

7 Początkowo – Bobrujska GA; Sprawozdanie z działań bojowych 4. Armii w Polsce od 17 do 30 września 1939 r. Rosyjskie 
Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie (dalej: RPAW), sygn. 35086-2-489.

8 W początkowej fazie działania prowadziła jedynie 8 Dywizja Strzelecka (płk Fursin) wspierana przez 29. BPanc (kombrig 
Siemion Kriwoszein). Były to jednostki najlepiej przygotowane do działań. Od stycznia 1939 r. wojska 4 Armii brały udział 
w treningach wojennych (obejmujących głównie przełamywanie obrony na pozycji umocnionej, pokonywanie przeszkody 
wodnej, pościg za nieprzyjacielem przechodzącym pośpiesznie do obrony) oraz prowadziła rekonesans granicy z Polską; 
zob. Sprawozdanie z ćwiczeń przeprowadzonych w 1939 r. przez sztab 4. Armii, [w:] Agresja sowiecka..., t. 3, załącznik, 
s. 365–366.

9 Armię sformowano w oparciu o Moskiewski Okręg Wojskowy; Cz. Grzelak, Dziennik…, s. 13.
10 Meldunek Sztabu Wojsk Ochrony Pogranicza NKWD Okręgu Białoruskiego z 17 września 1939 r. do dowódcy 

Wojsk Ochrony Pogranicza NKWD ZSRR i Meldunek operacyjny dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza NKWD Okręgu 
Białoruskiego z 18 września 1939 r. do dowódcy Frontu Białoruskiego w sprawie działań tych wojsk od godz. 5.00 dnia 
17 września do godz. 2.00 dnia 18 września 1939 r., [w:] Agresja sowiecka..., t. 3, [odpowiednio] dok. nr 18, s. 58–59 
i dok. nr 38, s. 84–85; Cz. Grzelak, Dziennik…, s. 16–17.
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scowościami: Skole, Stryj, Lwów, Włodzimierz, Włodawa, Brześć, Kamieniec Litewski, 
Białystok, wydłużonej wkrótce do Ełku11. Rubież, do której dotarły wojska Wehramchtu, 
nazywano pierwszą linią demarkacyjną – rozdzielenia wojsk ZSRR i III Rzeszy.

Wycofanie oddziałów niemieckich na zachód przewidywano zgodnie z ustaleniami 
tajnego protokołu dodatkowego sporządzonego do paktu z 23 sierpnia 1939 r. wraz 
z poprawką dotyczącą rzeki Pisy, wniesioną przez stronę rosyjską 25 sierpnia12. Do-
tychczasowa sytuacja militarna na polskim froncie komplikowała plany niemieckiego 
dowództwa. Do 17 września brakowało inicjatywy militarnej ze strony ZSRR, co zmu-
siło Wehrmacht do wkroczenia na obszar „radzieckiej strefy interesów”, oddzielonej 
– od obszaru przyjętego za strefę wpływów niemieckich – linią: Pisa–Narew–Wisła–
San13. 18 września w Białymstoku doszło do konferencji, podczas której Niemcy i Ro-
sjanie uzgodnili drugą linię demarkacyjną na rubieży: Pisa na południe od m. Jo-
hannsburg (Pisz)–nurt rzeki Narew do Modlina–nurt rzeki Wisły do Sandomierza–San 
do Jarosławia–rozwidlenie dróg z Radomia do Lwowa–Lwów (dla Niemiec)–szosa do 
Stryja i linią kolejową do węgierskiej granicy. Zgodnie z tymi ustaleniami Narew miała 
się stać rzeką graniczną pomiędzy III Rzeszą a ZSRR. Spotkanie w Białymstoku było 
niezbędne, istniały bowiem obawy, że mogłoby dojść do zadrażnień i prowokacji14 po-
między oddziałami Wehrmachtu i Armią Czerwoną. W tym okresie dla wojsk sojusz-
ników walczących na północno-wschodnich obszarach Polski, linia Narwi stawała się 
granicą uzgodnionych podziałów politycznych i rozdzielenia wojsk – a więc „granicą 
zakończenia wojny”15. Wspólne oświadczenie rządów ZSRR i Niemiec z 18 września 
wskazywało, że działania obu stron nie mają celów sprzecznych i zgodne są z literą 
paktu o nieagresji z 23 sierpnia 1939 r.16

W toku prowadzonych od początku września działań w Polsce Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych III Rzeszy „sondowało” rząd radziecki zarówno w kwestii terminu wy-
stąpienia militarnego przeciwko Polsce, jak i na reakcję rosyjską w sytuacji wkroczenia 
na tereny polskie należące do rosyjskiej strefy interesów17. Władze polityczne i woj-
skowe III Rzeszy starały się dotrzymać zawartych umów lub wyjaśnić swoje postępo-
wanie, gdy dochodziło do naruszenia ustalonych podziałów, co było najczęściej wyni-
kiem walk z polskimi oddziałami. Znamienna była jednak niemiecka ocena sytuacji na 
linii rzeki Bug i obszarach położonych dalej na wschód. Sukces wojsk XIX KA, za jaki 

11 J. Wróblewski, Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” 1939, Warszawa 1989, s. 60; Agresja sowiecka…, t. 3, dok. 
nr 29, s. 72; F. Halder, Dziennik wojenny, Warszawa 1971, t. 1, s. 115.

12 A. Bregman, Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej, Londyn 1989, s. 43; Agresja 
sowiecka..., t. 1, dok. nr 45, s. 94.

13 H. König, Das Deutsche-sowjetische Vertragswerk von 1939 und seine Geheim Zusatzprotokolle, „Osteuropa“ 1989, nr 
5, s. 422–425; „CCCP – Germania 1939“. Dokumienty i materiały o sowietsko-giermanskich otnoszenijach ot apriela 
do sientiabria 1939, tłum. J. Fielsztinskij, Teleks 1983; dok. nr 33, s. 62–63; Dokuments of German Foreign Policy 1918–
1948, op. cit., t. 7, dok. nr 229, s. 246–247.

14 Może o tym świadczyć chociażby zapis w „Rozkazie nr 02/Op. z 15 września 1939 r. dowódcy 3. Armii komkora 
Kuzniecowa”, gdzie w punkcie 2 stwierdza się, że „3. Armia 17 września o godz. 5.00 przechodzi do natarcia 
z zadaniem udzielenia pomocy powstańcom – robotnikom i chłopom Białorusi i Polski w ich walce o obalenie ucisku (...) 
i niedopuszczenia do zagarnięcia terytorium Białorusi Zachodniej przez Niemcy; ibidem, dok. nr 7, s. 35.

15 Świadomie nie używam nazwy „granica pokoju”, gdyż może się kojarzyć z Odrą po 1945 r.
16 Obłudą było dokonanie we „Wspólnym oświadczeniu rządów ZSRR i Niemiec” zapisu, że celem stron „jest przywrócenie 

pokoju i ładu w Polsce, zniszczonych na skutek załamania się państwa polskiego oraz dopomożenie ludności polskiej do 
odbudowania warunków swego istnienia politycznego”; zob. Zmowa. IV rozbiór…, s. 143.

17 Agresja sowiecka..., t. 1, dok. nr 54, s. 108; dok. nr 57, s. 110; dok. nr 58, s. 111; dok. nr 60, s. 112; dok. nr 61, s. 113.
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uznano zdobycie cytadeli brzeskiej i wzięcie 600 jeńców, zwrócił uwagę dowództwa 
niemieckiego na operacyjne wykorzystanie tego związku po wkroczeniu Armii Czer-
wonej. Gen. H. Guderian uważał, że zmiana kierunku działań i prowadzenie akcji 
w kierunku północno-wschodnim będą bardzo trudne. Wobec złego stanu dróg wy-
magałoby to dużego wysiłku, a natarcie na Słonim „nie jest celowe, gdyż wojska dotrą 
tam zbyt późno”18.

Można się w tym miejscu zastanowić, co oznacza zwrot „zbyt późno”, czyżby „zbyt 
późno”, aby opanować Słonim przed Rosjanami? Zdecydowanie korzystniejszych re-
zultatów w ocenie gen. H. Guderiana, można się było spodziewać, prowadząc dzia-
łania w kierunku południowo-wschodnim (na Kowel) lub w kierunku południowym. 
W tym przypadku dowódca XIX Korpusu wskazywał na możliwość zbieżnego natarcia 
na kierunku lubelskim i wejścia w styczność z wojskami XXII Korpusu Pancernego 
(gen. Ewald v. Kleist)19 z 14. Armii. Dowództwo niemieckie dążyło więc do osiągnięcia 
jak najlepszego położenia operacyjnego wojsk na wschodzie. Propozycja gen. H. Gu-
deriana nie została zrealizowana ze względu na aktywne działania oddziałów Armii 
„Kraków” i Frontu Północnego, które zahamowały ruch na wschód i północ jednostek 
XXII Korpusu, zmuszając Niemców do stoczenia dwóch bitew pod Tomaszowem Lu-
belskim. Należy jednak dostrzec, że przewidywane połączenie wojsk na obszarze Lu-
belszczyzny przypominało sytuację z lipca 1915 r. Wówczas natarcie w kierunku pół-
nocno-wschodnim, między Wisłą a Bugiem, prowadziła niemiecko-austriacka Grupa 
Armii pod dowództwem gen. Augusta v. Mackensena20, co przyniosło Niemcom 
znaczne korzyści operacyjne w obszarze nadbużańskim.

Ustalony w Białymstoku przebieg drugiej (ostatecznej) linii demarkacyjnej przeka-
zano do wiadomości dowództwom jednostek w dniu 19 września21. Od tego też dnia 
przystąpiono do przesuwania wojsk na uzgodnioną linię. Najdalej na wschód wysu-
nięte były jednostki XIX i XXI KA z 4. Armii. Wojska XXI KA zajmowały obszar Biało-
stocczyzny22:
• 206. DP – rejon – Hajnówka, miejscowość Narew, Zabłudów, Bielsk, Narewka 

Biała;
• 21. DP – rejon – Michałowo i Gródek (na wschód od Białegostoku);
• Grupa „Brand” – rejon Sokółka, Janów, Białystok;
• 23. DP – w rejonie Białegostoku, jako ubezpieczenie 4. Armii.
Wojska XIX KA dotarły do pogranicza Podlasia i Polesia:
• 3. DPanc – stała we Włodawie;
• 2. DPZmot – pod Kobryniem; rozpoczynając 18 września szturm na miasto, które 

wkrótce zdobyto;
• 10. DPanc i 20. DPZmot – znajdowały się Brześciu i jego okolicach.

18 Dziennik wojenny GA „Północ” zapis z 17 września 1939 r., Zbiory Specjalne Biblioteki Naukowej Wojskowego Biura 
Badań Historycznych [dalej ZSBN WBBH], Kolekcja Mikrofilmów Aleksandryjskich [dalej: KMA], akta Grup Armii [dalej: 
GA], T-311, rolka 200, klatka 107–114; Agresja sowiecka..., t. 3, dok. nr 29, s. 72–73.

19 W dokumentach XXII KPanc występuje także jako GO „Lwów”, ibidem; ZSBN WBBH, sygn. VII/1/75; F. Halder, Dziennik..., 
t. 1, s. 111.

20 W skład Grupy wchodziła: austriacka 4. Armia, niemiecka 11. Armia i Armia „Bug”.
21 Przebieg linii znalazł zapis w dzienniku wojennym GA „Północ” w dniu 19 września 1939 r., ZSBN WBBH, KMA, T-311, 

r. 200, kl. 117. Pierwsze zetknięcie jednostek Wehrmachtu i Armii Czerwonej nastąpiło 18 września w rejonie Brześcia 
nad Bugiem.

22 Armia niemiecka. Dziennik działań bojowych GA „Północ” z kampanii w Polsce 1.09–2.10.1939, ZSBN WBBH, sygn. 
VII/1/75.
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Według poglądów reprezentowanych w OKH, nie należało wykazywać zbytniego 
pośpiechu z wycofaniem własnych wojsk za pierwszą linię demarkacyjną. Przede 
wszystkim należało cofnąć przednie (wysunięte) oddziały 4. Armii, a resztę wojsk 
tylko przygotowywać do ruchu wstecznego. Zakładano, że jednostki będą potrze-
bowały na odejście dwa dni (licząc z marszem). Oznaczało to, że do 21 września 
wszystko powinno być zakończone. Niemcy wstrzymali wszelkie działania w kierunku 
wschodnim, co wiązało się zarówno ze zobowiązaniami wobec Rosjan, jak i złożoną 
sytuacją operacyjną w rejonie Kutna, Modlina i Warszawy23. Obok wysiłku militar-
nego, jaki należało wnieść, aby pokonać wojska polskie w centrum kraju, komplikacja 
wiązała się również z faktem, że Niemcy nie zdobyli Pragi – prawobrzeżnej części War-
szawy, a zbliżał się termin przekazania jej Rosjanom. W meldunkach dowództwa GA 
„Północ” do OKH zwracano uwagę, że na wschód od linii Wisły znajdują się wielkie 
ilości środków zaopatrzenia wojsk i zdobyczy wojennych, zaś w rejonie Pragi mosty 
zbudowane w czasie walk o Warszawę. W tej sytuacji żądano, aby termin ewakuacji 
wojsk niemieckich nie został za bardzo skrócony24.

20 września OKH przekazało (środkami radiowymi) wytyczne, skierowane do do-
wództw grup armii, w których stwierdzono, że „Führer i Naczelny Dowódca”25 wyzna-
czyli między wojskami niemieckimi a rosyjskimi następującą linię demarkacyjną: „ko-
ryto Pisy, Narwi do Wisły, Wisłą aż do ujścia Sanu, Sanem do Przemyśla i dalej linią 
Przemyśl–Chyrów aż do przełęczy Użockiej”. Dodano także, iż szczegóły przebiegu linii 
jeszcze nie zostały uzgodnione, ponieważ wymagało to specjalnych prac w terenie26. 
Zgodnie z przekazanymi wytycznymi (i niemal żądaniem A. Hitlera), wojska niemieckie 
miały przerwać wszelkie działania wojenne prowadzone na wschód od tej linii i rozpo-
cząć przygotowania do odwrotu. Niemieckie dowództwo robiło wszystko, aby odwlec 
wycofanie wojsk na drugą linię demarkacyjną. Na zapytanie, skierowane 20 września 
przez szefa Sztabu gen. Franza Haldera do sekretarza stanu Ernsta v. Weizsäckera: 
„gdzie ostatecznie przebiega linia demarkacyjna”? [miała być ustalona w terenie – 
A.A.], nadeszła odpowiedź, że linia demarkacyjna została ustalona przez OKW, a nie 
przez MSZ. Daje się więc zauważyć spór, jaki istniał wśród politycznych i wojskowych 
przywódców III Rzeszy. Hitler żądał wycofania wojsk, wyżsi oficerowie w OKH uważali 
natomiast ewakuację ze zdobytych terenów i cofnięcie się przed Rosjanami za „hańbę 
niemieckiego kierownictwa politycznego”27. W nocy z 16 na 17 września, podczas 
rozmowy przeprowadzonej z ambasadorem F. v. Schulenburgiem Józef Stalin wyraził 

23 W okresie walk o Warszawę A. Hitler po raz pierwszy wtrącił się w dowodzenie wojskami podczas kampanii, zob.: 
W. Görlitz, Niemiecki Sztab Generalny. Historia i struktura 1657–1945, Warszawa 1963, s. 501. Przebiegiem walk 
o Warszawę i twierdzę „Modlin” w 1939 r. bardzo interesowali się Rosjanie. Świadczy o tym wydane przez Zarząd 
Wywiadowczy Sztabu Generalnego RKKA opracowanie: Opyt borby za ukreplenija, Informacjonnyj sbornik, 1940, nr 5, 
s. 4–22; zob. też: Doświadczenia walk o twierdze w czasie wojny niemiecko-polskiej we wrześniu 1939 r., ZSBN WBBH, 
sygn. II/3/47.

24 Zamiar na dzień 19 września, zapis w Dzienniku działań..., ibidem. Termin ataku na Pragę wyznaczono na 22 września, 
a na Warszawę – 25 września 1939 r. Hitler rozkazał zdobyć miasto przed 3 października, tj. przed spodziewanym 
podejściem do Wisły wojsk radzieckich; zob. też D. Proektor, Wojna w Europie 1939–1941, Warszawa 1966, s. 135.

25 Walter von Brauchitsch (1881–1948), gen. płk, marszałek polny (od lipca 1940); w latach 1938–1941 naczelny dowódca 
wojsk lądowych Wehrmachtu.

26 Wskazanie tej linii to efekt nacisku marsz. Klimenta Woroszyłowa na OKH; F. Halder, Dziennik..., t. 1, s. 117–118; 
Dziennik działań..., ZSBN WBBH, sygn. VII/1/75.

27 Hitler miał przeciwników wśród generałów OKH. F. Halder, Dziennik..., t. 1, s. 117; zob. też: N. v. Below, Byłem adiutantem 
Hitlera 1937–1945, Warszawa 1990, s. 197, 199. 
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wątpliwość, czy niemieckie dowództwo dotrzyma umów i wycofa się z zajętego teryto-
rium na uzgodnioną linię podziału stref wpływów28.

Wytyczne przesłane do dowództw grup armii wyprzedzały ustalenia wypraco-
wane podczas rozmów prowadzonych w Moskwie w sprawie przegrupowań wojsk, 
które w przypadku obydwu armii miały zatrzymać się na rubieżach osiągniętych 20 
września do godz. 20.0029. Armia Czerwona w czasie prowadzonych do 20 września 
walk wyszła na linię miast Wilno, Grodno, Wielka Brzostowica (50 km na wschód od 
Białegostoku) oraz Prużana i Kobryń (40 km na północny wschód od Brześcia). Dalsze 
przemieszczanie jednostek miało przebiegać zgodnie z porozumieniem, jakie w Mos-
kwie podpisali – ze strony radzieckiej – Ludowy Komisarz Obrony ZSRR, marsz. Kli-
ment Woroszyłow i szef Sztabu Generalnego Armii Czerwonej, komandarm I rangi, 
Boris Szaposznikow, a ze strony niemieckiej – wojskowy attaché III Rzeszy gen. Ernst 
Köstring oraz zastępcy attaché: płk Heinrich Aschenbrenner i ppłk Hans Krebs. Ro-
sjanie chcieli jak najszybciej osiągnąć linię Pisy, Narwi, Wisły i Sanu. Wskazówki Hit-
lera dla delegacji niemieckiej, nakazywały rozwiązanie kwestii przeprowadzenia ewa-
kuacji w ośmiu etapach, na co strona niemiecka potrzebowała 14 dni30.

W zawartym 21 września tajnym porozumieniu uzgodniono, że jednostki Armii 
Czerwonej pozostaną czasowo na zajmowanej linii, natomiast dalszy ruch na zachód 
rozpoczną rankiem 23 września 1939 r. Wojska niemieckiej 4. Armii miały rozpocząć 
wycofanie w dniu 22 września i przy założeniu dziennych przemarszów wynoszących 
średnio 20 km miały zakończyć ustępowanie przed wojskami Frontu Białoruskiego, 
zgodnie z terminami w rejonach określonych protokołem porozumienia. Uzgodniono 
w nim, że:
• na zachodni brzeg rzeki Pisy wojska niemieckie wycofają się do 28 września, aby 

w dniu następnym wschodni brzeg Pisy mogły zająć oddziały Armii Czerwonej;
• na zachodni brzeg Narwi, pod Ostrołęką, oddziały niemieckie miały przybyć do 

wieczora 30 września, aby wojska Armii Czerwonej mogły dotrzeć do rzeki w tym 
rejonie do wieczora 1 października;

• na zachodni brzeg Narwi pod Pułtusk oddziały niemieckie miały przybyć najpóź-
niej wieczorem 4 października, aby Armia Czerwona mogła wyjść na planowaną 
porozumieniem rubież do wieczora 5 października;

• zachodni brzeg Wisły pod Warszawą osiągną wieczorem 4 października, a dobę 
później do Wisły w rejonie Pragi podejdą Rosjanie;

• na zachodni brzeg Wisły pod Dęblinem jednostki niemieckie miały wycofać się do 
wieczora 3 października, aby w dniu następnym wojska radzieckie mogły dojść do 
rzeki i zająć twierdzę „Dęblin”.
Zgodnie z przyjętym planem i w celu uniknięcia ewentualnych zadrażnień lub pro-

wokacji, ruch oddziałów obydwu armii przewidziano tak, aby wojska rozdzielał pas 
ziemi niczyjej – około 25 km (tj. dzień marszu) – co miało ułatwić Niemcom wycofanie 

28 Historia Wielkiej Wojny Narodowej Związku Radzieckiego 1941–1945, t. 1, Warszawa 1964, s. 252; Akten zur deutschen 
auswärtigen Politik 1918–1945..., Bd VIII, Baden-Baden/Frankfurt a. Men 1961, dok. nr 80, s. 62.

29 Obie strony przystąpiły do rozmów w dniu 20 września od godz. 16.20; zob. Tajny protokół porozumienia zawartego 
w Moskwie 21 września 1939 r. (godz. 4.00)..., [w:] Agresja sowiecka..., t. 1, dok. nr 109, s. 199.

30 Jak głosi zapis w dzienniku gen. F. Haldera (op. cit., s. 119) „ponieważ trzeba było zakończyć lub przerwać trwające 
jeszcze miejscami walki” [z oddziałami polskimi]. Armia Czerwona miała do 22 września przesunąć się na dotychczasową 
linię wojsk niemieckich (Białystok–Brześć–Chełm, 10 km na zachód od Lwowa Drohobycz i Borysław). Następnie dopiero 
25 września oddziały radzieckie mogłyby zajmować teren zgodnie z ustalonymi na mapach odcinkami.
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i uniknięcie przypadkowych starć. Wojska niemieckie zgodnie z porozumieniem miały 
powrócić na linię Pisy, Narwi i Wisły. Warto podkreślić, że uzgodnienia tajnego pro-
tokołu z 23 sierpnia 1939 r. pozostawiały dolinę Biebrzy (z twierdzą „Osowiec”) oraz 
odcinek Narwi z twierdzą „Łomża” w radzieckiej strefie interesów, co stanowiło dosko-
nałą osłonę Białostocczyzny i hamowało możliwość rozwinięcia wojsk z północnego 
Mazowsza i Prus w kierunku „bramy smoleńskiej”. Ponadto Niemcy mieli otrzymać do-
stęp tylko do zachodniego brzegu Narwi, gdy tymczasem Rosjanie panowali nad całą 
rzeką w jej górnym biegu (aż do Nowogrodu), co ułatwiało wyprowadzenie ewentual-
nego natarcia na zachód i granicę Prus wzdłuż obydwu jej brzegów, bez konieczności 
jej forsowania w początkowej fazie wojny.

Z militarnego punktu widzenia Niemcy przejmowali osłabioną rubież obrony, bieg-
nącą wzdłuż Narwi i Wisły i w przypadku wojny ze Związkiem Radzieckim musieliby 
ponownie forsować obydwie przeszkody wodne. Zostali więc zmuszeni do ponownego 
zdobywania obszaru położonego między Narwią i Bugiem. Po raz wtóry Niemcy zo-
stali również zmuszeni do szturmowania twierdzy w Brześciu. Korzystne było jednak 
przejęcie większości ufortyfikowanych nad Narwią przedmości (Pułtusk, Różan i Ostro-
łęka) i twierdz (Modlin, Zegrze), które znajdowały się na zachodnim brzegu. Problem 
polegał jednak na tym, że były one odwrócone tyłem do ewentualnej linii frontu, co nie 
miało znaczenia tylko w przypadku twierdzy „Modlin”. Zmuszało to jednak Niemców 
do przebudowy fortyfikacji na linii Wisły i Narwi. W konsekwencji zmuszono by służby 
inżynieryjne Wehrmachtu do prowadzenia prac pod „kontrolą” Rosjan, a obydwu 
stronom trudno byłoby wznosić umocnienia na linii Wisły i Narwi, ponieważ prze-
ciwnik obsadzał drugi brzeg, a taka bliskość z wojskowego punktu widzenia niemal 
wyklucza rozbudowę umocnień. Linia fortyfikacji powinna być wzniesiona w głębi te-
rytorium, aby można ją było przygotować do obrony bez „asysty” (inwigilacji wywia-
dowczej) przeciwnej strony. Taka rozbudowa musi mieć przedpole do osłony urządzeń 
obronnych w toku rozbudowy.

Podział ziem polskich wzdłuż linii rzek powodował, że istotnym problemem stawały 
się mosty na Wiśle i Narwi. Warszawa miała być podzielona między „sojuszników”, 
a stanowiła ważny węzeł kolejowy i drogowy. Kwestię: czy należy odbudowywać prze-
prawy zniszczone w toku wojny, czy wznosić nowe, czy niszczyć istniejące, musiałyby 
wkrótce rozstrzygnąć władze polityczne i wojskowe obydwu stron. „Polityka w sprawie 
mostów” mogła ujawnić przyjazne lub wrogie stanowisko w stosunkach radziecko-nie-
mieckich.

Postanowienia zawarte w tajnym protokole z 21 września 1939 r. zostały uznane 
za pomyślne przede wszystkim dlatego, że ruch wojsk radzieckich został wstrzymany 
do 23 września. Oznaczało to również, iż oddziały radzieckie osiągną pierwszą linię 
(tymczasową) najszybciej 25 września. Do linii pośredniej mieli dotrzeć 30 września, 
zaś do drugiej – ostatecznej linii demarkacyjnej – 4 października31. Za ważne Niemcy 
uznali także kwestie ochrony i przekazania większych miast oraz obiektów terenowych 
o znaczeniu wojskowym (lotniska, węzły kolejowe, mosty) i gospodarczym, co również 
opóźniało wycofanie32. Uzgodniono też, że po osiągnięciu przez Wehrmacht i Armię 
Czerwoną ostatecznej linii demarkacyjnej wzdłuż rzek Pisa, Narew, Wisła, San od 

31 Ibidem, s. 118; Dziennik działań..., ZSBN WBBH, sygn. VII/1/75.
32 Przykładem może być sprawa przekazania Drohobycza, zob. Agresja sowiecka..., t. 1, dok. nr 118, s. 215.
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ujścia do źródeł nie będzie ona naruszana przez lotnictwo żadnej ze stron. Niemiecko-
-radziecki komunikat o ustaleniu linii demarkacyjnej ogłoszono 22 września w Berlinie, 
a następnego dnia w Moskwie33.

Od godzin porannych 23 września 1939 r. oddziały Armii Czerwonej rozpoczęły 
marsz na zachód do uzgodnionej linii demarkacyjnej. Prowadzono jednocześnie walki 
z oddziałami polskimi, co w komunikatach określano jako „oczyszczanie terenów 
z resztek oddziałów polskich” nazywanych też „polskimi bandami”. Dochodziło po-
nadto do incydentów zbrojnych i potyczek z oddziałami niemieckimi. Między innymi 
23 września pod Widomlą i w Hajnówce nastąpiła wymiana ognia pomiędzy woj-
skami XIX KA a jednostkami radzieckiej kawalerii. Zdarzały się również przypadki wza-
jemnych bombardowań i ostrzeliwania maszerujących oddziałów. Po dwóch dniach 
wojska Frontu Białoruskiego wyszły na linię: Sejny–Augustów–Knyszyn–Brańsk–Brześć 
i dalej Luboml, aby do 27 września przesunąć się na orientacyjną linię Grabów Ma-
zowiecki (17 km na zachód od Augustowa) – Drohiczyn nad Bugiem i na obszarze 
działań Frontu Ukraińskiego zajęły Krasnystaw, Zamość i Chełm34. Podczas marszu 
na zachód oddziały Armii Czerwonej nie prowadziły większych walk z jednostkami pol-
skimi. Przejmowały od strony niemieckiej miejscowości i ważne militarnie punkty, m.in. 
twierdzę w Brześciu i Osowcu35. Zatrzymywały także polskich oficerów i żołnierzy oraz 
dopuszczały się samosądów i grabieży na ludności cywilnej36. Na ziemiach północno-
-wschodniej Polski wojska Frontu Białoruskiego wzięły do niewoli 60 202 żołnierzy pol-
skich, w tym 2066 oficerów37.

Wygasanie walk i oznaki zbliżającej się kapitulacji Warszawy skłoniły obie strony 
do ostatecznych uzgodnień i dokonania podziału zagrabionych ziem polskich. W re-
zultacie wstępnych negocjacji na rozmowy do Moskwy udał się minister spraw za-
granicznych III Rzeszy – Joachim von Ribbentrop. W toku rokowań prowadzonych 
27 i 28 września 1939 r. z J. Stalinem i W. Mołotowem niemiecki minister, wcześ-
niej poinformowany o możliwości złożenia nowych propozycji przez stronę radziecką, 
dążył do zmiany północnego odcinka linii podziału i chciał, aby przebiegała ona od 
Brześcia przez Grodno do Niemna (z podziałem miasta) i dalej korytem rzeki do gra-
nicy litewskiej38. Ponadto proponował przekazanie stronie niemieckiej południowo-za-

33 „Prawda” nr 264 i „Izwiestia” z 23 września 1939 r.; Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie 
międzynarodowej. Zbiór dokumentów, Warszawa 1965, s. 89. Wypełnianie wzajemnych zobowiązań okazało się 
„trudne”. W okresie od 27 września 1939 r. do 16 października 1940 r. (kiedy stosunki pomiędzy ZSRR i III Rzeszą można 
uważać za poprawne) radzieckie wojska pograniczne odnotowały około 120 naruszeń przestrzeni powietrznej; A.G. 
Chor’kow, Grozowoj ijuń. Tragiedia i podwig wojsk prigranicznych wojennych okrugow w naczalnom periodie Wielikoj 
Otiecziestwiennoj wojny, Moskwa 1991, s. 131.

34 „Prawda” z 25, 26 i 27 września 1939, nr 266–268. Meldunek operacyjny nr 021 sztabu Frontu Białoruskiego z 25 
września 1939 r., RPAW, sygn. 35086-1-18. Szerzej o południowym odcinku linii demarkacyjnej zob. Agresja sowiecka..., 
t. 2, Działania Frontu Ukraińskiego, Warszawa 1996; Dziennik działań bojowych z kampanii w Polsce. Grupa Armii 
„Południe” [w polskim tłumaczeniu podano błędnie: GA „Środek” – przyp. A.A.], ZSBN WBBH, sygn. VII/1/75; T. Bereza, 
P. Chmielowiec, J. Grechuta, W cieniu „Linii Mołotowa”, Rzeszów 2002, s. 20 i n.

35 Według dziennika działań GA „Północ”, podczas uroczystego przekazania Brześcia w dniu 23 września odbył się 
przemarsz (defilada) po jednym pułku każdej ze stron. Gen. A. Brand przekazał Osowiec 25 września dowódcy 20. 
Brygady Zmechanizowanej płk. Borziłowi.

36 Ibidem. Relacje w pracy R. Szawłowskiego, Wojna polsko-sowiecka, Warszawa 1995, t. 2, s. 191 i n.; meldunki szefa 
Głównego Zarządu Politycznego Armii Czerwonej i Floty L. Mechlisa, [w:] Agresja sowiecka..., t. 1, dok. 115 i 118.

37 Grif siekretnosti sniat. Potieri woorużonnych sił SSSR w wojnach, bojewych diejstwijach i konfliktach. Statisticzieskoje 
issledowanie, Moskwa 1993, s. 86.

38 W pracy A. Bregmana (op. cit., s. 75) podano, że linia miała biec do granicy łotewskiej, co należy uznać za pomyłkę.
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chodniej części terytorium litewskiego z Mariampolem, osiągając biegiem Niemna 
na północy granicę Prus Wschodnich. Takim zmianom sprzeciwił się Stalin. Zgodnie 
z propozycją J. Ribbentropa, po stronie niemieckiej pozostałaby granicząca z Prusami 
część Litwy, zachodnia część Białostocczyzny z powiatem suwalskim i północne Pod-
lasie. Przy stole rokowań Niemcy zamierzali więc przesunąć przyszłą linię podziału 
ziem polskich (i środkowej Europy) z linii Narew–Wisła–San na linię Niemen–Bug, tj. 
do 150 km na wschód – na drugą rubież strategicznej osłony terytorium rosyjskiego39. 
Ostatecznie uzgodniono, że ZSRR obejmie strefą wpływów całe terytorium państwa li-
tewskiego (dotychczas w zainteresowaniu Niemiec), oddając w zamian tereny polskie 
położone na wschód od obecnej linii demarkacyjnej i obejmujące województwo lu-
belskie i część warszawskiego do linii Bugu. Podpisany 28 września w Moskwie „Nie-
miecko-radziecki układ o granicy i przyjaźni”40 zmieniał (w części środkowej) przebieg 
dotychczasowej linii podziału ziem polskich, przesuwając ją na wschód, z kompromi-
sowym podziałem terenu Suwalszczyzny. W rozkazie wydanym 1 października przez 
Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych Wehrmachtu i skierowanym do Grup Armii 
„Południe” i „Północ” oraz wyższych dowództw wojskowych określono zarys nowej linii 
demarkacyjnej41. Jej szczegółowy przebieg został zamieszczony w „Dodatkowym pro-
tokole między ZSRR a Niemcami”, który 4 października 1939 r. podpisali W. Mołotow 
i ambasador. F. Schulenbug. Nowa linia demarkacyjna na północy biegła rzeką Igorką 
(na granicy z Litwą) powyżej Grodna i przechodziła w kierunku południowo-zachodnim 
rzeką Czarną Hańczą (lewy dopływ Niemna) do ujścia rzeki Marycha, dalej przez 
miejscowość Szczerba (na północ od Augustowa) szła na zachód od Grajewa i Kolna, 
po czym wiodła linią Pisy w kierunku południowym do jej ujścia do rzeki Narew, dalej 
biegła nurtem rzeki, a następnie przechodziła na wschód od Ostrołęki, przez Ostrów 
Mazowiecką i Małkinię, dochodząc do linii Bugu aż do ujścia do niego rzeki Sołokii, 
dalej nurtem tej rzeki do Uhnowa i linią na północ od Lubaczowa do Sanu i Sanem 
do źródeł, pozostawiając Przełęcz Użocką po stronie ZSRR. Zgodnie z podpisanym 
9 października dokumentem, do prac delimitacyjnych w terenie miała przystąpić Cen-
tralna Mieszana Komisja Graniczna ZSRR i III Rzeszy42. Praca Komisji trwała 10 mie-
sięcy. Przy ustalaniu linii podziału ziem polskich, zarówno Niemcy i Rosjanie starali się 
możliwie najkorzystniej wyzyskać militarne walory obszaru dla własnych celów. Osta-
tecznie, przebieg linii wyznaczony wzdłuż rzek, tym samym tworzący odcinki wodne, 
wynosił 1145 km (82,4%), a część lądowa miała długość 244 km (17,6%)43.

39 Od połowy XIX w. terytorium Rosji osłaniały z kierunku zachodniego trzy rubieże oparte na liniach rzek: 1. Narew–
Wisła–San; 2. Bug–Niemen; 3. Dźwina–Berezyna–Dniepr.

40 „Układ o granicy i przyjaźni” uzupełniony tajnymi protokołami (w wersji rosyjskiej dwa dokumenty noszą tytuł: „Sie-
krietnyj dopolnitielnyj protokoł” i jeden „Dowieritielnyj protokoł”, wszystkie datowane na 28 września 1939 r.), które 
uwzględniały: nienaruszanie umów gospodarczych stron, współpracę w zwalczaniu polskiego ruchu oporu oraz możli-
wość przesiedlania się obywateli Rzeszy z terytorium ZSRR na obszary interesów niemieckich; H. König, Das deutschen-
sowjetische Vertragswerk von 1939 und seine Geheim Zusatzprotokolle, „Osteuropa” 1989, nr 5, s. 442, 444, 446; 
Agresja sowiecka..., t. 1, dok. nr 125–128, s. 227–233; E. Duraczyński, Wbrew prawu..., s. 14.

41 ZSBN WBBH, KMA, T-311, r. 244, kl. 304–306.
42 Mieszanej komisji podlegały trzy podkomisje rozmieszczone w Suwałkach, Ostrołęce i Brześciu nad Bugiem. W dniu 22 

października 1939 r., podpisano dodatkowe szczegółowe porozumienia i załączniki w kwestii wymierzania granicy na 
mapach i w terenie oraz ich oznaczania.

43 M. Wieliczko, Migracje przez „linię demarkacyjną” w latach 1939–1940, [w:] Położenie ludności polskiej na terytorium 
ZSRR i wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej, red. A. Marszałek, Toruń 1990, s. 128–
129.
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Uzupełnieniem układu było uzgodnienie procedur w przejmowaniu obszarów za-
jętych przez wojska niemieckie, na które miały wkroczyć oddziały Armii Czerwonej. 
5 października 1939 r. w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli Armii Czerwonej (mjr Maniewicz i st. lejt. Malew) oraz Wehrmachtu (ppłk Weiss 
i kpt. Weber), którzy podpisali protokół o przejmowaniu terenów położonych między 
Wisłą i Bugiem44. Dokument precyzował kwestie protokólarnego przekazywania te-
renów; określał linię i terminy jej osiągnięcia przez wojska Armii Czerwonej oraz nor-
mował kwestię opieki nad rannymi i chorymi żołnierzami radzieckimi znajdującymi 
się na obszarze opanowanym przez Wehrmacht. Dwa dni później do Mińska wkro-
czyła 46. Dywizja Piechoty (gen. Paul v. Hase) i rozlokowała swoje jednostki w mieście, 
w pobliskim Kałuszynie oraz Liwie i Stanisławowie. W ten sposób Niemcy rozpoczęli 
przejmowanie ziem położonych w widłach Narwi i Bugu. Do 14 października 1939 r. 
jednostki Wehrmachtu i Armii Czerwonej rozmieszczały posterunki na nowej granicy 
rozbiorowej.

Układy zawarte przez III Rzeszę i ZSRR pod koniec września i na początku paździer-
nika 1939 r. doprowadziły do ważnych zmian terytorialnych. Rzeka Narew, będąca 
przez sto lat rozbiorów Polski (od 1815 do 1915 roku) czołową linią obronną wysunię-
tego na zachód przedpola strategicznego Rosji, znalazła się od października 1939 r. 
w granicach III Rzeszy i stała się teraz linią osłony niemieckich terytoriów wschod-
nich. Tak więc po 21 latach Rosja (jako ZSRR) ponownie graniczyła z Niemcami (teraz 
III Rzeszą). Zachodnia granica okupacji radzieckiej, poza tzw. Białorusią Zachodnią, 
obejmowała w całości etnicznie polskie powiaty: białostocki, sokólski, łomżyński, 
szczuczyński i wysoko-mazowiecki, połowę powiatu ostrowskiego i większą część po-
wiatu augustowskiego. Po stronie Niemiec pozostawiono powiat suwalski i północny 
fragment ziem powiatu augustowskiego. Z ziem leżących na północ od Wisły i Dol-
nego Bugu do Prus przyłączono jako regencję ciechanowską powiaty: płocki, sierpecki, 
mławski, ciechanowski, przasnyski, płoński, niemal cały ostrołęcki i pułtuski, a także 
niewielką część radzymińskiego i warszawskiego45. Z części ziem polskich Niemcy 
utworzyli Generalne Gubernatorstwo (GG), a przepływająca południkowo przez ten 
obszar Wisła miała być „silnie ufortyfikowana”46. Pomimo sojuszniczych układów i do-
brych stosunków politycznych, panujących pomiędzy Niemcami a Związkiem Radzie-
ckim obydwie strony dość szybko przystąpiły do rozbudowy umocnień po obu stronach 
linii demarkacyjnej. Już w czasie wytyczania linii na odcinkach „wodnych” przygotowy-
wano rejestr i szczegółową charakterystykę mostów granicznych47.

Przesunięcie niemieckich granic na wschód i przygotowanie do realizacji planów 
wojennych wobec Zachodu oznaczało konieczność umocnienia jak najszybciej pogra-

44 J. Izdebski, Misja pułkownika Weissa, „Dziennik Ludowy” 1989, nr 260, s. 5; J. Kuligowski, Zarządy Miejskie Mińska Ma-
zowieckiego i Siedlec w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej (w 60 rocznicę wybuchu II wojny światowej), „Rocz-
nik Mińskomazowiecki” 1999, z. 5, s. 59 i n.; A. Głowacki, Dodatkowy protokół z 4.10.1939 r. z przebiegu linii granicznej 
między ZSRR a Niemcami, maszynopis w zbiorach autora, s. 8–10, w którym po raz pierwszy (początek lat 90.) A. Gło-
wacki podał pełny tekst „protokołu z 4.10.1939 r.” w polskim przekładzie (s. 14–19), tłumacząc dokument z: „Wiedomo-
sti Wierchownogo Sowieta Sojuza Sowietskich Socyalisticzieskich Riespublik” 1940, nr 10, s. 2.

45 Działalność władz okupacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej w okresie 1.09.1939–1.11.1940. Raport z archiwum 
politycznego prof. Stanisława Kota, wstęp, wybór i oprac. J. Gmitruk, J. Mazurek, Warszawa 1999, s. 14.

46 Obszar GG położony między Wisłą i Bugiem miał być, według A. Hitlera, „przeznaczony dla Żydów oraz niepożądanych 
elementów”; Cz. Madajczyk, Generalna Gubernia w planach hitlerowskich, Warszawa 1961, s. 11.

47 17 sierpnia 1940 r. zawarto w Berlinie niemiecko-radzieckie porozumienie o stosunkach prawnych granicy i zmianie 
sformułowania „linia graniczna” na „granica państwowa”; A. Głowacki, Dodatkowy protokół..., s. 11–12.
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nicza z ZSRR. Rozbudowa fortyfikacji miała z jednej strony zabezpieczyć tyły państwa 
w czasie kampanii na zachodzie, a z drugiej – pokazać „wschodniemu sojusznikowi”, 
że przywódcy III Rzeszy mają wobec ZSRR defensywne zamiary. Nie był to chyba prze-
konywający argument, skoro Rosjanie także przystąpili do wznoszenia umocnień na 
granicy.

Sukcesy, jakie do 10 września osiągnęły jednostki Wehrmachtu w wojnie przeciwko 
Polsce, skłoniły OKH do reorganizacji wojsk, planując przesunięcie części sił na za-
chód i utworzenie na opanowanych terenach dowództwa okupacyjnego. W końcowym 
etapie walk (3 października) sztab Grupy Armii „Południe”48 przejął dowodzenie nad 
całym frontem wschodnim jako wyższe dowództwo „Wschód” („Oberkommando-
Ost”; gen. Johannes Blaskowitz). Wojska miały obsadzić obszar między starą i nową 
linią demarkacyjną i stanowić jej osłonę. Strefę przechodzącą wzdłuż pogranicza pru-
skiego i linii demarkacyjnej podzielono na trzy odcinki podporządkowane armijnym 
dowództwom pasów granicznych „Północ”, „Środek” i „Południe” (Grenzabschnittko-
mando „Nord”, „Mitte” i „Süd”).

26 i 29 października dowództwo OKH wydało kolejne wytyczne i rozkazy, w któ-
rych sformułowało zadania dla wojsk I Okręgu Wojskowego (Królewiec) w Prusach 
Wschodnich (gen. Oskar v. Beneckendorf und v. Hindenburg; od 5 listopada 1939 – 
gen. Alfred v. Vollard-Bockelberg). Zadania obrony (po reorganizacji) miało realizować 
dowództwo Odcinka (Pasa) Granicznego „Północ” (Oberkommando Grenzabschnitt 
Nord)49. OKH określiło przebieg północnego odcinka pozycji obronnej, która wiodła 
od miasta Ostrołęka (nad Narwią), rzeką Pisą, wschodnią granicą Prus do Morza 
Bałtyckiego. Planowany na pograniczu z ZSRR system umocnień miał przebiegać 
w oparciu o rozbudowywane pozycje obronne Prus.

Dowództwo Odcinka (Pasa) Granicznego „Środek” (gen. Curt Ludwig v. Gienanth) 
miało organizować osłonę radziecko-niemieckiej linii przebiegającej wzdłuż Narwi 
i środkowego biegu Wisły (osłona kierunku Poznań-Berlin). Odcinek Graniczny „Po-
łudnie” (gen. Wilhelm Ulex) biegnący wzdłuż linii Sanu do Karpat (osłona kierunku 
śląskiego). Jej przebieg narzucały warunki terenowe pogranicza oraz dekrety wyko-
nawcze Hitlera, który 30 września 1939 r. wskazał linię rzek Pisa–Narew–Wisła–San 
(a więc przyjętą w układzie z 23 sierpnia 1939 r.) jako militarną rubież obrony na 
wschodzie, którą należy ufortyfikować50.

Wytyczne OKH z 20 października 1939 r., skierowane do dowództwa wojsk na 
Wschodzie („Oberost”) precyzowały zadania jednostek na „linii bezpieczeństwa” (jak 
ją wówczas określano)51. Fragment rubieży, do którego odnosiły się wytyczne OKH, 

48 F. Halder, Dziennik..., t. 1, s. 150 i n.; Sztab GA „Północ” odesłano „pospiesznie do Berlina”; ZSBN WBBH, KMA sygn. 
T-311, r. 244, kl. 304–306; zob. też: L. Herzog, Niemieckie siły zbrojne w okupowanej Polsce w latach 1939–1941, cz. 1, 
„WPH” 1961, nr 4, s. 113.

49 L. Herzog, Niemieckie siły zbrojne..., cz. 2, „WPH”, 1962, nr 1, s. 47; Dowództwo Okręgu Wojskowego I – Królewiec 
od 1 listopada 1939 r. zostało zmienione w dowództwo Odcinka Granicznego „Północ”, a 14 maja 1940 r. po kolejnej 
reorganizacji – Dowództwo I Korpusu Armii (Generalkommando I AK), G. Tessin, Verbände und Truppen der deutschen 
Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg, Osnabrück 1980, Bd 2, s. 17.

50 Dla budowy fortyfikacji ważna była ocena Wydziału OKH „Armie Obce Wschód” zawarta w studium operacyjnym 
z grudnia 1939 r., analizującym sytuację na niemiecko-radzieckim pograniczu, ZSBN WBBH, KMA sygn. T-78, r. 346, kl. 
6304871-888; K. Burk, Die deutschen Landesbefestigungen im Osten 1919–1945, Osnabrück 1993, s. 196; G. Hass, 
23 August 1939, der Hitler-Stalin-Pakt. Dokumentation, Berlin 1990, s. 256–258.

51 ZSBN WBBH, KMA sygn. T-78, r. 657, kl. 680-685; T. Rawski, Niemieckie umocnienia na ziemiach polskich w latach 
1919–1945, SMHW, 1966, t. 12, cz. 1, s. 293; B. Perzyk, Niemiecka i radziecka fortyfikacja polowa na froncie wschodnim 
w latach 1939–1945, Warszawa (WIH) 2001, s. 69–77.
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obejmował odcinek Narwi biegnący od Ostrołęki wzdłuż pogranicza GG z regencją 
Ciechanowską (przyłączoną do III Rzeszy), odcinek Wisły (od ujścia Narwi do ujścia 
Sanu) i San do przecięcia umowną linią Rawa Ruska–Łańcut. Na rubieży obronnej 
planowano wznieść przedmościa na Narwi (w Pułtusku i Różanie), w widłach Narwi 
i Wisły (w Warszawie), dalej na linii środkowej Wisły przyczółki (Dęblin–Puławy i w An-
nopolu)52. Linia bezpieczeństwa (Narew–Wisła–San) miała stanowić barierę obronną 
na wschodnich terenach Rzeszy, a stacjonujące tam od jesieni 1939 r. wojska miały 
pod jej osłoną powstrzymać ewentualny atak. Przewidywana do wzniesienia rubież 
miała także zabezpieczyć przyszłą koncentrację wojsk, zaś rozbudowane przyczółki 
tworzyć podstawy wyjściowe do wyprowadzenia zaczepnego uderzenia w kierunku 
wschodnim. W rejonie na północ od Warszawy przewidywano koncentrację jednostek 
w sile jednej dywizji w specjalnym obozie wojskowym. 31 października wojska rozloko-
wane na wschodzie otrzymały wzmocnienie inżynieryjnymi jednostkami Wehrmachtu 
w celu wzniesienia obiektów obronnych i zapór inżynieryjnych53.

Niemcy rozpoczęli fortyfikowanie granicy z ZSRR zimą z 1939 na 1940 rok, opie-
rając jej przebieg o przygraniczne umocnienia Prus Wschodnich i linię rzek Narew–
Wisła–San54. Początkowo prace obejmowały budowę samodzielnych gniazd kara-
binów maszynowych, osłoniętych przeszkodami z drutu kolczastego i rozmieszczonych 
nad granicą. Wielkim placem budowy stał się prawy brzeg Wisły, gdzie w odległości 
od 4 do 6 km od linii wodnej rozciągano zasieki z drutu oraz dokonano wstępnego 
przygotowania do robót betonowych55. Prace wykopowe prowadzono także wzdłuż 
Bugu, wznosząc stanowiska dla artylerii, okopy i zasieki. Przystąpiono również do bu-
dowy wież obserwacyjnych, ponieważ na pograniczu budowę linii obronnej równo-
legle prowadzili Rosjanie.

52 Planowano także wzniesienie przyczółka w Krzeszowie na Sanie. K. Burk, Die deutschen Landesbefestigungen im Osten 
1919–1945, Osnabrück 1993, s. 194–195.

53 Planowano skierować do prac 10 sztabów odcinkowych i 37 baonów budowlanych (Rozkaz OKH nr 5 z 31.10.1939), 
jednak na początku lutego 1940 r. w prace fortyfikacyjne było zaangażowanych 8 dowództw wojsk budowlanych i 19 
baonów; ZSBN WBBH, KMA sygn. T-78, r. 346, kl. 6304779.

54 Zestawienie wiadomości o pracach fortyfikacyjnych na okupacji niemieckiej, Oddz. VI. Szt. N.W., L.779/tj., IPMS, sygn. 
2.3.6.7-5. Polski wywiad niezbyt dokładnie wskazał układ rzek na poszczególnych odcinkach. Wznoszono dwie linie 
(strefy) obronne: 1) wzdłuż granicy i linii Bugu, 2) opartą o rzeki (Pisa, Narew, Wisła, San) płynące w głębi.

55 Biuletyn Informacyjny z 2, 16 i 24 lutego 1940 r. Przedruk roczników 1940–1941, cz. 1, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 
2001, nr specjalny 1 (190), s. 58, 70, 76.


