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Andrij Rukkas, Razem z Wojskiem Polskim. Armia
Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.

Już wkrótce dostępna będzie w księgarniach IPN nowość wydawnicza, poświęcona
wydarzeniom 1920 r., w tym walkom o Kijów: Andrij Rukkas, Razem z Wojskiem Polskim.
Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r., Warszawa 2020. 

 

Ukraińskie wojsko było scentralizowaną i zorganizowaną siłą z własnymi organami
zarządzania, jednostkami bojowymi, służbami bezpieczeństwa, zaopatrzenia i uzupełnienia.
Wiosną 1920 r. wojsko to dosłownie odrodziło się z popiołów po straszliwej katastrofie z
jesieni poprzedniego roku, kiedy wydawało się, że armia ukraińska została ostatecznie
rozbita i zniknęła na zawsze. Wielka w tym zasługa naszych sojuszników – Polaków, z
którymi żołnierze ukraińscy wspólnie ruszyli wyzwolić swój kraj spod władzy bolszewików.
Okazało się, że nie była to ostatnia regularna kampania wojenna prowadzona przez Armię
URL. Pod naciskiem wroga w listopadzie 1920 r. musiała się ona wycofać z ojczystych ziem.

Książka poświęcona tamtym wydarzeniom jest zwięzłą rozprawą naukową, maksymalnie
wypełnioną materiałem faktograficznym, opartą w znacznej mierze na materiałach
archiwalnych. Zawiera ona przede wszystkim informacje o formowaniu się centralnych
organów władz wojskowych, rodzajów wojsk i służb, związków taktycznych, jednostek,
wydzielonych pododdziałów i instytucji; ich strukturze organizacyjnej, liczebności i składzie
dowództwa. Wszystko to dopomoże współczesnemu czytelnikowi w poznaniu całościowego
obrazu ukraińskich sił zbrojnych w roku 1920 z ich mocnymi i słabymi stronami.

(Andrii Rukkas ze Wstępu)

W utworzenie Armii URL 1920 r. wielki wkład wnieśli polscy sojusznicy, którzy w miarę
swoich sił zapewniali ukraińskim żołnierzom umundurowanie i uzbrojenie, zaopatrywali ich
w niezbędne materiały, sprzęt techniczny, amunicję itd. Należy podkreślić, że wsparcie
militarne ze strony polskiej nie zostało wstrzymane nawet po zawarciu zawieszenia broni z
bolszewikami. Wielką zasługę na tym polu ma marszałek Józef Piłsudski, który mimo
wszelkich przeszkód politycznych znajdował nowe formy i możliwości wspierania
Ukraińców, począwszy od idei przymierza, z których osobiście nigdy nie zrezygnował. Nie
zważając na niewielką, w porównaniu z Wojskiem Polskim, liczebność, Armia URL była
aktywnym uczestnikiem wojny przeciwko Rosji bolszewickiej, kampanię wojenną 1920 r.
należy zatem traktować jako wojnę polsko-ukraińsko-sowiecką.



(Andrii Rukkas z Posłowia)


