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Zgodnie  zwytycznymi  sowieckimi  w  wojsku  prowadzono  intensywną  indoktrynację
polityczną iideową. W sposób szczególnie fałszywy interpretowano tradycje historyczne,
oddziałując też szeroko na ludność cywilną. Oddziały „odrodzonego” Wojska Polskiego,
odpowiednio rozbudowane, wciągnięte w rytm realizacji  zadań sowieckiego dowództwa
Układu Warszawskiego, były przygotowywane do ewentualnego udziału w nowej wojnie, w
tym dla  działań  desantowych  na  terenie  Danii.  Dowództwo  sowieckie  w  stosunku  do
Polaków  miało  ograniczone  zaufanie,  co  znajdowało  swój  wyraz  nie  tylko  w
systematycznym nadzorze wojskowym i politycznym, ale i  oszczędnym wyposażaniu w
najnowsze  rodzaje  broni.  Jednostki  Wojska  Polskiego  były  angażowane  do  prac
wspierających tworzenie socjalistycznej rzeczywistości. Rekrutów podejrzanych politycznie
wykorzystywano  do  szczególnie  pracochłonnych  i  niebezpiecznych  robót  fizycznych.
Wojsko  brało  też  udział  w  uśmierzaniu  różnorakich  niepokojów  politycznych  oraz  w
interwencji w Czechosłowacji. Osobną kartę stanowiły działania polskich misji wojskowych.
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