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ZWIĄZEK SOWIECKI
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7 grudnia 1939 r.–8 stycznia 1940 r.

SUOMUSSALMI Największe zwycięstwo 
Finów w wojnie zimowej 
ze Związkiem Sowieckim

Zanim doszło do wojny

Po bitwie ‒ skutki bezpośrednie oraz długofalowe

Straty stron

Upamiętnienie

Bitwa – przebieg i punkty zwrotne

Przed bitwą – układ sił, dowódcy oraz uzbrojenie

 
 
Klęska Polski w wojnie z III Rzeszą i Związkiem Sowieckim oraz 
jej rozbiór przez agresorów (układ z 28 września 1939 r.) zmie-
niły zupełnie sytuację w tej części Europy. 

Istniejące nad Bałtykiem państwa: Litwa, Łotwa i Estonia, zgod-
nie z porozumieniem między Józefem Stalinem i Adolfem Hitle-
rem, znalazły się w sowieckiej strefie wpływów i szybko zostały 
politycznie oraz militarnie poddane kontroli Moskwy. Zgodnie 
z tym porozumieniem w strefie sowieckiej znalazła się także 
Finlandia, przeciwko której Stalin planował wojnę. 

W październiku i listopadzie 1939 r. Moskwa doprowadziła do 
zaostrzenia stosunków z Finlandią, oskarżając ją o zbrojne pro-
wokacje i plany agresji przeciwko Związkowi Sowieckiemu.

 
Skutki bezpośrednie

Wyeliminowano z walki dwa duże 
oddziały Armii Sowieckiej – 163. DS 
i 44. DS, które zostały rozbite, a ich 
niedobitki wycofały się za granicę, 
na stronę sowiecką.

9. Armia przeszła do działań pasywnych i do końca 
wojny nie wznowiła ofensywy na terytorium 
 Finlandii.

Straty fińskie
 
1 tys. żołnierzy fińskich zabitych 

Ranni – około 1 tys. 

Fińska zdobycz 
wojenna
• około 1 500 koni
• ponad 40 czołgów
• około 100 dział
• 11 wozów bojowych
• około 450 samochodów 

ciężarowych i ciągników
• około 300 szt. broni maszy-

nowej
• ponad 6 tys. karabinów
• ponad 30 kuchni polowych
• amunicja

Finlandia

Muzeum Wojny Zimowej Raatteen  
Portti w Suomussalmi

Związek Sowiecki

Film dokumentalny Linia Mannerheima 
(1940 r.) sławiący bohaterstwo żołnierzy 
sowieckich (w rzeczywistości brutalnych 
agresorów) i zwycięstwo Związku Sowiec-
kiego w wojnie z tzw. białofinami.

Straty sowieckie 
Zabitych i zaginionych –  

około 25 000 (sumując straty 
obu dywizji) 

 
Jeńcy – około 2 000

Nieznana jest liczba zamarznię-
tych żołnierzy sowieckich

Początek sowieckiej 
ofensywy

7 grudnia 1939 r.  
 
 
Sowiecka 163. DS uderzyła 
w fińskie oddziały z dwóch 
stron. Bardziej na północ, 
w okolicach miejscowości 
Juntusranta, atakowały dwa 
pułki. Na południu, wzdłuż linii 
kolejowej Raate–Suomussalmi, 
atakował jeden pułk. 
Siły te 7 grudnia 1939 r. 
połączyły się w Suomussalmi, 
zajmując miejscowość. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fińskie kontruderzenie1–15 grudnia 1939 r.  
 
Po zajęciu Suomussalmi  
163. DS przerwała ofensywę.  
Jej ponowne podjęcie 9 grudnia 
zostało odrzucone przez 
wzmocnione już oddziały 
fińskie. 11 grudnia siły fińskie 
rozpoczęły kontratak, prowa-
dząc działania na flankach 
jednostek sowieckich. W jego 
wyniku, po pięciu dniach zacie-
kłych walk, Finowie odzyskali 
większą część Suomussalmi 
oraz okrążyli oddziały 163. DS 
znajdujące się w miejscowości 
i jej okolicach (cypel Hulkon-
niemi). Sowieci zostali pokonani 
pomimo ich absolutnej prze-
wagi w czołgach, artylerii oraz 
wsparciu z powietrza.

Fińska ofensywa  
i sowiecka obrona

15–24 grudnia 1939 r.  
 
 
Po okrążeniu 163. DS oddziały 
fińskie rozpoczęły akcje 
mające na celu przerwanie 
linii zaopatrzeniowych 
sowieckich oddziałów (droga 
do  Juntusranta).  W połowie 
grudnia dowództwo ZSRS 
zdecydowało wysłać na pomoc 
okrążonej dywizji 44. DS. Jej 
oddziały posuwały się wzdłuż 
linii  Raate–Suomussalmi.

Zagłada sowieckiej 163. DS24–30 grudnia 1939 r.
 
Podczas gdy 44. DS. posuwała 
się na przód, 24 grudnia 
oddziały 163. DS przeszły 
do ataku. Po trzech dniach 
dywizja zaczęła przegrywać. 
Wzmocnione oddziały 
fińskie przeszły do kontrataku 
i po jednym dniu zaciętych walk 
przełamały sowiecką obronę. 
Sowieci rozpoczęli odwrót przez 
zamarznięte jezioro Kiantajärvi, 
w kierunku miejscowości Jun-
tusranta (na północny-wschód). 
Część oddziałów 163. DS bronią-
cych się na cyplu Hulkonniemi 
(na zachód od Suomussalmi) 
została pokonana. Sowiecka 
dywizja poniosła zupełną 
klęskę.

Zagłada 44. DS – bitwa 
na drodze do Raate

Do 8 stycznia 1940 r.  
 
 
Idąca drogą z Raate 
na  Suomussalmi 44. DS, 
której celem było odblokowanie 
okrążonej 163. DS., nie zdołała 
połączyć się z okrążonymi (cho-
ciaż obie dywizje dzieliło tylko 
5 km). Po pokonaniu 163. DS 
oddziały fińskie skierowały się 
przeciwko 44. DS, odcinając 
jej drogę odwrotu na wschód. 
Dywizja sowiecka została 
okrążona wzdłuż odcinka drogi 
liczącego 8 km, rozczłonkowana 
na kilka części, które systema-
tycznie były niszczone przez 
lotne oddziały fińskie (taktyka 
motti). Jedynie niewielka część 
sowieckich oddziałów zdołała 
wyrwać się z okrążenia i przejść 
granicę.Finowie ostatecznie 
zwyciężyli.

 
 

Wybuch wojny 
Jednym z teatrów wojny 
stał się obszar na północ 
od jeziora Ładoga. 

W latach 1918–1945 symbolem fińskiego 
lotnictwa wojskowego była hakaristi – 
błękitna swastyka na białym tle. Nie miało 
to nic wspólnego ze znakiem stosowanym 
przez narodowych socjalistów w Niemczech.
W mitologii fińskiej swastyka była symbolem 
szczęścia, a amulety z tym motywem miały 
chronić przed złem. W 2017 r. dowództwo 
fińskich sił powietrznych ostatecznie 
usunęło hakaristi z innych symboli lotnic- 
twa (godła, odznaczenia).

Podział Europy  
zgodnie z paktem 

Ribbentrop-Mołotow

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Sowiecka strefa wpływów
Niemcy
Niemiecka strefa wpłówów
Inne państwa i terytoria

Agresja Armii Czerwonej na Finlandię

Finlandia

Marszałek Carl Gustaf Mannerheim 
głównodowodzący armii fińskiej 
(1867–1951), były oficer rosyjskiej armii 
carskiej, który służbę wojskową pełnił 
m.in. w Królestwie Polskim.

W momencie wybuchu wojny w rejonie 
Suomussalmi stacjonowały niewielkie 
oddziały osłonowe 15. Samodzielnego 
Batalionu Piechoty (będącego w skła-
dzie Grupy Północnej Finlandii).
 
Liczebność: około 1,6 tys. żołnierzy 

Uzbrojenie: broń lekka 
 
7 grudnia 1939 r. oddziały fińskie 
wzmocniono 27. pułkiem piechoty 
(z 9. Dywizji Piechoty). Dowództwo 
na odcinku Suomussalmi przejął  
płk. Hjalmar Siilasvuo.

W końcu grudnia 1939 r. 
siły fińskie wzrosły na tym 
odcinku frontu do ok. 11 tys. 
żołnierzy.

W momencie wybuchu wojny 
na kierunku Suomussalmi działała 

 163. Dywizja Strzelecka (DS;  
część 47. Korpusu 9. Armii). 

Liczebność: około 17 tys. żołnierzy
 

Uzbrojenie: poza uzbrojeniem 
lekkim, batalion czołgów, dwa pułki 

artylerii, artyleria przeciwlotnicza 
i  przeciwpancerna, wsparcie lotnictwa 

myśliwskiego i bombowego

Sowiecki czołg lekki BT-5 w kamuflażu zimowym. Czołgi 
Rosjan często grzęzły w ciężkim leśnym terenie i w śnież-

nych zaspach stając się łatwym celem dla mobilnych 
oddziałów fińskich.

Fiński karabin Suomi M-31

= 100

Związek Sowiecki

Sowiecka 9. Armia (dowódca –  
Wasilij Czujkow) miała pokonać Finów 

w środkowej części kraju i dojść  
do Oulu nad Zatoką Botnicką

 

Cel taktyczny: przecięcie Finlandii 
na dwie części i przerwanie jej  

komunikacji ze Szwecją.

30 listopada wojska 
 sowieckie przekroczyły 
 granicę Finlandii.

BIAŁA ŚMIERĆ
Wielu fińskich żołnierzy było 
wytrawnymi myśliwymi. Jako 
snajperzy siali spustoszenie 
w szeregach wroga. Snajper-le-
genda, Simo Häyhä, nazywany 
„Białą Śmiercią”, zastrzelił 
ponad 500 żołnierzy sowieckich.
Finowie operowali niewielkimi, 
lotnymi oddziałami, stosując 
zasadę „uderz i znikaj”.

RENIFERY I KONIE
Fińscy żołnierze używali koni i reniferów  
do przemieszczania zapasów broni, amunicji i dostaw 
żywności. Renifer był w stanie ciągnąć sanie z 300 kg 
zaopatrzeniem nieprzerwanie przez 8 godzin.

Między 16 a 24 grudnia 
oddziały fińskie zostają 
wzmocnione przez 2 baterie 
artylerii, 2 działa przeciw-
pancerne i 5 batalionów 
 piechoty.

MOTTI – nazwa fińskiej taktyki motti 
pochodzi od słowa oznaczającego stertę 
drewna składaną w czasie wyrębu lasu przez 
fińskich drwali. Ich liczba była podstawą 
do naliczania należności. W języku polskim 
taktykę motti można porównać do określe-
nia „kocioł”.
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pozycje i ataki wojsk Fińskich pozycje i ataki wojsk Sowieckich 
 

koncentracje wojsk Sowieckich

Drogi lądowe oraz przez lód
Sowieckie pozycje i akcje ‒ 27 grudnia 
Fińskie pozycje i akcje ‒ 27 grudnia 
Sowieckie pozycje i akcje ‒ 28 grudnia 
Fińskie pozycje i akcje ‒ 28 grudnia
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Skutki długofalowe

Sowiecki plan błyskawicznego 
pokonania fińskiej obrony na linii 
Suomussalmi i dojście do Zatoki Bot-
nickiej został udaremniony.

Zwycięstwo pod  Suomussalmi w znaczący spo-
sób wpłynęło na wzrost morale walczących wojsk 
 fińskich, co zaważyło na wyniku wojny.

KOBIETY NA WOJNIE
Pomocnicze oddziały kobiece Lotta Svärd 
obsługiwały kuchnie polowe na saniach, 
dostarczając ciepłą strawę walczącym 
żołnierzom. Zajmowały się też wypiekiem 
chleba – były w stanie wypiec 200 tys. kg 
chleba dziennie.

WOJNA PSYCHOLOGICZNA
Fińscy żołnierze niszczyli sowieckie kuchnie 
polowe. Prowadziło to do szybkiego spadku 
morale wśród walczących w zimowych 
warunkach Sowietów.

KARA ZA PORAŻKĘ
Dowódca 44. DS Winogradow, 
szef sztabu O.I. Wołkow oraz 
szef wydziału politycznego 
I.T. Pachomienko po klęsce 
w bitwie przy drodze z Raate 
zostali aresztowani przez  
władze sowieckie i rozstrzelani  
(11 stycznia 1940 r.)

KOKTAIL MOŁOTOWA
Butelki z płynem zapalającym używane 
do niszczenia czołgów Finowie nazwali 
koktajlem Mołotowa. Nazwa była humory-
styczną reakcją na zapewnienia Wiaczesława 
Mołotowa, że wypije on koktajl w zdobytych 
przez Armię Czerwoną Helsinkach.

 Opracowanie Karol Polejowski, Karol Szejko
 Opracowanie graficzne  Natalia Gawryluk
 Zdjęcia archiwalne  SA-kuva

W 1960 r. w Helsinkach  
odsłonięto pomnik  
marszałka Carla Gustava 
Emila Mannerheima  
autorstwa Aimo  Tukiainena.

Winter War Monument  
w Suomussalmi (pomnik poświęcony 
ofiarom wojny zimowej na drodze do 
Raate). Pomnik składa się z tysięcy natu-
ralnych głazów ustawionych na otwartej 
przestrzeni. Upamiętnia poległych fiń-
skich i radzieckich żołnierzy.

Vaika Ihminen  
Kuolee ‒ Nin Muisto Elaa. 

(Choć ludzie umierają,  
pamięć pozostaje.)

Fiński film Talvisota (1989 r.) opowia-
dający o walkach z Sowietami w czasie 
wojny zimowej.

W końcu grudnia 1939 r. 
liczebność oddziałów 

sowieckich biorących udział 
w walkach i po dołączeniu 

do bitwy 44. DS wynosiła 
około 40‒45 tys. żołnierzy.

ARMIA NA NARTACH
Finowie poruszali się szybko 
i cicho na saniach i nartach. 
Zdobyczne narty sowieckie 
uważali za gorszej jakości 
i używali ich do palenia ognisk.

Droga do Raate ‒  
zniszczona sowiecka 

kolumna

 Zniszczony  
samolot sowiecki

Sowiecki czołg  
zniszczony w motti


