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Wstęp 

Granice i terytorialny zasięg odrodzonej Rzeczypospolitej kształtowały się 
na przestrzeni lat 1919-1922, przy czym wcześniej – z powodu podpisania 
traktatów pokojowych w Wersalu i w Saint Germain – nakreślony został za-
sadniczy zarys polskiej granicy zachodniej i południowej. Natomiast przebieg 
granicy wschodniej ustalono po niemal dwuletnich (1919-1920) zmaganiach 
z bolszewicką Rosją i po długich rokowaniach pokojowych, zakończonych  
w marcu 1921 r., które w ostatniej fazie wojny toczyły się równolegle z wal-
kami frontowymi, najpierw w Mińsku, a później w Rydze1. Ochronę granicy 
Rzeczypospolitej na wschodzie w sąsiedztwie z Rosją Radziecką, od 1922 r.  
ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, i w późniejszym okresie 
także zabezpieczenie granicy z Litwą oraz Łotwą, przejął w 1924 r. Korpus 
Ochrony Pogranicza. W obrębie tej specjalnej formacji Wojska Polskiego ist-
niał od 1927 r. Dywizjon Żandarmerii KOP, którego geneza, powierzone mu 
zadania oraz służbowe uprawnienia i obowiązki stanowią przedmiot szczegóło-
wych analiz przeprowadzonych w niniejszej monografii.

Polsko-radziecka granica stanowiła równocześnie w Europie grani-
cę dwóch systemów społeczno-politycznych, a ZSRR – upokorzony utra-
tą dawnych rosyjskich prowincji zachodnich – zmierzał do ich odzyskania, 

1  Szerzej zobacz zbiór szkiców Traktat ryski 1921 roku po 75 latach, red. M. Wojciechowski, 
Toruń 1998, w szczególności: A. Achmatowicz, Traktat ryski w kontekście polsko-rosyjskiego kon-
fliktu i jego znaczenie dziejowe, ibidem, s. 355-370; A. Ajnenkiel, Od aktu 5 listopada do traktatu 
ryskiego. Kilka refleksji dotyczących kształtowania się polskiej granicy wschodniej, ibidem, s. 19-28; 
Z. Kowalski, Granica ryska, ibidem, s. 127-139; P. Stawecki, Ratyfikacja umowy preliminaryjnej 
przez Sejm Ustawodawczy, ibidem, s. 111-122; W. Rezmer, Pokój czy dalsza wojna polsko-sowiec-
ka?, ibidem, s. 141-149; R. Wapiński, Traktat ryski a polskie oczekiwania,  ibidem, s. 9-17.
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destabilizując stosunki wewnętrzne na pograniczu z Polską, gdzie toczyła się 
do 1924 r. „mała wojna partyzancka”, zagrażająca polskiej suwerenności2. Na 
trudne warunki ochrony granicy, oddzielającej od ZSRR Kresy Wschodnie 
II Rzeczypospolitej Polskiej, miały wpływ tamtejsza wielonarodowościowa 
struktura ludności oraz zacofanie ekonomiczne obszaru, które czyniły go pod 
wieloma względami specyficznym. Nie tylko dlatego, że ludność była rządom 
polskim niechętna i sprzyjająca bolszewikom, ale też mało zurbanizowane te-
reny pograniczne charakteryzowały się dużym udziałem nieużytków rolnych  
i lasów, które utrudniały kontrolę obszaru. 

Pierwsze formacje graniczne, które pełniły służbę na Kresach, czyli Ba-
taliony Etapowe i Bataliony Wartownicze, a po podpisaniu traktatu ryskiego: 
Bataliony Celne, Straż Graniczna oraz Policja Państwowa, nie były w stanie 
poradzić sobie z narastającym bezprawiem i wewnętrznym chaosem3. Z tych 
względów koniecznością stała się decyzja, ostatecznie podjęta w 1924 r., o zor-
ganizowaniu zabezpieczenia granicy na zasadach „ściśle wojskowych” i o po-
wołaniu nowej formacji granicznej, pod nazwą Korpus Ochrony Pogranicza4. 

Służba na granicy wschodniej RP wykazała ponadto, że mający charak-
ter odrębnej formacji wojskowej KOP potrzebuje również własnej żandar-
merii. Z tego też powodu, w 1927 r. został utworzony Dywizjon Żandar-
merii KOP5. Żandarmeria nie była bynajmniej formacją nową. Jej rodowód 
wywodzi się bowiem z piętnastowiecznej Francji, a po raz pierwszy w Woj-
sku Polskim formacja ta pojawiła się w czasie wyprawy Napoleona na Rosję  
w 1812 r. Funkcjonowała ona w Królestwie Polskim od 1816 r., wzięła udział 
w powstaniu listopadowym i została zlikwidowana po jego klęsce6. Ponownie 
żandarmeria pojawiła się na krótko w czasie powstania styczniowego, ale wła-
ściwe odrodzenie zaczęło się dopiero w 1914 r., gdy dowódcą „Oddziału Żan-
darmerii” (lub „Żandarmerii Polowej”) w Legionach Polskich mianowano  

2  Zob. W. Materski, Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918-1943, Warszawa 
2005;  A. Pepłoński, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002; W. Śleszyński, Bezpie-
czeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypo-
spolitej, Warszawa 2007.
3  Formacje te zostały zaprezentowane w podrozdziale 1.2.
4  M. Jabłonowski, Formacja specjalna Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939, Warszawa 
2002/2003, s. 35–36.
5  ASG, 542/6, Tymczasowa organizacja Dywizjonu Żandarmerji KOP z 1927 r.
6  W. Wierzbicki, Przyczynki do historii żandarmerii Wojska Polskiego, Londyn 1990, s. 11.
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por. Wacława Biernackiego o pseudonimie Kostek7. W okresie międzywojen-
nym, od momentu przejścia WP na stopę pokojową w 1921 r., polska żandar-
meria została zorganizowana w 10 dywizjonów (po jednym w każdym Okręgu 
Korpusu)8. W roku 1927 dodatkowo utworzono Dywizjon Żandarmerii KOP,  
a 10 lat później Morski Dywizjon Żandarmerii9. 

Istotę i cel istnienia żandarmerii w 1938 r. zdefiniowano w projekcie Re-
gulaminu Żandarmerii następująco: „Żandarmeria jest organem wojskowym, 
przeznaczonym do utrzymania bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicz-
nego w stosunku do osób podlegających właściwości sądów wojskowych oraz 
w stosunku do osób, co do których w myśl obowiązujących przepisów jest 
dopuszczalna ingerencja władz i organów wojskowych”10. Jak jednoznacznie 
określono w regulaminie, żandarmeria była więc strukturą wewnętrzną wojska, 
mającą charakter nadzorczo - dyscyplinarny, czyli de facto była formacją po-
licji wojskowej z nałożonymi zadaniami, jak: zapewnienie przestrzegania dys-
cypliny wojskowej, ochranianie ładu publicznego i zapobieganie popełnianiu 
przestępstw na terenach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych. 

W porównaniu z losami dywizjonów żandarmerii, które stacjonowały na 
terenie przydzielonych im Okręgów Korpusów oraz Morskiego Dywizjonu 
Żandarmerii, dzieje żandarmów KOP, pełniących służbę wzdłuż polskiej gra-
nicy od okolic Wilna aż za Tarnopol, budzą mniejsze zainteresowanie bada-
czy. Zadecydowała o tym długoletnia niedostępność materiałów źródłowych, 
stanowiąca równocześnie główne utrudnienie w badaniach nad powstaniem 
i funkcjonowaniem Korpusu Ochrony Pogranicza. Z tym też bezpośrednio 
wiąże się obecny stan badań nad dziejami formacji żandarmerii KOP. Do dys-
pozycji są tylko nieliczne opracowania cząstkowe lub wzmianki w pracach, do-
tyczących zróżnicowanych zagadnień wojskowości II RP, które wykorzystują 
pierwszą instrukcję organizacyjną Dywizjonu Żandarmerii KOP (z 1927 r.), 
lecz nie odnotowują nawet faktu istnienia późniejszej (zob. Załącznik nr 1) 
Instrukcji organizacyjnej Żandarmerii KOP z 1938 r.11

7  P. Cichoracki, Wacław Kostek Biernacki jako dowódca żandarmerii polowej oddzia-
łów Józefa Piłsudskiego, [w:] Od Stalina do Napoleona. Studia z dziejów XIX i XX wieku, red.  
T. Kulak, Toruń 2007, s. 68-93; E. Jaroszuk, Żandarmeria Wojskowa w latach 1921-1939, Kra-
ków 2009, s. 5-13; G. Ratajczak, Żandarmeria Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, Toruń 2010, 
s. 21-31; W. Wierzbicki, op. cit., s. 12.
8  G. Ratajczak, Żandarmeria Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, Toruń 2010, s. 204-205.
9  Ibidem, s. 237-253.
10  Regulamin żandarmerii (projekt), Warszawa 1938 r., s. 1. 
11  ASG, 542/6, Tymczasowa organizacja Dywizjonu Żandarmerji KOP z 1927 r.; ASG, 542/167,  
Instrukcja organizacyjna Żandarmerii KOP z 1938 r.
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Taki stan rzeczy prowadzi do wniosku, że dzieje Dywizjonu Żandarmerii 
KOP w latach 1927-1939 zasługują na szczegółowe zbadanie oraz opraco-
wanie, ponieważ stanowią integralną część znaczącej dla narodowych dzie-
jów historii Wojska Polskiego z lat międzywojennych. Tymczasem Dywizjon 
Żandarmerii KOP, mimo swojej niemałej roli, gdyż był odpowiedzialny przez 
12 lat za pilnowanie dyscypliny żołnierzy KOP stojących na granicy, pozostał 
jakby przeoczony czy zapomniany i niezwykle rzadko pojawia się w opraco-
waniach naukowych. Być może stało się tak z wielu przyczyn, na które złożyły 
się także (oprócz wspomnianego niedoboru materiałów źródłowych, głównie 
archiwalnych i ograniczonego do nich dostępu), niewielka liczebność oraz 
znaczne rozdrobnienie jednostki (grupującej przeciętnie około 200 żołnierzy 
i oficerów przypadających na cały obszar podlegający służbowo KOP). Nie 
bez wpływu pozostał również sam charakter służby formacji, czyli nadzoro-
wanie żołnierzy, kontrolowanie ich, tropienie przewinień oraz dyscyplino-
wanie i doprowadzanie do ukarania winnych. Rezultaty działań, ważne dla 
istnienia KOP, nie były jednak upubliczniane, więc informacje o Dywizjonie 
Żandarmerii KOP niezwykle rzadko docierały do gazet. Okazjonalnie, jak na 
przykład w „Żołnierzu Polskim” w 1930 r.12, wspominano o nim, z powodu 
udaremnienia przez żandarmów próby przemytu spirytusu w okolicy Suwałk.

Dotychczas zagadnieniem istnienia tej jednostki w swym dorobku na-
ukowym, związanym z dziejami Żandarmerii Wojska Polskiego w latach 
1918-1939, zajmowali się Grzegorz Ratajczak13, Edward Jaroszuk14 oraz Jan 
Suliński15, w opracowaniu poświęconym polskiej żandarmerii, jako „organo-
wi bezpieczeństwa armii”. Dwóch pierwszych autorów, wykorzystując podob-
ny zasób materiałów źródłowych (np. relację Stefana Jankowicza16 i instrukcję 
organizacyjną z 1927 r.17), nie pominęło dziejów żandarmerii KOP. Jednakże 
w związku z ograniczoną objętością przeznaczonych na ten cel rozdziałów, bę-
dących składowymi większych prac, jedynie zasygnalizowali niektóre kwestie, 
np.: organizacji jednostki, jej zadań oraz szkolenia. Natomiast Jan Suliński, 
mimo że nie wydzielił w swojej pracy osobnego podrozdziału traktującego  
o żandarmerii KOP, zamieścił w monografii kilka ważnych informacji odno-
szących się do organizacji dywizjonu oraz szkolenia, wskazując przy tym to,  

12  Zwalczanie przemytu, „Żołnierz Polski” 1930, nr 4, s. 89.
13  G. Ratajczak, Żandarmeria Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, Toruń 2010.
14  E. Jaroszuk, Żandarmeria Wojskowa…, Kraków 2009. 
15  J. Suliński, Żandarmeria, organ bezpieczeństwa armii, Warszawa 2003. 
16  S. Jankowicz, Żandarmeria KOP, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, [Londyn] 1967, 
nr 46, s. 341-349.
17  ASG, 542/6, Tymczasowa organizacja Dywizjonu Żandarmerji KOP z 1927 r.
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że przebiegało ono w myśl analogicznych wytycznych, jak szkolenie żandar-
mów służących w szeregach Wojska Polskiego. 

Ukazało się także kilka artykułów na temat żandarmerii KOP, których 
autorami byli wymienieni wcześniej Grzegorz Ratajczak18, Edward Jaroszuk19 
oraz Jan Rutkiewicz20. Artykuł pierwszego z nich powstał w związku z przygo-
towywaną monografią, wzmiankowaną wcześniej. Natomiast Edward Jaroszuk 
podjął, moim zdaniem, dość udaną próbę syntetycznego przedstawienia lo-
sów Dywizjonu Żandarmerii KOP, jego organizacji, obowiązków służbowych 
i uzyskiwanych wyników służbowych. Szkoda jednak, że w swoim artykule 
oparł się jedynie na materiałach zgromadzonych w Centralnym Archiwum 
Wojskowym w Warszawie, nie sięgając do zasobu Archiwum Straży Granicz-
nej w Szczecinie. Jeszcze mniej informacji zawiera artykuł Jana Rutkiewicza, 
którego tekst - pod względem materiałowym - powstał na stosunkowo wątłych 
podstawach, nie wprowadza on zatem nowych faktów do problematyki dzie-
jów Dywizjonu Żandarmerii KOP.

W czasie przygotowywania monografii szczególnie przydatne okazały się 
prace Edwarda Jaroszuka. Jego publikacje przedstawiają, w odczuciu autora, 
najwyższy poziom merytoryczny i zawierają największą liczbę istotnych infor-
macji dla tematu niniejszej pracy. Znikome natomiast dane na temat Dywi-
zjonu Żandarmerii KOP znajdują się w pracach poświęconych, w całości lub 
w dominującej części, dziejom KOP. Istnienie żandarmerii w publikacjach: 
Jerzego Prochwicza Korpus Ochrony Pogranicza 1924-193921 oraz u Marka 
Jabłonowskiego Formacja specjalna. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-193922 
jest tylko zasygnalizowane. Na tym tle, na pochlebną wzmiankę zasługuje pra-
ca Artura Ochała, traktująca o oddziałach KOP stacjonujących w Suwałkach.  
Pisząc o suwalskim garnizonie, autor przedstawił dość obszernie tamtejszy po-
sterunek żandarmerii i służących na nim żandarmów23.

Dokładne poznanie służby KOP i Dywizjonu Żandarmerii KOP na Kre-
sach Wschodnich wymagało także prowadzenia kwerendy wśród prac o profilu 

18  G. Ratajczak, Powstanie i organizacja żandarmerii Korpusu Ochrony Pogranicza, „Mars. Pro-
blematyka i Historia Wojskowości” 2004, nr 17, s. 61-76. 
19  E. Jaroszuk, Dywizjon żandarmerii KOP, Korpus Ochrony Pogranicza, [w:] Materiały z kon-
ferencji naukowej w 80 – rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza, red. J. Prochwicz, 
Kętrzyn 2005.
20  J. Rutkiewicz, Żandarmeria Korpusu Ochrony Pogranicza 1924-1939, „Poligon” 2006, nr 3, 
s. 68-72. 
21  J. Prochwicz, Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, Warszawa 2006.
22  M. Jabłonowski, Formacja specjalna…, Warszawa 2002/2003.
23  A. Ochał, Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza Suwałki 1927-1939, Suwałki 2009,  
s. 255-280.
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ogólnohistorycznym. Całość przebadanych opracowań zawiera Bibliografia. 
W tym miejscu wypada w pierwszym rzędzie wymienić najstarsze i najcen-
niejsze publikacje: Władysława Pobóg-Malinowskiego Najnowsza historia 
polityczna Polski, t. 224, Henryka Dominiczaka Granica wschodnia Rzeczypo-
spolitej Polskiej w latach 1919-193925 oraz Jana Tomaszewskiego Ojczyzna nie 
tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-193926, a także 
nowszą pracę autorstwa Wojciecha Materskiego Na widecie. II Rzeczpospolita 
wobec Sowietów 1918-194327.

Odczuwalny niedobór opracowań historiograficznych na temat Dywi-
zjonu Żandarmerii KOP był zasadniczym czynnikiem sprawczym rozpoczę-
tych badań i skłonił mnie do przeprowadzenia kwerend archiwalnych, w celu 
podjęcia próby źródłowego ustalenia okoliczności powstania Dywizjonu Żan-
darmerii KOP oraz szerszego, w miarę możliwości, zaprezentowania różno-
rodnych zagadnień związanych z tą jednostką. 

Podstawowym miejscem kilkuletniej pracy badawczej, w czasie opraco-
wywania tematu, stało się Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie (dalej 
ASG), a jego zasoby okazały się głównym i bogatym rezerwuarem materia-
łów archiwalnych dotyczących Dywizjonu Żandarmerii KOP. Zespołem naj-
ważniejszym, który na początku kwerendy archiwalnej w 2010 roku liczył 
około 200 jednostek archiwalnych, był zbiór opatrzony sygnaturą ASG, 542  
(z ówczesną nazwą: Dywizjon Żandarmerii KOP), zawierający materiały tej-
że formacji. Obecnie zaś, po rozbudowie zasobu kolekcji, zespół udostępnia-
ny jest badaczom pod nową sygnaturą ASG, 178. Trzeba jednak podkreślić,  
że dokonanie ponownego opracowania dokumentów przez pracowników 
archiwum znacząco skomplikowało i na pewien czas nawet uniemożliwiło 
dalsze prowadzenie badań. W nowym zespole ASG, 178 są teraz materiały 
powiązane praktycznie z każdą dziedziną służby żandarmów, przez co utrud-
niona jest możliwość dokładnego przedstawienia charakterystyki przebada-
nych dokumentów, zwłaszcza że objętość poszczególnych teczek dodatkowo 
wzrosła wskutek wspomnianych prac. Niemniej jednak kluczową rolę pełnią, 
co wydaje się oczywiste, Rozkazy Dzienne Dywizjonu Żandarmerii KOP za lata 
1927-1939 zawierające różnorodne informacje szczegółowe. Są w nich dane 

24  W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. 2, 1914-1939, Warszawa 
2000.
25  H. Dominiczak, Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939, Warszawa 
1992.
26  J. Tomaszewski, Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-
1939, Warszawa 1985.
27  W. Materski, op. cit.



15

WSTĘP

na temat: zmian personalnych, ukończonych kursów, związków małżeńskich 
zawieranych przez żandarmów, wydanych im pozwoleń na posiadanie prywat-
nej broni, urlopów i chorób żołnierzy, a także zmian w zasadach pełnienia 
służby. Zawarte są w zespole informacje o nagrodach oraz przydzielonych służ-
bowych materiałach eksploatacyjnych, a nawet ślady podejmowanych przez 
dowództwo prób nakłonienia żandarmów do większego zainteresowania się 
czytelnictwem. Drugą, niezwykle ważną grupą badanych dokumentów, były 
materiały dotyczące wyszkolenia żandarmów. Znalazły się w niej zarówno pro-
gramy doskonalenia, kursy jazdy konnej, jak i przygotowane przez żandar-
mów, w celach ogólnie kształcących, wypracowania pisemne. W zespole tym 
nie brakuje również archiwaliów informujących o problemach związanych  
z organizacją i pełnieniem służby żandarmów, są też protokoły z przeglądów 
posterunków, komunikaty o dyslokacji niektórych z nich, a także sprawozda-
nia z dorocznych odpraw dowódców plutonów. Wobec szerokiego wachlarza 
zgromadzonych informacji źródłowych właśnie ten zespół stał się dla auto-
ra główną bazą badawczą, umożliwiającą w przeważającej mierze napisanie  
niniejszej monografii. Trzeba jednak w tym miejscu zasygnalizować, że pomi-
mo znacznej objętości zasobów, dają się zauważyć, przy wnikliwej kwerendzie, 
braki wielu archiwaliów (np. Rozkazów Dziennych poszczególnych plutonów). 
Możliwe, że część tych dokumentów znajduje się w moskiewskich archiwach28.

Zbiorem bez wątpienia równie przydatnym i zarazem najobszerniejszym, 
bo liczącym około tysiąca kart katalogowych, okazały się dokumenty powstałe 
wskutek prac i czynności dowództwa Korpusu Ochrony Pogranicza oraz opa-
trzone sygnaturą ASG, 541 (nazwa zespołu: Dowództwo KOP). Również ten 
zespół w czasie pisania niniejszej publikacji podlegał opracowaniu archiwalne-
mu, przez co był też okresowo wyłączony z udostępniania. Spectrum spraw za-
wartych w tej kolekcji jest bardzo szerokie, ponieważ znajdują się tam zarówno 
materiały kwatermistrzowskie, programy szkolenia, Rozkazy Dzienne KOP, jak 
i księgi uposażeń. Ten cenny zespół, zbadany przez autora pracy i odnale-
zione tam, nieznane dotąd dokumenty, umożliwiły określenie np. daty oraz 
sposobu przejścia dywizjonu ze szkolenia szeregowych obowiązkowej służby 
czynnej na uzupełnienie stanu osobowego zaciągiem ochotniczym. Ustalono 
też orientacyjne zarobki żandarmów, z uwzględnieniem dodatków i potrąceń 
w poszczególnych okresach. 

28  Polskie formacje graniczne, t. 1, Straż Graniczna 1918–1939. Dokumenty organizacyjne. Wy-
bór źródeł, red. B. Polak, Koszalin 1999, s. 12.
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W celu nakreślenia stanu dyscypliny wśród żołnierzy wcześniejszych for-
macji ochrony granicy wschodniej, który wraz z ujawniającymi się w czasie 
działania KOP nieprawidłowościami, był poniekąd przesłanką do późniejsze-
go utworzenia Dywizjonu Żandarmerii KOP, na potrzeby pracy wykorzy-
stane też zostały zdeponowane w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie 
dokumenty formacji granicznych służących na wschodzie przed powstaniem 
KOP. W tym kontekście warto wymienić również pochodzącą z Muzeum 
Regionalnego w Jaśle relację byłego policjanta, Józefa Bila, dotyczącą jego 
służby granicznej29.

Pewne informacje na temat spraw organizacyjnych i statystyki prze-
stępczości w Wojsku Polskim zostały pozyskane po usilnych staraniach  
w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie (pomimo oficjalnego 
zamknięcia i braku dostępności jego zasobów dla badaczy). Były to materiały 
z zespołu Dowództwa Żandarmerii (CAW, I 300.51), umożliwiające uzu-
pełnienie problematyki spraw organizacyjnych dywizjonu i w pewnym stop-
niu również skonfrontowanie raportów odnoszących się do ilości przestępstw, 
które miały miejsce w KOP. Niestety, szerszemu wykorzystaniu archiwaliów 
zdeponowanych w CAW przeszkodził jednak przedłużający się remont w tej 
placówce w latach 2011-2014, a więc w czasie mojej intensywnej kwerendy 
i ogromnym stopniu utrudnił on realizację całego programu badań. Prace 
remontowe do pewnego stopnia zmusiły także do modyfikacji wcześniej za-
mierzonego układu i zawartości monografii. Możliwość wykorzystania mate-
riałów zdeponowanych w CAW pojawiła się ponownie dopiero po 2015 r., 
jednakże przeprowadzona kwerenda wykazała tylko materiały o drugorzęd-
nym znaczeniu dla tematu. Według informacji pracowników CAW, całość 
dokumentów dotyczących Dywizjonu Żandarmerii KOP przekazano do Ar-
chiwum Straży Granicznej w Szczecinie. 

Poszukiwania, prowadzone w Centralnej Bibliotece Wojskowej, umoż-
liwiły autorowi, dzięki uprzejmości Dyrekcji CBW, uzyskać cyfrowe kopie 
części przedwojennej prasy wojskowej oraz regulaminów. Z materiału udo-
stępnionego przez bibliotekę najbardziej przydatna okazała się Instrukcja Żan-
darmerii z 1927 r. Pozwoliła ona bowiem na szczegółowe przeanalizowanie 
podstaw prawnych działalności badanej formacji oraz wytycznych regulują-
cych tok służby. Stała się ogromnie pomocną przy opracowywaniu, odda-
nej do rąk czytelników, publikacji, jak też i pozyskany z biblioteki „Przegląd 
Kawalerii i Broni Pancernej” z 1967 roku, w którym opublikowano cenną  

29  Muzeum Regionalne w Jaśle, Nr 59 A.S.E., Wspomnienia Józefa Bila.
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i właściwie jedyną relację Stefana Jankowicza, wielokrotnie cytowaną w niniej-
szej pracy, będącą przedmiotem badań także innych autorów30. 

Z uwagi na znaczącą rolę w historii Dywizjonu Żandarmerii KOP ppłk. 
Apolinarego Jagodzińskiego (1889-1982), pierwszego i jedynego dowódcy jed-
nostki, bardzo pożądane były wszelkie powojenne informacje o nim - żywym 
lub martwym. Przeprowadzona została kwerenda w Centralnym Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Badania te przyniosły pewne 
rezultaty, lecz w celu uzupełnienia informacji o dowódcy, podjęto również 
owocną korespondencję z Polskim Czerwonym Krzyżem. Istotną okazała się, 
dla poznania wojennych i powojennych losów dowódcy Dywizjonu Żan-
darmerii KOP, jego korespondencja z PCK z lat pięćdziesiątych, w której 
opisał ówczesne swoje dzieje. Dzięki pomocy PCK udało się również ustalić 
dokładną datę śmierci ppłk. Jagodzińskiego, a współpraca z Urzędem Miasta  
w Łodzi pozwoliła na poznanie jego dawnego miejsca zamieszkania.  
W stosunku do całego okresu po 1945 r., pozostaje jednak kwestią otwartą jego 
życie prywatne oraz aktywność zawodowa czy ewentualnie inna działalność, 
chociażby o charakterze społecznym (np. członkostwo w organizacjach kom-
batanckich). Żałować należy, że w materiałach służby bezpieczeństwa, zarchi-
wizowanych w Instytucie Pamięci Narodowej, nie zachowały się żadne doku-
menty rzucające światło na powojenne losy podpułkownika Jagodzińskiego31. 

Przedmiotem poszukiwań byli również inni żandarmi Dywizjonu 
Żandarmerii KOP. Jednak prowadzone badania poza granicami Polski jak np. 
w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym we Lwowie nie okazały 
się owocne. Nie dała spodziewanego rezultatu próba zdobycia informacji przy 
pomocy organizacji polonijnych oraz ogłoszeń prasowych czy internetowych 
o osobach powiązanych z przedwojenną żandarmerią KOP. Podjęte starania 
nie ujawniły żadnych osób ani też prywatnych materiałów. Również zapo-
znanie się z dostępnymi w Internecie katalogami Archiwum Instytutu Józefa 
Piłsudskiego w Londynie nie przyniosło oczekiwanych efektów. Podobnie bez-
owocną okazała się próba nawiązania kontaktu, za pośrednictwem Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, z rodziną kpt. Rudolfa Semkowicza, na 
którego powojenny trop autor natrafił w trakcie badań. Kapitan przed wojną 
służył w Dywizjonie Żandarmerii KOP, a zmarł w 2005 r. we Wrocławiu, lecz 
tego wątku również nie było możliwości dalej rozwinąć.

30  S. Jankowicz, op. cit., s. 341-349.
31  Korespondencja własna autora dotycząca losów ppłk. Jagodzińskiego, pisma Instytutu Pa-
mięci Narodowej do autora, z dnia 21 i 23 października 2014 roku oraz kwerenda.
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Podczas przygotowania niniejszej monografii autor przeprowadził kwe-
rendy biblioteczne przedwojennych czasopism oraz prasy codziennej. Najbar-
dziej przydatne okazały się roczniki „Słowa”, „Żołnierza Polskiego”, „Polski 
Zbrojnej”, „Ilustrowanego Kuriera Wieczornego” oraz „Dziennika Poznań-
skiego”. Wymienione dwa specjalistyczne czasopisma wojskowe zawierają 
cenne wiadomości na temat Wojska Polskiego w II RP. Natomiast informa-
cje i publicystyka wymienionych dzienników posłużyły do oddania atmosfery 
zagrożenia sytuacją panującą na Kresach w początku lat dwudziestych, zanim 
powstał KOP.

Istotną pomocą źródłową, o charakterze naukowym, były również Rocz-
niki Statystyczne z okresu II RP. Szczególnie ważne okazały się one dla nakre-
ślenia w ujęciu liczbowym sytuacji społeczno-ekonomicznej i populacyjnej na 
Kresach. Podobny walor źródłowy miały Dzienniki Ustaw RP, gdzie publiko-
wano akty normatywne, z kolei w Rocznikach Oficerskich podawano bieżące 
i podstawowe informacje na temat miejsca służby poszczególnych oficerów, 
posiadanych odznaczeń oraz czasami daty urodzin.

Zamieszczone w pracy materiały ikonograficzne pochodzą w większości 
z dotychczas wydawanych publikacji, ale nie brak i wśród nich wykonanych 
przez autora skanów materiałów archiwalnych czy fotografii niereprodukowa-
nych po 1945 r., które pochodziły z Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz 
z „Jednodniówki KOP”32. 

Spośród publikowanych edycji źródłowych, przydatnych w opracowaniu 
publikacji, należy wymienić wydany pod redakcją Marka Rubasa33 zbiór wspo-
mnień żołnierzy KOP: Oni strzegli granic II Rzeczypospolitej: relacje i wspo-
mnienia. Cenny też okazał się tom, opracowany przez Marka Jabłonowskie-
go, pt. O niepodległą i granice, t. 4, Korpus Ochrony Pogranicza 1924-193934,  
w którym zostały opublikowane najważniejsze dokumenty dotyczące powsta-
nia i służby pełnionej przez Korpus Ochrony Pogranicza. Jako trzecią pozycję  
warto wspomnieć przywoływany już wcześniej artykuł Stefana Jankowicza35 
stanowiący historię dywizjonu, spisaną przez przedwojennego żandarma.

32  Były to publikacje wydawane przez Korpus Ochrony Pogranicza w kolejne rocznice objęcia 
służby granicznej. Prezentowano w nich materiały dotyczące pełnienia i wyników służby gra-
nicznej, działalności społecznej, kulturalnej oraz inne informacje związane z funkcjonowaniem 
KOP. 
33  Oni strzegli granic II Rzeczypospolitej: relacje i wspomnienia, red. M. Rubas, Warszawa 2002.
34  O niepodległą i granice, t. 4, Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, red. nauk. serii M. 
Jabłonowski, Warszawa-Pułtusk 2001.
35  S. Jankowicz, op. cit., s. 341-349.
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Zebrany materiał archiwalny, w powiązaniu z istniejącą literaturą na-
ukową, analizowano przy zastosowaniu metody historycznej, właściwej dla 
warsztatu historyka36. Dzięki niej wyjaśnia się związki przyczynowo-skutkowe  
w wydarzeniach z przeszłości i historyk uzyskuje podstawę do tworzenia wła-
snej narracji oraz stawiania hipotez i wniosków. W tym konkretnym przy-
padku, uwzględnia się w monografii historyczny kontekst utworzenia KOP  
i w świetle źródłowej analizy przedstawia się genezę oraz organizację Dywizjo-
nu Żandarmerii KOP. Dochodzi też do sprecyzowania ogółu nałożonych na 
jednostkę zadań w czasie jej dwunastu lat działalności, w okresie 1927-1939. 

Konstrukcja publikacji, składającej się z sześciu rozdziałów, została uję-
ta w ramy problemowo-chronologiczne. Zważywszy na dwunastoletni okres 
istnienia jednostki i różne aspekty związane z organizacją oraz działalno-
ścią żandarmerii Korpusu Ochrony Pogranicza, powstała konieczność wy-
odrębnienia charakterystycznych zagadnień w poszczególnych rozdziałach  
i podrozdziałach. 

Rozdział pierwszy, pt. Sytuacja polityczna i społeczna na Kresach Wschod-
nich Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1921-1924 i pierwsze próby ochrony pol-
skich granic, pozostaje poza zakresem chronologicznym całości pracy. Ma on 
bowiem charakter wprowadzający w historię ziem wschodnich oraz początków 
ochrony granicy, po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. Stanowi ogólny 
zarys sytuacji, z jaką stykali się żołnierze KOP przybywający na ziemie wschod-
nie II Rzeczypospolitej od 1924 r. i także żandarmi od 1927 r. Omawiana  
w rozdziale problematyka skupia się na przedstawieniu prób zapewnienia bez-
pieczeństwa publicznego na tle widocznego stanu zacofania gospodarczego  
i kulturowego Kresów oraz często wrogiej postawy licznych, niepolskich mniej-
szości narodowych, głównie w obszarze granicznym ze wschodnim sąsiadem, 
odmiennym ustrojowo, wrogim ideologicznie i politycznie. 

W rozdziale drugim, zatytułowanym Organizacja Dywizjonu Żandarme-
rii KOP, narracja koncentruje się na szeroko ujętych sprawach organizacyjnych 
Dywizjonu Żandarmerii KOP. W tym kontekście omówiono zarówno gene-
zę żandarmerii KOP, jak i późniejsze reorganizacje tej jednostki, ponadto za-
warto informacje dotyczące wyglądu i wyposażenia posterunków żandarmerii 
KOP. W odniesieniu do tematu publikacji należy zaznaczyć, że sformowanie 
odrębnej jednostki żandarmerii dla Korpusu Ochrony Pogranicza było proce-
sem długotrwałym. Potwierdza tę ocenę fakt wieloletnich starań gen. Henryka 

36  B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1987, s. 241-242; M. Nadolski, 
Metoda historyczna w badaniach europejskich, [w:] Studia europejskie: zagadnienia metodologiczne, 
red. K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2010, s. 183-184.
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Odrowąż-Minkiewicza, dowódcy KOP, które trwały od kwietnia 1925 r. do 
marca 1927 r. Ponadto, wbrew pokutującemu w literaturze przekonaniu  
o stabilności struktury Dywizjonu Żandarmerii KOP, w późniejszych latach 
przeprowadzano zmiany organizacyjne, na co dowodem jest druga Instrukcja 
organizacyjna Żandarmerii KOP z 1938 r., która nie pojawia się w wymienio-
nych wcześniej opracowaniach.

Trzeci rozdział, o tytule Żandarmi KOP i ich służba, prezentuje przede 
wszystkim podstawy prawne działania żandarmerii, jej uprawnienia i obo-
wiązki, wiadomości dotyczące umundurowania oraz ekwipunku żołnierzy. 
Zostały w nim również zebrane informacje o żandarmach Korpusu Ochro-
ny Pogranicza, jako specyficznej grupie zawodowej (wiek, wykształcenie  
cywilne czy przeciętne zarobki). Niemożliwym, do wykonania z braku źródeł  
o charakterze wspomnieniowym, okazało się natomiast zamierzone wcześniej 
przybliżenie codziennego życia żandarmów.

Kolejna część pracy, czyli rozdział czwarty, omawia Przygotowanie żan-
darmów Dywizjonu Żandarmerii KOP do służby, stan wiedzy i dokształcanie. 
Odnosi się do całości szkolenia żandarmów oraz doskonalenia na posterun-
kach, odbywanego z uwzględnieniem specyfiki ich służby. Przede wszystkim, 
nie pomijając ogólnych wytycznych, skupiono się w nim na pokazaniu tego 
procesu, jako działania oddolnego, na szczeblu posterunku czy dywizjonu 
(a więc bezpośrednio od strony wykonawczej). W prezentowanym rozdziale 
szczególnie wyraźnie uwidacznia się znaczenie ewolucji systemu kształcenia 
żandarmów, z uwypukleniem różnic występujących przy przejściu żołnierzy 
ze szkolenia obowiązkowej służby czynnej na wprowadzony w 1935 r. zaciąg 
ochotniczy.

Bardzo ciekawie, z racji pełnionych przez żandarmerię funkcji nadzoru-
jących i kontrolnych na Kresach, zarysowuje się rozdział piąty, zatytułowany 
Wyniki służbowe żandarmów i dyscyplina w KOP. W nim, oprócz prezentacji 
wyników służbowych żandarmów, przedstawiono także różnego rodzaju na-
ruszenia przepisów, do których to wykroczeń - wcale nierzadko - dochodziło 
także w KOP. Zaprezentowane zestawienia, które powstały w oparciu o za-
chowane w ASG doniesienia żandarmów, są bardzo istotne dla zrozumienia 
problemów z dyscypliną w KOP oraz też w innych formacjach wojskowych  
II RP. Dotychczas w opracowaniach podstawą takich analiz były niemal wy-
łącznie, powstające na wyższym szczeblu, zestawienia sumaryczne. Ukazywały 
one zagadnienie występujących nieprawidłowości wyłącznie ze znacznej per-
spektywy, co relatywizowało te oceny, nie oddając dokładnie ich obrazu. War-
to tu jednak nadmienić, że przeprowadzone badania w zasadzie potwierdziły 
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opinię, znaną ze specjalistycznych opracowań, że wskaźniki przestępczości 
wśród żołnierzy KOP często były niższe, od tych odnotowanych w analogicz-
nych okresach dla całego Wojska Polskiego. 

Ostatni rozdział – szósty, pt. Korpus Ochrony Pogranicza wobec zagrożenia 
wojennego, w zamyśle autora miał być próbą zebrania i przedstawienia ogółu 
informacji na temat udziału żandarmów w walkach we wrześniu i październi-
ku 1939 r. oraz o dalszych losach tych żołnierzy. Jednakże jego problematyka, 
wobec braku dostatecznej ilości materiałów, została zawężona, a autor musiał 
zadowolić się nieco schematycznym omówieniem sytuacji międzynarodowej 
RP, planowania wojennego oraz odtworzeniem wydarzeń, dysponując infor-
macjami o powojennych losach zaledwie kilku żandarmów. Dużym sukcesem 
okazało się natomiast, wspomniane już, natrafienie na trop, który pozwolił 
wreszcie wyjaśnić powojenne, dotąd w ogóle nieznane, dzieje ppłk. Apolinare-
go Jagodzińskiego. Przeżył on niemiecką niewolę i zmarł w latach osiemdzie-
siątych w Łodzi.

W podsumowaniu Wstępu autor pragnie podkreślić, że podjęte badania 
nad problematyką Dywizjonu Żandarmerii KOP w latach 1927-1939, jednost-
ki ważnej dla służby KOP, miały przyczynić się do poszerzenia stanu aktualnej 
wiedzy na temat tej wybranej formacji Wojska Polskiego. Doprowadzić też 
miały do spopularyzowania jej dziejów, a także do wypełnienia badawczej luki 
w historii wojskowości z lat II Rzeczypospolitej. Zamierzona praca wydawała 
się istotna tym bardziej, że Dywizjon Żandarmerii KOP nie doczekał się - jak 
dotąd - dogłębnego opracowania, popartego analizą materiału archiwalnego 
w szerokim zakresie merytorycznym. Jednak z powodu wymienionych trud-
ności z dostępem do dokumentów archiwalnych w Centralnym Archiwum 
Wojskowym w Warszawie i Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie (ASG), 
najważniejszych dla przygotowanej przez autora i oddanej do rąk czytelnikom 
monografii, opartej na rozprawie doktorskiej, mogło powstać jedynie swoiste 
kompendium, najbardziej rozbudowane spośród istniejących. Autor żywi na-
dzieję, że być może w przyszłości, w wyniku dalszych badań, uda się odkryć 
nieznane jeszcze fakty. Wtedy może pojawi się sposobność dotarcia do nowych 
śladów czy dokumentów, które pozwolą rozwinąć sygnalizowaną w niniejszej 
publikacji tematykę, w tym nierozpoznaną w pełni kwestię powojennych lo-
sów żandarmów Dywizjonu Żandarmerii Korpusu Ochrony Pogranicza. 

Niniejsza monografia stanowi opracowaną wersję rozprawy doktor-
skiej obronionej 21 kwietnia 2016 r. w Uniwersytecie Opolskim (Wydział 
Historyczno-Pedagogiczny).
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W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy okazali mi pomoc 
w przygotowaniu niniejszej monografii. Szczególne wyrazy wdzięczności kie-
ruję ku Promotorowi mojej rozprawy doktorskiej, Pani prof. dr hab. Teresie 
Kulak, oraz Recenzentom, dr hab. Zbigniewowi Karpusowi prof. UMK oraz 
prof. dr hab. Markowi Masnykowi, których uwagi przyczyniły się do stworze-
nia finalnej wersji pracy oddawanej do rąk Czytelników. Dziękuję również za 
życzliwość pracownikom archiwów, w których prowadziłem kwerendy.
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Rozdział I

Sytuacja polityczna i społeczna  
na Kresach Wschodnich  
Drugiej Rzeczypospolitej  

w latach 1921-1924  
i pierwsze próby ochrony 

polskich granic

1.1. Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej

Polsko-sowieckie negocjacje pokojowe prowadzone w Rydze zakończy-
ły się 18 marca 1921 r. podpisaniem Traktatu pokoju między Polską a Rosją  
i Ukrainą1. Delegacji polskiej przewodniczył wiceminister spraw zagranicz-
nych Jan Dąbski, a delegacji sowieckiej Adolf Joffe. 

Długotrwałość rozmów pokojowych, oficjalnie nawiązanych już w lip-
cu 1919 r.2, wynikała z ogromnego skomplikowania sytuacji politycznej na 
terenie dawnych ziem polskich, włączonych w czasie rozbiorów do Cesarstwa 
Rosyjskiego. Polacy nie mogli w 1919 r. zawrzeć pokoju z „czerwoną” Rosją 
wbrew Anglii i Francji, z drugiej zaś strony zwycięstwo „białych”, popieranych 
przez te państwa, uniemożliwiłoby przesunięcie na wschód granicy RP poza 
ziemie dawnego Królestwa Kongresowego. Jak słusznie zauważa Antoni Czu-
biński: „Głównym celem Piłsudskiego było maksymalnie okroić Rosję i ode-
pchnąć ją od Europy”, a miało to nastąpić wskutek oderwania Litwy, Białorusi 
i Ukrainy3. Dlatego też, po odrzuceniu przez bolszewików polskiej propozycji 

1  Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą podpisany w Rydze dnia 18 marca  
1921 roku, Dz.U. z 1921 r. Nr 49, poz. 300. 
2  Historia dyplomacji polskiej, t. 4, 1918-1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995, s. 120. 
3  A. Czubiński, Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918-1921, Opole 1993, s. 247.
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z 27 marca 1920 r., która jako miejsce rozmów wskazywała Borysów, poło-
żony na linii frontu na odcinku planowanego natarcia sowieckiego, doszło 
do podpisania umowy politycznej z ukraińskim rządem Symeona Petlury  
z dnia 21 kwietnia oraz konwencji wojskowej z 24 kwietnia 1920 r., a także 
do zorganizowania wspólnej wyprawy na Kijów4. Jednakże, pomimo ogrom-
nego sukcesu, którym stało się zajęcie Kijowa 7 maja 1920 r., już 11 czerwca 
miasto zostało ewakuowane, ze względu na rozpoczynającą się sowiecką kon-
trofensywę, która w sierpniu zagroziła już bezpośrednio Warszawie. 

Niekorzystne w tej sytuacji, co warto podkreślić, było niemal zupełne 
osamotnienie Polski w walce na wschodzie. Jeśli nie liczyć nieśmiałych prób 
mediacji pomiędzy RP a Rosją, podjętych przez mocarstwa zachodnie po wi-
zycie premiera Władysława Grabskiego w Spa 9 lipca 1920 r. oraz niewielkich 
dostaw uzbrojenia dla Polski, sabotowanych w skali europejskiej, z inspiracji 
bolszewickiej, przez robotników-socjalistów. Wielka Brytania i Francja nie 
chciały angażować się w większym stopniu w kolejny konflikt zbrojny5. Nie 
można także pominąć faktu, że podczas negocjacji w Mińsku, rozpoczętych 
w sierpniu 1920 r. przez rząd RP, w obliczu klęski i bezpośredniego zagro-
żenia stolicy, Rosjanie starali się odizolować po 15 sierpnia polską delegację 
od wieści o sukcesach podjętej kontrofensywy Wojska Polskiego znad Wie-
prza6. Przewodniczący delegacji sowieckiej, Karol Daniszewski, 19 sierpnia 
1920 r. nadal domagał się przyjęcia traktatu, który wyznaczałby granicę we-
dług przedstawionej w propozycji mediacyjnej 11 lipca 1920 r. linii Curzona. 
Zażądano wtedy również demobilizacji WP i oddania nadwyżek uzbrojenia, 
ponadto prawa tranzytu przez terytorium RP, utworzenia milicji robotniczej 
i amnestii dla więźniów politycznych7. Propozycje, złożone przez stronę so-
wiecką w Mińsku, musiały jednak ulec zmianie wobec odrzucenia od stolicy 
Polski Armii Czerwonej w bitwie warszawskiej w sierpniu 1920 r. i ponow-
nej klęski wojsk sowieckich nieco później w bitwie niemeńskiej, we wrześniu 
tegoż roku. Stało się oczywiste, że w takich okolicznościach pozycja polskiej  
 

4  Z. Karpus, Ukraiński sojusznik Polski w wojnie 1920 roku. Walka oddziałów Ukraińskiej 
Republiki Ludowej u boku Wojska Polskiego i ich dalsze losy, „Biuletyn Instytutu Pamięci Naro-
dowej” 2010, nr 7/8, s. 17-24.
5  H. Batowski, Między dwiema wojnami 1919-1939, Kraków 2001, s. 57-61; E. Kozłowski, 
M. Wrzosek, Historia oręża polskiego 1795-1939, Warszawa 1984, s. 589-590; W. Pobóg-Ma-
linowski, op. cit., s. 454-462.
6  Komunikaty P.A.T. [dok. 197 i 198], [w:] Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze 
dokumenty 1912 - styczeń 1924, red. K. Kumaniecki, Warszawa 1924 , s. 395-397.
7  S. Grabski, Pamiętniki, t. 2, Warszawa 1989, s. 160-162; Historia dyplomacji polskiej...,  
s. 155.
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delegacji wyjeżdżającej 14 września 1920 r. na rozmowy pokojowe do Rygi 
będzie znacznie silniejsza i może uda się je zakończyć sukcesem.

Etapem wstępnym rozmów ryskich było podpisanie 12 października pre-
liminaryjnego traktatu pokojowego wraz z umową o rozejmie między Polską 
a Rosyjską Socjalistyczną Federacyjną Republiką Radziecką i Ukraińską So-
cjalistyczną Republiką Radziecką. Tym samym wytyczono w nim wstępnie 
granicę wschodnią Polski w sąsiedztwie z Ukrainą i Białorusią8. Rokowania  
w Rydze trwały do 18 marca, w toku których Rosja m.in. zgodziła się na drob-
ne poprawki graniczne na korzyść Polski (w stosunku do traktatu prelimina-
ryjnego), głównie na terenie Polesia i Wołynia. Ostatecznie, w myśl podjętych 
tam decyzji i zapisów w traktacie ryskim, ratyfikowanym przez Naczelnika 
Państwa 16 kwietnia 1921 r., polsko-sowiecka granica o długości 1412 km 
miała przebiegać zasadniczo wzdłuż linii Dzisna – Dokszyce – Słucz – Korzec 

– Ostróg – Zbrucz9. Końcowy jej kształt ustalono w czasie prac mieszanej pol-
sko-sowieckiej komisji granicznej, tak, że już w marcu 1923 r. granica ta była 
wyznaczona i oznakowana w terenie10. Niedługo później granica została uzna-
na przez Radę Ambasadorów, przez co otrzymała sankcję międzynarodową11.

Ówcześni czołowi politycy polscy, jak Roman Dmowski i Józef Piłsud-
ski, mieli odmienne propozycje dotyczące linii granicznej na wschodzie RP. 
Wypowiadający się o poglądach Dmowskiego w tej kwestii Roman Wapiń-
ski napisał, że „Dokonując ogólnej oceny koncepcji terytorialnych Dmow-
skiego można stwierdzić, że próbował on pogodzić dwie zasady: historyczną  
i etnograficzną, to jednak zasada etnograficzna okazała się mieć większe zna-
czenie dla jego koncepcji”12. Uważał, że do Polski powinny zostać włączone 
na wschodzie tylko ziemie utracone w wyniku II i III rozbioru, które z racji 
obecności tam ludności polskiej były możliwe do spolonizowania. Natomiast 
Józef Piłsudski, w ocenie Janusza Farysia, próbując realizować swoją koncepcję 
federacyjną „po klęsce wyprawy kijowskiej, przegrał kartę ukraińską, w pokoju 
ryskim - białoruską, a wreszcie w 1922 r. ostatecznie litewską”13. W tych oko-
licznościach zawiodła wizja terytorialna marszałka dotycząca polityki wschod-
niej zmierzającej do wewnętrznego rozsadzenia Rosji, poprzez utworzenie na 

8  Z. Kowalski, Granica ryska, [w:] Traktat ryski..., s. 130-131.
9  Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą podpisany w Rydze dnia 18 marca  
1921 roku, Dz.U. z 1921 r. Nr 49, poz. 300.
10  H. Dominiczak, Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów 996-1996, Warszawa 
1997, s. 26, 107-108.
11  H. Batowski, Między dwiema wojnami…, s. 60–61.
12  R. Wapiński, Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Gdańsk 1997, s. 155. 
13  J. Faryś, Piłsudski i piłsudczycy: z dziejów koncepcji polityczno-ustrojowej (1918-1939), Szcze-
cin 1991, s. 21.
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wschód od Polski przyjaznych jej innych organizmów państwowych. Jeszcze 
ostrzej politykę federacyjną ocenił Andrzej Garlicki, pisząc otwarcie, że „Po-
lityczne koncepcje i plany Piłsudskiego dotyczące ukształtowania wschodniej 
granicy państwa poniosły całkowitą porażkę. […] Była to koncepcja anachro-
niczna, świadcząca o niezrozumieniu mechanizmów społecznych”14. Pod tym 
stwierdzeniem powinno się rozumieć niedocenienie przemian społecznych  
i rozwoju poczucia odrębności oraz aspiracji narodowych tamtejszej ludności.

Spoglądając na mapę fizyczną spornego obszaru, stosunkowo łatwo moż-
na zaobserwować wybitnie otwarty charakter przebiegu wschodniej granicy  
w terenie. Prócz niewielkich odcinków, np. nad Zbruczem, Słuczem, Mo-
roczem czy Stwigą, linia graniczna nie pokrywała się z działem wód, nie 
oddzielała od siebie dwóch odmiennych obszarów gospodarczych czy też 
etnicznych. Przez około 30% swej długości granica wschodnia przebiegała  
w terenie lesistym, 28% bagiennym, 27% w terenie otwartym suchym i pagór-
kowatym oraz tylko 15% wzdłuż rzek i rzeczek, traktowanych jako naturalne 
przeszkody terenowe15. Na ziemiach tych, oprócz bagien Polesia dzielących 
Kresy16 na dwa wyraźnie niezależne obszary, nie było przeszkód o znaczeniu 
strategicznym. Co więcej, pokaźny odsetek terenów lesistych i bagiennych  
w istotnym stopniu utrudniał uszczelnienie granicy, zapewniając w oczywisty 
sposób liczne naturalne schowki i osłony, chroniące intruzów przed wzrokiem 
funkcjonariuszy formacji granicznych. Kryjówki te mogły być wykorzystywa-
ne zarówno przez zwykłych przemytników, przekraczających nielegalnie gra-
nicę, jak i przez agentów wywiadu, co w przypadku ich zadań szpiegowskich 
stanowiło wielkie ułatwienie w pracy. 

Szkic na temat sytuacji panującej na Kresach, zwłaszcza w sferze stosun-
ków ludnościowych i gospodarczych, jest niezbędny w niniejszej pracy dla 
należytego naświetlenia potrzeby utworzenia KOP i następnie Dywizjonu 
Żandarmerii KOP. Odnosi się bowiem, do tamtejszych, specyficznych wa-
runków oraz istoty funkcjonowania tych formacji. Żandarmeria zajmowała 

14  A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988, s. 235.
15  M. Jabłonowski, Polityczne i wojskowe przesłanki powołania do życia Korpusu Ochrony Pogra-
nicza, [w:] Materiały z konferencji…, s. 29. 
16  Nazwy Kresy użył jako pierwszy w 1854 r. Wincenty Pol w poemacie Kohort dla określenia 
ostatniej linii wojsk strzegących południowo-wschodniej granicy. Z czasem wyraz Kresy stał się 
synonimem pogranicza i zaczęto nazywać nim wschodnie ziemie Rzeczypospolitej, pod władzą 
rosyjską. Za wewnętrzną granicę Kresów zwykło się przyjmować linię Curzona, która była  
w istocie linią demarkacyjną pomiędzy wojskami polskimi i bolszewickimi, zaproponowaną 
w nocie z 11 lipca 1920 roku przez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych lorda George’a 
Curzona. Ponadto w okresie II RP ziemie polskie leżące na pograniczu z Niemcami otrzymały 
miano Kresów Zachodnich. Zob. M. Bachowska, Kresy, Kraków 2010, s. 5-6; Encyklopedia 
historii Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Garlicki, Warszawa 1999, s. 176.
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się niejednokrotnie rozmaitymi sprawami, wychodzącymi też poza zakres ści-
śle wewnętrzny, jak np. różnego rodzaju domniemanymi lub rzeczywistymi 
nadużyciami, popełnionymi przez żołnierzy KOP w stosunku do miejscowej 
ludności. Bywało jednak, że skargi na niewłaściwe traktowanie przez żołnierzy 
KOP nie zawsze okazywały się zasadne. Niekiedy były to informacje preparo-
wane przez wrogie II RP środowiska, np. ukraińskie. Tak właśnie zdarzyło się 
w 1937 r. w przypadku rzekomego pobicia Antoniego Kłymszyna i Antoniego 
Hawryluka. Sąd uniewinnił żołnierzy KOP (co zresztą przewidzieli żandar-
mi prowadzący dochodzenie), podjęto także kroki prawne zarówno przeciw 
redaktorowi dziennika „Diło” (który nie wydał nazwiska autora artykułu  
o rzekomym pobiciu), jak i przeciw oskarżającym17. 

W kontekście sytuacji na Kresach trzeba podkreślić, że wytyczona linia 
graniczna pokrywała się w zasadzie z granicą I Rzeczypospolitej po II rozbiorze 
i podzieliła obszary zamieszkałe w sposób zwarty, w przeważającej większości 
przez ludność ukraińską i białoruską, nierzadko przecinając przy tym istniejące 
więzy rodzinne lub gospodarcze pomiędzy sąsiednimi miejscowościami. Wy-
tworzona sytuacja skłaniała tamtejszych mieszkańców do przekraczania gra-
nicy. O tym, że nielegalne przekraczanie granicy wcale nie było przypadkiem 
odosobnionym, wspomina Józef Ksieniewicz, ówczesny mieszkaniec pograni-
cza z okolic Klecka, który w swojej relacji zapisał: „mieliśmy kuzyna po tamtej 
stronie granicy. Mój starszy brat […] często chodził go odwiedzać”18. 

Druga Rzeczpospolita była państwem niejednolitym pod względem na-
rodowościowym. Przyjmuje się, że na terenie odrodzonej Rzeczypospolitej  
w końcu 1921 r. (według spisu) zamieszkiwało niecałe 27,2 miliona obywateli, 
w tym mniejszości ukraińskiej ok. 3,9 miliona i białoruskiej 1,1 miliona, zaś 
po upływie 10 lat w 1931 r. 32,1 miliona, z czego na obszarze województw 
kresowych, tj. wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, tar-
nopolskiego, stanisławowskiego i lwowskiego, żyło nieco ponad 11,5 milio-
na obywateli19. Natomiast województwa graniczące bezpośrednio z ZSRR,  
tj. wileńskie, nowogródzkie, poleskie, wołyńskie, tarnopolskie, zamieszkiwało 
w 1931 r. około 7 milionów osób20. Sprawą dyskusyjną jest jednak dokład-
ny udział mniejszości narodowych w strukturze społecznej. Szczególnie na 

17  ASG, 542/162 [Korespondencja dotycząca nadużyć żołnierzy KOP], Pismo wachm. Fran-
ciszka Pabjana z dnia 21 maja 1937 r.
18  J. Ksieniewicz, Granica wschodnia II Rzeczypospolitej, [w:] Oni strzegli granic…, red. M. Ru-
bas, Warszawa 2002, s. 334.
19  Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 1924, s. 12; Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 
1938, s. 12
20  Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 1938, s. 12.
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Kresach, które tworzyły obszary należące wcześniej w przeważającej części do 
Imperium Rosyjskiego oraz na południu, wchodząca w skład Austro-Węgier, 
Galicja Wschodnia. Dostępne dla historyka źródła nie są niestety wolne od 
zniekształceń (zaniżenia liczby osób pochodzenia niepolskiego), powstających 
w trakcie badań, np. na skutek działań władz administracyjnych. Niechlubny 
fakt poprawiania danych spisowych potwierdza Edward Szturm de Sztrem, 
przedwojenny, wieloletni prezes Głównego Urzędu Statystycznego21. Według 
analizy Jerzego Tomaszewskiego Polacy w 1931 r. powinni stanowić 65% 
(-4% w stosunku do danych oficjalnych), czyli 20,7 mln, Ukraińcy 16% 
(+2%) - 5,1 mln, Żydzi 10% (+1%) - 3,1 mln, Białorusini 6% (+3%) - 2 mln, 
Niemcy 2% (bez zmian) - 0,7 mln, inni 1% (-2%), czyli 0,3 mln22. Jak łatwo 
daje się zauważyć, zmiana udziału ludności polskiej, połączona ze wzrostem 
udziału mniejszości, mogła nastąpić w zasadzie tylko na obszarze zamieszki-
wanych przez nie Kresów.

21  Zob. E. Szturm de Sztrem, Prawdziwa statystyka, [w:] Spisy ludności Rzeczypospolitej Polskiej 
1921-2002, red. Z. Strzelecki, T. Toczyński, Warszawa 2002, s. 228-231.
22  J. Tomaszewski, op. cit., s. 50; zob. też W. Michowicz, Problemy mniejszości narodowych, 
[w:] Polska Odrodzona 1918-1939. Państwo- Społeczeństwo- Kultura, red. J. Tomicki, Warsza-
wa 1982, s. 309-321.
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Ilustracja 1. Mapa narodowości w II RP 

Wypadałoby wyraźnie zaznaczyć, że stosunek większości kresowych grup 
narodowościowych wobec Rzeczypospolitej był nieprzychylny. Przykładowo 
Ukraińcy z województwa lwowskiego, tarnopolskiego czy stanisławowskiego, 
stojąc na wyższym poziomie cywilizacyjnym, przejawiali także wyższy poziom 
świadomości narodowej, co z kolei wiązało się z odczuwaniem większej nie-
chęci w stosunku do Polski, aniżeli wśród Ukraińców i Białorusinów zamiesz-
kujących dawne ziemie zaboru rosyjskiego, gdzie wskaźnik analfabetyzmu był 
znacznie wyższy, a wrogość wyraźnie mniejsza. Nieprzyjazne podejście Ukra-
ińców z dawnej Galicji wynikało w dużej mierze z poczucia krzywdy i pamię-
ci ich niedawnych walk o niepodległość23. Mając na uwadze różny poziom 
rozwoju cywilizacyjnego i powiązany z nim odmienny stosunek Ukraińców  

23  M. Krotofil, Ukraińcy w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym, [w:] Mniejszości narodo-
we i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej, red. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń 
2001, s. 125; zob. M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, 
Warszawa 2000, s. 67-243.
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z Galicji Wschodniej i Wołynia wobec RP, strona polska starała się nie dopu-
ścić do nawiązania aktywnych kontaktów pomiędzy obu grupami24.

Negatywny stosunek wobec RP przyjmował czasami postać skrajnego 
bandytyzmu i działalności terrorystycznej. Tak było w przypadku zabójstwa  
w Gajach na osobach posterunkowego Stanka i niejakiej Prośniakowej za-
strzelonych przez sprawców rozmawiających między sobą po ukraińsku. Za-
bójcy zrabowali rewolwer policjanta i można przypuszczać, że w celu zatarcia 
śladów wrzucili do kancelarii posterunku oraz przyległego mieszkania dwa 
granaty wojskowe, z których jeden eksplodował jednak na ulicy25.

W ocenie stosunku mniejszości białoruskiej do Polski władze wojskowe 
uważały, że właściwie tylko nieliczna inteligencja oraz żołnierze rekrutowani 
z powiatów bezpośrednio sąsiadujących z granicą ZSRR mają wrogi stosunek 
wobec RP26. Słusznie konstatuje Jerzy Tomaszewski, że w okresie międzywo-
jennym najczęściej nie dostrzegano przemiany i rozwoju w zakresie świado-
mości narodowej w społeczeństwie białoruskim, które przestawało być „mate-
riałem etnograficznym”27.

Podobnie nieprzyjazne stanowisko względem polskości zajmowa-
ła ludność litewska zamieszkująca głównie województwo wileńskie, gdzie  
w 1931 r. język litewski był domowym dla 5,2% mieszkańców28. Przykła-
dem niech będzie mniejszość litewska z rejonu stacjonowania Baonu KOP 

„Orany”. Pod wpływem obecności żołnierzy KOP, Litwini z pasa granicznego 
byli „pozornie lojalnie usposobieni”, a w głębi gminy: „rozagitowani i wrogo 
usposobieni do wszystkiego co polskie”29. Na postawy ich wpłynęły zapewne 
wydarzenia związane z powstaniem w 1920 r. Litwy Środkowej i przyłączenie 
tej części do Polski w kwietniu 1922 r.30

Z innych mniejszości narodowych warto wspomnieć także o stosunkowo 
licznych skupiskach Żydów, mieszkających głównie w miastach i miasteczkach. 

24  J. Bruski, Między prometeizmem a realpolitik. II Rzeczypospolita wobec Ukrainy sowieckiej 
1921-1926, Kraków 2010, s. 46; J. Kęsik, ”Kordon sokalski”. Problemy pogranicza galicyjsko-
-wołyńskiego w latach 1921-1939, [w:] Z dziejów prowincji galicyjskiej, red. A. Galos, Wrocław 
1993, s. 125-155.
25  Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie, 204/1/1264, Zabójstwo na oso-
bie st. post. Stanka i Prośniakowej w Gajach, pismo komendanta wojewódzkiego PP z dnia  
4 listopada 1938 r. podpisał w/z nadkomisarz J. Nowak. 
26  M. Wierzbicki, Białorusini w Wojsku Polskim (1921-1939), [w:] Mniejszości narodowe…,  
s. 155; J. Tomaszewski, op. cit., s. 83-84.
27  J. Tomaszewski, op. cit., s. 86.
28  Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 1938, s. 23.
29  A. Olechnowicz, Gmina Orany powiatu wileńsko-trockiego, [w:] Kresy w oczach oficerów KOP, 
red. J. Widacki, Katowice 2005, s. 65-66,
30  S. Sierpowski, Liga Narodów w latach 1919-1926, Wrocław 2005, s. 85-103; P. Łossowski, 
Polska – Litwa. Ostatnie sto lat, Warszawa 1991, s. 15-35.
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Środowisko to było bardzo różnorodne pod względem politycznym, ponieważ 
występowały w nim trzy główne nurty ideowe: konserwatywny, syjonistyczny  
i socjalistyczny, jednakże dla integralności terytorialnej i stabilności politycz-
nej Rzeczypospolitej realne zagrożenie mogły stanowić tylko najbardziej zrady-
kalizowane grupy komunistyczne, które znalazły się w Komunistycznej Partii 
Polski31. 

Należałoby też odnotować, że kresowe mniejszości narodowe systema-
tycznie były poddawane oddziaływaniu sowieckiej propagandy, napływającej 
przez granicę. Niejednokrotnie skala takich akcji propagandowych była na-
prawdę niemała, przykładowo wiosną 1924 r. w rejonie Husiatynia Policja 
Państwowa32 musiała interweniować, aby nie dopuścić do wspólnych obcho-
dów święta 1 Maja miejscowej ludności z zachęcającymi do tego zza granicy 
bolszewikami33. 

Również pod względem ekonomicznym i kulturalno-społecznym sytu-
acja Kresów Wschodnich przedstawiała się nadzwyczaj niekorzystnie. Zasad-
niczym punktem wyjścia w analizie tego tematu jest fakt, iż ludność miejsco-
wa, w znacznym stopniu pochodzenia niepolskiego, stała na niższym poziomie 
cywilizacyjnym. Świadczą o tym następujące dane dotyczące analfabetyzmu. 
O ile w 1921 r. w skali kraju wynosił on 33,1%, to w najbardziej zacofa-
nym województwie poleskim było to już 71%34! Poziom analfabetyzmu jest 
wskaźnikiem o tyle istotnym, że determinował on zarówno rozwój gospodar-
czy, jak i kulturalno-społeczny tych obszarów. Zacofanie gospodarcze, nawet 
na przykładzie rolnictwa (chociażby i ze względu na niższą kulturę rolną), daje 
się zresztą zauważyć w niższych plonach pozyskiwanych z 1 hektara w latach 
1932-1936. Zbiory podawane w kwintalach wynosiły odpowiednio dla tere-
nów pozostałej części kraju i kresowych: pszenica 11,2 i 9,7, owies 11,6 i 9,7, 
ziemniaki 6,3 i 6,235. Przekładało się to również na konsumpcję, jak zauwa-
żają autorzy Historii gospodarczej Polski XIX i XX wieku: „w 1933 r. na zacho-
dzie [Polski] chłopskie gospodarstwo rolne rocznie zużywało 13,46 kg cukru, 

31  J. Tomaszewski, op. cit., s. 107-111.
32  Policja Państwowa została utworzona w Polsce na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku  
o policji państwowej, która rozpoczęła trwający do 1922 r. proces unifikacji wcześniej istnieją-
cych formacji policyjnych. Zob. A. Misiuk, Historia Policji w Polsce od X wieku do współczesności, 
Warszawa 2008, s. 96-108.
33  Ze sprawozdania urzędu delegata rządu RP w Wilnie w sprawie próby wspólnego obchodu święta 
1 maja przez ludność Białoruską po obu stronach granicy polsko-radzieckiej, [w:] Dokumenty i ma-
teriały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. 4, Warszawa 1965, s. 32.
34  Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 1938, s. 28. 
35  E. RÜhle, Ziemie Wschodnie w cyfrach i kartogramach, „Rocznik Ziem Wschodnich” 1938, 
r. IV, s. 12-13.
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o tyle w województwach centralnych już tylko 10,11 kg, w południowych 
6,75 kg, a we wschodnich 3,96 kg”36. Zapóźnienie rolnictwa było niezwykle 
istotne, ponieważ to właśnie rolnictwo stanowiło główne źródło utrzymania 
ludności tych obszarów. Z porównania danych w 1921 r. i 1931 r. wynika,  
że było w nim zatrudnionych odpowiednio 79,4% i 75,6% mieszkańców te-
renów wschodnich, co znacząco przewyższało średnią ogólnopolską, która wy-
nosiła 63,8% oraz 61%37. Efektem takiego stanu rzeczy był też fakt, że ponad 
połowa poborowych narodowości polskiej z terenów kresowych otrzymywała 
odroczenie lub zwolnienie ze służby ze względu na stan zdrowia. Jeszcze gorzej 
przedstawiała się sytuacja z poborowymi narodowości ukraińskiej i białoru-
skiej, gdy w Królestwie i Małopolsce wskaźnik ten wynosił 40%. Zdaniem 
ówczesnych lekarzy niedorozwój fizyczny poborowych był najczęściej efek-
tem notorycznego niedojadania przez znaczną część młodzieży, która tężyzny  
fizycznej nabierała dopiero na wojskowych racjach w czasie służby38.

Biorąc pod uwagę negatywny stosunek znacznej części ludności kresowej 
wobec RP, a także istniejące i wyraźnie odczuwalne problemy gospodarcze, ła-
two zrozumieć, dlaczego tamtejsza ludność niejednokrotnie była zmuszona do 
poszukiwania innego, zastępczego źródła utrzymania. Nie popełni się raczej 
błędu mówiąc, że w 1921 r. warunki życia ludności terenów nadgranicznych 
zarówno po polskiej, jak i sowieckiej stronie były bardzo zbliżone. Spostrzeże-
nie to jest dość istotne, ponieważ ogólna bieda zapewne w znacznym stopniu 
zachęcała miejscową ludność do nielegalnego przekraczania granicy w celu 
poprawy swojej sytuacji. Zdesperowani mieszkańcy obszarów przygranicz-
nych zaczynali trudnić się przemytem. Początkowo nielegalna wymiana han-
dlowa była dość opłacalna, jednakże gdy koniunktura uległa zmianie, część 
dawnych przemytników pozostała znowu bez środków do życia. Sytuacja ta 
ułatwiała formowanie się band rabunkowych stających się jednocześnie natu-
ralnym obiektem zainteresowania obcych wywiadów39. Powstałe bandy wcale 
nierzadko przechodziły pod komendę wywiadu sowieckiego - kontrolował je 
Zakordonnyj Otdieł (Zakordot)40. 

Można nawet powiedzieć, że granica polsko-radziecka bardzo szybko sta-
ła się swoistą linią frontu. Oddzielała ona bowiem europejski świat państw de-
mokratycznych od obszarów Eurazji, na których wprowadzony został ustrój 

36  I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, 
Warszawa 1984, s. 319.
37  E. RÜhle, op. cit., s. 9.
38  J. Odziemkowski, Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, s. 140.
39  A. Olechnowicz, op. cit., s. 67; A. Pepłoński, op. cit., s. 113.
40  A. Pepłoński, op. cit.,s. 114.
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komunistyczny, sankcjonując jednocześnie wszystkie konsekwencje tego sta-
nu rzeczy. Były nimi między innymi walka wywiadów czy nawet wspieranie 
niepokojów wewnętrznych oraz ruchów odśrodkowych u sąsiada. Już choćby  
w listopadzie 1921 r. rozpoczął się tzw. II pochód zimowy, w którego orga-
nizację zaangażowany był polski wywiad wojskowy41. Był to nieudany wypad 
ukraińskich żołnierzy z Polski i Rumunii na terytorium ZSRR na jesieni 1921 
roku. Według najbardziej optymistycznych oczekiwań miał to być początek 
antysowieckiego powstania, wedle pesymistycznych prognoz celem mogło być 
wyłącznie oddziaływanie propagandowe42. Podobne plany układano i po dru-
giej stronie granicy w Moskwie, ponieważ jak wskazuje Andrzej Pepłoński:  

„W rezultacie zbliżenia niemiecko-sowieckiego, jakie nastąpiło po zawarciu 
układu w Rapallo, nasiliły swą działalność bojówki komunistyczne. W okresie 
od lutego do lipca 1922 r. [a więc bezpośrednio przed i po podpisaniu układu 
w Rapallo] Oddział II [oddział Sztabu Generalnego odpowiedzialny za wy-
wiad] uzyskał wiele danych świadczących o przygotowaniach do powstania na 
terenie kresów wschodnich”43. 

Te specyficzne realia (geopolityczne, społeczne czy gospodarcze) nie po-
zostawały bez wpływu na sytuację panującą na Kresach oraz wiązały się ściśle 
z powstaniem Korpusu Ochrony Pogranicza, a także warunkami działania 
Dywizjonu Żandarmerii KOP, a ich echa znajdowały odbicie w działalności 
służbowej. 

1.2. Próby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
na Kresach Wschodnich w latach 1921-1924

Ze względu na świadomość politycznego zagrożenia na Kresach, do 
ochrony wschodniej granicy RP, mającej w dominującym stopniu styczność  
z sowiecką Rosją, przywiązywano wiele uwagi, starając się jednocześnie wypra-
cować jak najlepsze formy realizacji założonych zamierzeń obronnych. Licząca 
388,6 tys. km2 obszaru RP sąsiadowała z Rosją, z którą miała 1412 km wspól-
nej granicy, z Niemcami 1912 km, Czechosłowacją 984 km, Litwą 504 km, 
Rumunią 347 km, Wolnym Miastem Gdańskiem 121 km, Łotwą 106 km  

41  K. Danielewicz, Udział Ekspozytury Wywiadowczej nr 5 Oddziału II Sztabu Generalnego we 
Lwowie w przygotowaniach i przeprowadzeniu drugiego pochodu zimowego gen. Jurko Tiutiunnyka 
w listopadzie 1921 roku, [w:] Polski wywiad wojskowy 1919-1945, red. P. Kołakowski, A. Pe-
płoński, Toruń 2006, s. 130-163.
42  Ibidem.
43  A. Pepłoński, op. cit., s. 114.
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i 140-kilometowy odcinek granicy morskiej44. Na sześć wspomnianych państw 
ościennych, nie licząc Wolnego Miasta Gdańska, tylko z Łotwą i Rumunią 
łączyły nas przyjazne stosunki. Pierwsze próby ochrony terytorium państwo-
wego, bo granic sensu stricto Polska wtedy jeszcze nie posiadała, pojawiły się 
pod koniec 1918 r. Utworzony 21 listopada Rząd Ludowy Republiki Polskiej, 
na czele z premierem Jędrzejem Moraczewskim, już 5 grudnia wydał dekret 
mający ograniczyć skalę lichwy i spekulacji, w tym zwłaszcza wywóz żywności 
do Niemiec45. Rozpoczęto również tworzenie formacji granicznych dla zabez-
pieczenia przyszłych granic: zachodniej, północnej i południowej46. 

W przypadku ochrony granicy wschodniej, jej przebieg przez pierwsze 
dwa lata istnienia państwowości polskiej pozostawał właściwie niewiadomą. 
Najpierw, ze względu na destabilizację polityczną w Rosji i obecność nie-
mieckich wojsk Dowództwa Armii Wschód (Ober-Ost), rozlokowanych od  
1915 r. w północno-wschodniej części Królestwa, które od rozejmu  
11 listopada 1918 r., za zgodą Ententy odgradzać miały Europę od „czerwo-
nego niebezpieczeństwa”. Jednak od stycznia 1919 r., z powodu marszu Armii 
Czerwonej w kierunku zachodnim, w celu jej zatrzymania, Wojsko Polskie 
podjęło ofensywę na Wileńszczyznę, rozpoczynając niewypowiedzianą wojnę 
z bolszewicką Rosją47. Po ostatecznym wygaśnięciu działań wojennych, w paź-
dzierniku, zadanie ochrony rubieży wschodnich wzięły na siebie armie polskie 
stacjonujące na froncie od Dźwiny do Dniestru. Na ich tyłach funkcje stabi-
lizacyjne pełniły Bataliony Etapowe, a więc jednostki bojowo niepełnowarto-
ściowe, podporządkowane dowódcom Okręgów Etapowych Armii48. 

Po preliminariach pokojowych, czyli jeszcze przed sfinalizowaniem ne-
gocjacji z rządem sowieckim, utworzono 6 listopada 1920 r., wzdłuż linii od 
ujścia Seretu do Dniestru, aż do rejonu Augustowa, Kordon49 Graniczny Mi-
nisterstwa Spraw Wojskowych. Dzięki temu oddzielono obszar wojenny na 
wschodzie od reszty kraju i równocześnie, poprzez kontrolę ruchu ludzi, zmi-
nimalizowano różnorakie zagrożenia. Należało do nich głównie przedostanie  

44  Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 1938, s. 11.
45  Dekret z 5 grudnia 1918 r. w przedmiocie obrony ludności przed lichwą wojenną, Dziennik 
Praw Państwa Polskiego z 1918 r. Nr 19, poz. 50.
46  H. Dominiczak, Granice państwa…, s. 235-237.
47  A. Kozłowski, Rok 1918 - Niezapomniany pokój brzeski, [w:] Problematyka geopolityczna 
ziem polskich, red. P. Eberhardt, Warszawa 2008, s. 178.
48  H. Dominiczak, Granica wschodnia…, s. 56; Idem, Granice państwa…, s. 242; zob. także 
Baony Etapowe 1919-1921, adres strony: http://strazgranicznawks.hostit.pl/index.php?option= 
com_content&view=article&id=56:baony-etapowe-1919-1921&catid=2:rys-historyczny&I 
temid=15, data dostępu: 23 listopada 2011 r.
49  Pod pojęciem kordonu należy rozumieć ciąg posterunków rozstawionych w sposób linearny 
wzdłuż granicy państwa lub ochranianego obszaru.
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się uzbrojonych dezerterów czy niebezpieczeństwo w postaci przepływu osób 
- nosicieli chorób zakaźnych50. W skład tegoż kordonu wchodziły oddziały woj-
skowe, a na punktach przejściowych służbę pełniły także policja i żandarmeria. 
W tym miejscu należy jednak dodać rzecz bardzo istotną, a mianowicie fakt, 
że problemy z dyscypliną formacji chroniących granicę wschodnią nierzadko 
dotyczyły nawet żandarmerii. Przykładem jest wizytacja w 1921 r. placówek 
żandarmerii wojskowej na odcinku od Skierzyniec do Kałaharowki i później-
szy raport, spisany przez rtm. dr. Kohmana, który wykazał, że: „nie odpowiada 
ona swemu zadaniu”, a wynikało to z marnego wyszkolenia, braku dyscypliny 
i ciężkich warunków służby powodujących, że nawet żandarm był „łatwo do-
stępny dla przekupstwa”51. 

Niedługo później, mając już na uwadze sprawę ochrony granicy w wa-
runkach pokojowych, powołano Kordon Graniczny Naczelnego Dowódz-
twa Wojska Polskiego (Ilustracja nr 2), rozciągnięty następnie w styczniu  
1921 r. na odcinek całej przyszłej już granicy wschodniej, a raczej pasa neutral-
nego, aż do czasu formalnego zawarcia pokoju. W maju 1921 r. tenże Kordon 
Graniczny Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego został przekształcony  
w Wojskowy Kordon na byłym Froncie Wschodnim, który podlegał Oddzia-
łowi I Sztabu Generalnego52. Jego zadaniem była kontrola ruchu granicznego 
oraz zabezpieczenie granicy pod względem politycznym i militarnym. Działal-
ność ta jednak w znacznym stopniu nosiła cechy improwizacji i tymczasowości. 
Głównie z powodu obiektywnych trudności z łącznością w terenie i niedosta-
tecznym wyszkoleniem żołnierzy do tego rodzaju służby. Nie ułatwiał służby 
słabo działający wywiad oraz masowe, powojenne ruchy ludności, nad którymi 
trudno było zapanować, stąd też powierzone zadania nie mogły być należy-
cie wypełnione. W takiej sytuacji, w maju 1921 r. zlikwidowano Wojskowy 
Kordon na byłym Froncie Wschodnim i rozpoczęto poszukiwania środków 
zaradczych, które pozwoliłyby w sposób zadowalający rozwiązać ten ważny dla 
państwa problem53. Traktat pokojowy w Rydze z 18 marca 1921 r., pomimo 
opinii Jerzego Kumanieckiego, że: „przyniósł on obu państwom stabilizację  
 
 

50  H. Dominiczak, Granica wschodnia…, s. 56-59; G. Ratajczak, Żandarmeria Wojska 
Polskiego…, s. 149-151.
51  ASG, 110/27 [Raport referenta żandarmerii dowództwa Okręgu Korpusu Czortków na  
temat nieprawidłowości w Batalionie Celnym nr. 23 wraz z propozycjami naprawy z 1921 r.], 
Raport rtm. dr. Kohmana, załączony do pisma płk. Rychlińskiego z dnia 18 sierpnia 1921 r. 
52  J. Prochwicz, Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939…, s. 10-11.
53  H. Dominiczak, Granica wschodnia…, s. 62-63; W. Śleszyński, op. cit., s. 122.
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terytorialną osiągniętą na drodze kompromisu”, w rzeczywistości stał się rów-
nież zarzewiem wielu problemów54.

Ilustracja 2. Organizacja Kordonu Granicznego Naczelnego Dowództwa WP55

54  J. Kumaniecki, Po traktacie ryskim, Warszawa 1971, s. 256.
55  Poprawki autora: korekta błędnego zapisu nazwy Święciany, dodanie uwag „Struktura jak 
wyżej”, dodanie przy 5 w kolejności rubryce Dowódcy Odcinka Kordonowego słowa „Wilno”, 
za: H. Dominiczak, Granica wschodnia…, s. 60-62.
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Ilustracja 3. Ochrona granic Polski w latach 1921-1924

Pierwszą formacją graniczną, która otrzymała za zadanie ochronę grani-
cy wschodniej w warunkach pokojowych, już po podpisaniu traktatu ryskie-
go, były powstałe 1 kwietnia 1921 r. Bataliony Celne56. Oficjalne zarządze-
nie MSWojsk. w sprawie reorganizacji ochrony granicy wydano 9 czerwca  
1921 r. Formowanie Batalionów Celnych na wschodniej granicy RP nastą-
piło w oparciu o Bataliony Etapowe, a więc jednostki niepełnowartościowe, 

56  F. Olas, Straż Graniczna, [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej 1918-1928, red. M. Dąbrow-
ski, Warszawa-Kraków 1928, s. 335.
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ponieważ służący w nich element ludzki był mniej wyszkolony i nie tak sprawny  
fizycznie, jak w jednostkach liniowych. Można zastanawiać się, jaki wpływ 
na jakość czynnika ludzkiego w Batalionach Celnych i późniejszych forma-
cjach granicznych miały ogólne kłopoty z poziomem wyszkolenia żołnierzy 
służących w WP, a na ile zaś oddziaływało odsyłanie do służby granicznej 
jednostek mniej wartościowych, jak to sugeruje Henryk Dominiczak57. Nie-
zależnie jednak od rzeczywistej skali tego problemu, nie jest tajemnicą, że tak 
samo kadra oficerska, jak i podoficerska odrodzonego WP, wywodząca się 
przecież zarówno z armii państw zaborczych, jak i legionów oraz z „Błękitnej 
Armii”, była bardzo różnorodna, nie tylko pod względem pochodzenia, lecz 
również i wyszkolenia. Poprawa jej jakości i unifikacja wewnętrzna na pewno 
wymagały czasu, wtedy jednak był to dopiero początek pożądanego procesu. 
Dla zobrazowania ówczesnej sytuacji wystarczy nadmienić, że w szczytowym 
okresie stanów liczebnych WP aż 30% kandydatów do służby podoficerskiej 
nie miało ukończonej szkoły powszechnej. Prawie wszyscy podoficerowie wy-
szkoleni w latach 1918-1921 po przejściu wojska na stopę pokojową przecho-
dzili kursy doszkalające58. 

Przekazanie Batalionom Celnym obowiązku chronienia granicy pol-
sko-sowieckiej, polsko-łotewskiej oraz polsko-rumuńskiej (do Zaleszczyk)  
o łącznej długości ok. 1600 km doprowadziło do niemal zupełnego scale-
nia systemu ochrony wschodnich i zachodnich granic państwowych w gestii  
Ministerstwa Skarbu. Natomiast pod względem politycznym misję zapewnie-
nia bezpieczeństwa przejęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z rąk Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych. W kompetencji wojska pozostawiono jedynie 
odcinek granicy polsko-litewskiej, która do 1923 r.59 nie była jeszcze uregu-
lowana60. Jednakże trwająca ledwie niecały miesiąc (13 sierpnia - 10 września 

57  H. Dominiczak, Granica wschodnia…, s. 75.
58  Z. Jagiełło, Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 2007, s. 82, 115-116; L. Wy-
szczelski, Od demobilizacji do zamachu majowego. Wojsko Polskie w latach 1921-1926, Warsza-
wa 2007, s. 190, 252.
59  Wileńszczyzna, przekazana przez bolszewików Litwinom w dniu 12 lipca 1920 r., została  
w dniach 8-12 października 1920 r. zajęta przez zbuntowane wojska gen. Lucjana Żeligow-
skiego i inkorporowana do RP 24 marca 1922 r., co doprowadziło do wieloletnich sporów 
polsko-litewskich. W dniu 3 lutego 1923 r. Rada Ligi Narodów podjęła decyzję o podziale pasa 
neutralnego i ustaleniu granicy polsko-litewskiej, a 15 marca 1923 o uznaniu granicy ryskiej 
oraz przynależności Wileńszczyzny do Polski. 
60  H. Batowski, Między dwiema wojnami..., s. 57-64; H. Dominiczak, Granica wschod-
nia…, s. 66-67; P. Łossowski, Polska – Litwa..., s. 15-52; Ustawa z dnia 6 kwietnia 1922 r. 
o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską, Dz.U. z 1922 r. Nr 26, poz. 213; zob. 
także Baony Celne 1921-1923, adres strony: http://strazgranicznawks.hostit.pl/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=121:baony-celne-1921-1923&catid=2:rys-historyc-
zny&Itemid=15, data dostępu: 23 listopada 2011 r. 
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1921 r.) służba na wschodzie okazała się dla Batalionów Celnych bardzo trud-
nym zadaniem. Problemy z jego wypełnieniem wzrosły wraz z redukcją liczby 
oddziałów wojskowych na pograniczu przechodzących na stopę pokojową61. 
Okazało się też, że niezbyt pomocne było obsadzanie punktów przejściowych 
funkcjonariuszami celnymi i funkcjonariuszami Policji Państwowej. Policjanci 
bowiem mieli zapewniać tylko ochronę polityczną i to wyłącznie w stosunku 
do osób oficjalnie przekraczających granicę62. Choć i dokumenty osób legalnie 
ją przekraczających często kontrolowano bardzo pobieżnie63. Na efekty uwi-
daczniających się luk i niedociągnięć, pojawiających się w czasie służby, nie 
trzeba było długo czekać: kwitło przemytnictwo, a nawet łapownictwo, po-
jawiały się bandy zbrojne różnego typu64. Stan bezpieczeństwa nie był więc 
zadowalający, co dawało się jednak przewidzieć, zważywszy że na kilometr 
odcinka granicznego przypadało statystycznie niewiele ponad 6 żołnierzy. Sy-
tuację w pewnym stopniu poprawiło skierowanie nad granicę dodatkowych 
jednostek wojskowych, a także 3500 policjantów przeznaczonych do służby 
w drugiej linii (czyli w strefie przygranicznej) i do walki z agentami komuni-
stycznymi65. Z całą pewnością był to krok konieczny, ale i on pociągnął za sobą 
pewne niekorzystne następstwa. Jedną z takich komplikacji był swoisty chaos 
w sferze organizacji i rozkazodawstwa, a najbardziej niefortunne okazało się 
podporządkowanie Batalionów Celnych Ministerstwu Skarbu. W rezultacie 
tej decyzji system ochronny granicy wschodniej, składający się z oddziałów 
wojskowych, Batalionów Celnych, policji i służby celnej, podlegał przez to aż 
trzem ministerstwom: Ministerstwu Spraw Wojskowych, Ministerstwu Skar-
bu oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. 

61  Było to bezpośrednio związane z postępującym procesem demobilizacji Wojska Polskiego 
od sierpnia 1921 r. Ustalony etat przewidywał istnienie 30 dywizji piechoty i 10 brygad kawa-
lerii przy łącznej liczebności armii 17 tysięcy oficerów i 279 tysięcy podoficerów oraz żołnierzy  
(z uwzględnieniem marynarki wojennej i lotnictwa). Jeżeli porówna się te liczby ze stanem  
WP na początku 1921 r., który wynosił około 900 tysięcy żołnierzy i oficerów, to skala zjawiska 
jest doskonale widoczna. Wiązało się to ze spadkiem ilości i liczebności formacji wojskowych, 
które potencjalnie mogłyby pełnić służbę na granicy. Zob. L. Wyszczelski, Od demobiliza-
cji…, s. 26-27; Z. Jagiełło, op. cit., s. 33 i in.; M. Cieplewicz, Zarys dziejów wojskowości polskiej  
w latach 1864-1939, Warszawa 1990, s. 413-416; P. Stawecki, Wojsko Drugiej Rzeczypospolitej,  
[w:] Polska Odrodzona…, s. 204-208.
62  H. Dominiczak, Granica wschodnia…, s. 67-68; K. Kalaciński, W. Pluciński, Baony Celne 
Ministerstwa Skarbu i Straż Celna, „Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej” 
2008, nr 2, s. 60. 
63  B. Sprengel, Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwa 
wewnętrznego w Polsce w latach 1918-1939, Toruń 2011, s. 295.
64  H. Dominiczak, Granica wschodnia…, s. 67-68; Idem, Granice państwa…, s. 243.
65  Idem, Granica wschodnia…, s. 64.
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Próbą uporządkowania tego stanu rzeczy była uchwała Rady Ministrów 
z 3 listopada 1921 r., przekazująca Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Ba-
taliony Celne pod względem służbowym66. W praktyce, czyli w terenie, przy 
wykonywaniu służby granicznej podlegały więc one administracji ogólnej, tzn. 
wojewodom i starostom. Nie rozwiązywało jednak to posunięcie wszystkich 
problemów, ponieważ Bataliony Celne, pod względem kadrowym, szko-
leniowym i dyscyplinarnym, nadal pozostawały w stosunku zależności od 
Ministerstwa Skarbu. Ministerstwo Spraw Wojskowych było tylko odpowie-
dzialne za ich zaopatrzenie, ale nie wchodziły one do etatu pokojowego armii. 
Wszystko to razem powodowało kolejne problemy z jakością kadry przydzie-
lanej w ramach uzupełnień i z odpowiednim zaopatrzeniem żołnierzy67. Dla 
usprawnienia działań, jako organ o zadaniach kontrolnych i łącznikowych, 
został powołany Główny Inspektorat Wojskowy Granicy Wschodniej (wraz 
ze strukturami terenowymi) podległy dyspozycyjnie MSWew., zaś dyscy-
plinarnie szefowi Sztabu WP. Okazało się, że obiektywnie ciężkie warunki 
służby żołnierzy, spośród których w szczególności wymienić należy nie naj-
lepsze zaopatrzenie, objawiały się zwiększoną podatnością na rozmaite poku-
sy, jak np. branie łapówek. Poniższa ilustracja nr 4 (choć pochodzi dopiero  
z 1922 r., a więc z ostatnich miesięcy działania tej formacji), będąca kopią 
protokołu dotyczącego zeznań w sprawie sprzedaży za 2 tys. marek polskich 

„butów skarbowych”, czyli wojskowego ekwipunku, przez żołnierza 1. Batalio-
nu Celnego, świadczy o możliwych nadużyciach również ze strony funkcjo-
nariuszy granicznych. 

Wyeliminowaniu tych nieprawidłowości miało między innymi służyć 
wprowadzenie częstych kontroli. Żołnierzom dokuczał szczególnie mocno 
brak odpowiednich miejsc zakwaterowania, czemu daje świadectwo proto-
kół z inspekcji w 1. Baonie Celnym (tymże samym, o którym nadmieniono 
powyżej), zamykającym granicę powiatu łuninieckiego, pomiędzy rzeką Pry-
pecią a wsią Słobódka (112 km). W dokumencie podano, że „Ludzie rozkwa-
terowani są w chłopskich chatach, ziemiankach i szałasach. […] Pożywienie 
[mają] niesmaczne i niedostateczne”68. Nietrudno domyślić się, że efektem 
takiej sytuacji bywały rozmaite nieprzyjemne, a nawet skandaliczne zdarzenia, 
jak chociażby incydent, gdy nieznani żołnierze, zajmując kwaterę, wyrzucili 

66  Idem, Granice państwa…, s. 244.
67  Idem, Granica wschodnia…, s. 69-75.
68  ASG, 117/114, Protokół z inspekcji Komisji Gospodarczej Baonu Celnego Nr.1 spisany 
dnia 8 do 12 sierpień przez Delegata Kowelskiej Okręgowej Kontroli Skarbowej [z 1922 r.], 
podpis odręczny nieczytelny.
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chłopa z jego własnego domu na mróz. Zimę spędził on u sąsiada, a od wio-
sny musiał zamieszkać w szałasie69. Warto zaznaczyć, że część nieprawidłowo-
ści znalazła swoje odbicie w interpelacjach poselskich, np. Interpelacja posłów 
Klubu Białoruskiego do p. Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadużyć baonów 
celnych z dnia 20 stycznia 1923 r.70

Ilustracja 4. Protokół zeznań w sprawie sprzedaży za 2 tys. marek polskich „butów 
skarbowych”, czyli wojskowego ekwipunku, przez żołnierza 1. Batalionu Celnego.

69  ASG, 117/85, Protokół 31. spisany w dniu 12 V 1922 r. pisany przez ppor. Chomińskiego 
Narcyza z cywilnego Kowalczyka Piotra. W sprawie wyżucenia [oryg.] go z domu własnego 
przez żołnierzy. Tytuły wielu dokumentów wykorzystywanych w pracy pozostawiono w orygi-
nalnym brzmieniu, pomimo że nie zawsze są zgodne z obowiązującymi zasadami pisowni.
70  Stenogram z 9. posiedzenia Sejmu II RP 1. kadencji w dniu 22 stycznia 1923 r. 
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W skład omawianej formacji, to jest Batalionów Celnych, na granicy 
wschodniej wchodziły 24 bataliony podzielone pomiędzy 6 brygad o bardzo 
ograniczonych kompetencjach, gdyż w zasadzie posiadały one jedynie funkcje 
kontrolno-administracyjne. Wypadałoby tutaj odnotować, że długość odcin-
ków powierzonych poszczególnym batalionom była zróżnicowana, natomiast 
szerokość wydzielonego i przekazanego pasa granicznego wynosiła 2 km71. 
Pomimo pewnych korzystnych zmian i ten system ostatecznie się nie spraw-
dził, wobec tego w styczniu 1922 r. zaniepokojony Sejm powołał komisję pod 
przewodnictwem Kazimierza Sobolewskiego, posła na Sejm Ustawodawczy 
(1919-1922) z ramienia Narodowego Zjednoczenia Ludowego, która wy-
kazała liczne braki i mankamenty w zabezpieczaniu granicy wschodniej RP.  
W związku z tym, jeszcze w tym samym roku, uchwałą Rady Ministrów  
23 maja 1922 r. Bataliony Celne rozformowano (choć de facto pełniły one 
służbę jeszcze kilka miesięcy, aż do listopada)72.

Na mocy wspomnianej uchwały wprowadzono kolejną reorganizację, 
powierzając ochronę granicy nowo powołanej i organizowanej na wzór woj-
skowy Straży Granicznej podległej MSWew. Kadry nowo powstałej formacji 
mieli stanowić oficerowie i szeregowcy przeniesieni z armii lub rekrutowani 
ochotniczo. Jednakże wobec kłopotów finansowych kraju, których najbar-
dziej widocznym efektem była hiperinflacja, zrezygnowano z ochotniczego 
zaciągu, postanawiając oprzeć się tylko na zasobach kadrowych i materiało-
wych armii. O skomplikowanej sytuacji i istniejących trudnościach świadczy 
fakt, że rozporządzenie wykonawcze MSWew. ukazało się dopiero 9 listopada 
1922 r., czyli pół roku po majowej uchwale73. Najważniejszą pozytywną zmia-
ną było wprowadzenie innowacji, wskutek której odcinki powiatowe, pod-
porządkowane 6 komendom wojewódzkim, nie pokrywały się z granicami 
administracyjnymi, ale uzależniono ich długość od nasilenia przestępczości 
oraz ukształtowania terenu, a więc od czynników niezmiernie istotnych dla 
skuteczności działań ochronnych oddziałów granicznych. W dniu 1 wrześniu 
1922 r. rozpoczęła działalność Komenda Główna Straży Granicznej, której 
(według stanu na 1 grudnia) podlegało sumarycznie 36 batalionów, czyli oko-
ło 22 tysięcy żołnierzy74. Była więc Straż Graniczna dość liczna, o liczebności 

71  H. Dominiczak, Granica wschodnia…, s. 74-75; J. Prochwicz, Korpus Ochrony Pogranicza 
1924-1939…, s. 11.
72  H. Dominiczak, Granica wschodnia…, s. 76.
73  Ibidem, s. 76-77; zob. też Straż Graniczna 1922-1923, adres strony: http://strazgraniczna 
wks.hostit.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=40:straz-graniczna- 
1922-1923&catid=2:rys-historyczny&Itemid=15, data 23 listopada 2011r.
74  H. Dominiczak, Granica wschodnia…, s. 80.
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porównywalnej z powstałym nieco później, bo w 1924 r., Korpusem Ochro-
ny Pogranicza. Porównywalny był także odsetek Polaków w obu formacjach 
wynoszący około 80%75. Wcześniej w Batalionach Wartowniczych, przekaza-
nych w 1920 r. Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, żołnierzy prawosławnych, 
a więc mniej lojalnych wobec RP, było ok. 52%76. Obowiązki powierzone 
Straży Granicznej przypominały te, które otrzymywały poprzednie formacje, 
również metody pełnienia służby i środki pozostały w znacznym stopniu takie 
same. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że system ochrony granic, określany 
systemem kordonowym, był w dominującej części statyczny, a to odbijało się 
negatywnie na wynikach pracy służb granicznych. 

Jako ciekawostkę warto przytoczyć fakt, że w ramach wzmocnienia Straży 
Granicznej przydzielono jej także oddziały żandarmerii wojskowej. Ich zada-
nia były dwojakiej natury: z jednej strony powierzono im funkcję ochrony 
pogranicza i płytkiego wywiadu, z drugiej kontrolę pracy służby granicznej77.  
Z informacji dostępnych w opracowaniach można wyciągnąć wniosek, że nad-
zór żandarmerii nad tą formacją wcale nie był tylko formalnością. Poparcie 
tej tezy znajduje się w ustaleniach Henryka Dominiczaka, powołującego się 
na Romualda Szczęsnego, który przeprowadzając dochodzenie stwierdził, że 
szeregowcy z 32. Batalionu Straży Granicznej stanowili: „z małym wyjątkiem 
zorganizowaną szajkę stojącą na usługach przemytnictwa”78. Pomimo różno-
rodnych mankamentów (struktura organizacyjna czy kadry), Straż Graniczna 
przewyższała poprzedzające ją formacje zarówno pod względem organizacyj-
nym, jak i osiąganych wyników. O jej rozwiązaniu przesądziła konieczność 
zwolnienia ze służby szeregowych roczników z 1900 i 1901 do dnia 1 lip-
ca 1923 r.; stanowili oni w Straży Granicznej około 80% stanu osobowego 
wszystkich szeregowych79. Najdłużej, bo aż do października 1923 r., oddziały 
Straży Granicznej pozostały i wypełniały swoje obowiązki na pograniczu pol-
sko-litewskim, co było zrozumiałe ze względu na napiętą sytuację na tym tere-
nie. W czasie wykonywania swoich zadań na granicy z Litwą, formacja liczyła 
tylko ok. 4000 żołnierzy, głównie z rocznika 1902, który nie został jeszcze 
zdemobilizowany.

Jak się później okazało posunięciem nie bardzo trafionym i zasługują-
cym raczej na negatywny osąd, stało się powierzenie ochrony granicy Policji 

75  Ibidem, s. 79-80.
76  J. Prochwicz, Problematyka etyczna w formacjach granicznych II Rzeczpospolitej, „Problemy 
ochrony granic” 2001, nr 18, s. 124.
77  H. Dominiczak, Granica wschodnia…, s. 85.
78  Cyt. Ibidem, s. 141; W. Śleszyński, op. cit., s. 126.
79  H. Dominiczak, Granica wschodnia…, s. 85-86, 94-95; Idem, Granice państwa…, s. 247-258.
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Granicznej (stanowiącej część korpusu Policji Państwowej). Na skutek 
tej reorganizacji nastąpiła redukcja liczby funkcjonariuszy policji w pasie 
przygranicznym i skierowanie ich do służby stricte granicznej we wrześniu  
1923 r., co wpłynęło negatywnie na poziom bezpieczeństwa w głębi pasa gra-
nicznego80. Struktura organizacyjna i metody pełnienia służby granicznej, sto-
sowanej przez policję, były bardzo podobne jak w Straży Granicznej, natomiast  
w dziedzinie kadr nastąpiła pewna poprawa, między innymi dlatego, że służba 

- poczynając od najniższego stopnia - miała być płatna. Od kandydatów wy-
magano oprócz obywatelstwa polskiego, nieskazitelnej opinii, odpowiedniego 
zdrowia i wieku, umiejętności władania językiem polskim w mowie i piśmie 
oraz znajomości rachunków81. Z czasem uwidoczniły się mankamenty, a jed-
nym z nich był zbyt krótki, zaledwie miesięczny, okres czasu przewidziany na 
sformowanie tak licznego korpusu, funkcjonariusze zatem nie byli dostatecz-
nie przeszkoleni, co powodowało wymiernie negatywne efekty82. Znamienne 
tutaj są słowa komendanta Policji Państwowej, Mariana Borzęckiego, który 
na posiedzeniu senackiej komisji administracji nie był w stanie zaświadczyć, 
że jakość kadr jest dobra, ale podsumował: „Materjał ludzki, aczkolwiek po-
czątkowo werbowany z wielkim pospiechem, nie jest tak zły, jak się nieraz 
twierdzi. Gorsze elementy zostały już usunięte”83. Nadal dla wysyłanych na 
granicę policjantów brakowało odpowiednich budynków koszarowych czy 
służbowych. Dość powiedzieć, że wspominany już Józef Ksieniewicz zapamię-
tał, iż pełniący służbę policjanci nie mieli nawet własnego opału i brali go z ich 
gospodarstwa84. Nieco lepiej, w porównaniu z poprzednimi formacjami, pre-
zentowało się umundurowanie policjantów, uzbrojenie natomiast było nieod-
powiednie85. Dla przykładu, ze stanu WP do Policji Państwowej od 1921 do 
1925 r. przekazano ponad 35 tysięcy kb i kbk siedmiu typów, jednak była to 
broń wyłącznie zaklasyfikowana do drugiej kategorii, czyli mniej wartościowa 
(np. rozkalibrowane karabiny austriackie), aniżeli ta pozostawiona w wojsku 

80  H. Kula, Polska Straż Graniczna w latach 1928-1939, Warszawa 1994, s. 25; W. Śleszyń- 
ski, op. cit., s. 133; zob. także Policja Państwowa 1923-1924, adres strony: http://straz 
granicznawks.hostit.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=97:policja 

-pastwowa-1923-1924&catid=2:rys-historyczny&Itemid=15, data dostępu: 23 listopada  
2011 r.
81  Ustawa z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej, Dziennik Praw Państwa Polskiego  
z 1919 r. Nr 61, poz. 363. 
82  H. Dominiczak, Granica wschodnia…, s. 100.
83  Ochrona granicy wschodniej, „Przegląd sejmikowy. Urzędowy organ sejmiku radomskiego” 
1924, nr 23, s. 1.
84  J. Ksieniewicz, op. cit., s. 333.
85  W. Śleszyński, op. cit., Warszawa 2007, s. 135-136.
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dla jego potrzeb86. Mimo to, oceniając obiektywnie rezultaty służby granicz-
nej pełnionej przez Policję Państwową, można powiedzieć, że nastąpiła pewna 
poprawa wyników w zakresie walki z przemytem. Znacznie gorzej wyglądała 
natomiast kwestia ochrony granicy pod względem politycznym i wojskowym, 
chociaż według wstępnych założeń, każdego kilometra granicy strzec miało 
7 policjantów pieszych i 2 konnych, łącznie więc stan formacji przewidywa-
no na ponad 20 tysięcy funkcjonariuszy87. Tymczasem w świetle informacji 
przytoczonych przez Andrzeja Misiuka na granicę wschodnią skierowano tyl-
ko ok. 10 tysięcy policjantów88. Możliwe, że liczbę policjantów ograniczono 
w związku z reformami gospodarczymi Władysława Grabskiego, które oprócz 
podniesienia i poprawy ściągalności podatków oraz innych opłat skarbowych, 
wiązały się także z oszczędnościami w administracji państwowej oraz różnych 
służbach, w celu likwidacji deficytu budżetowego i tym samym zahamowania 
inflacji89. Brak jest jednak w literaturze konkretnych i jednoznacznych danych, 
ilu faktycznie funkcjonariuszy w ogóle strzegło granicy w tamtym okresie  
i jaki był zakres oszczędności poczynionych w budżecie jednostek policji, kie-
rowanych do służby granicznej. Wiadomo natomiast, że w maju 1923 r. za-
stanawiano się nad wzmocnieniem oddziałów policyjnych poprzez przeniesie-
nie na granicę łącznie 1000 szeregowych zawodowych, głównie z żandarmerii  
(co stanowiłoby 2/5 jej stanu liczebnego)90.

Można ogólnie skonstatować, że zarówno Policja Państwowa, jak i inne 
wcześniejsze formacje graniczne, nie mogły sprostać powierzonym im zadaniom.  
W przypadku Policji Państwowej obejmowały one: 

„1. Kontrolę ruchu osobowego i niedopuszczanie do przekraczania granicy 
poza punktami przejściowymi. 

2. Poszukiwanie, ściganie, zatrzymywanie przemytników i odstawianie 
ich do odpowiednich władz. 

3. Zatrzymywanie na przygranicznych rzekach łodzi, statków i tratew, 
przybijających do brzegów w miejscach niedozwolonych. 

4. Przeprowadzanie w wypadkach uzasadnionego podejrzenia o przemyt-
nictwo, rewizji osób i lokali w pasie granicznym. 

86  Z. Jagiełło, op. cit., Warszawa 2007, s. 190-191.
87  H. Dominiczak, Granica wschodnia…, s. 96.
88  A. Misiuk, Policja Państwowa 1919-1939; powstanie, organizacja, kierunki działania, War-
szawa 1996, s. 208-209. 
89  Zob. Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991,  
s. 23-29; A. Jezierski, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2003, s. 263-266.
90  E. Jaroszuk, Żandarmeria Wojskowa…, s. 28-29.
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5. Nadzór nad budownictwem w pasie granicznym w związku z wymo-
gami służby granicznej” 91.

Słabe liczebnie i niedostatecznie wyposażone posterunki policji po 
prostu nie były w stanie przeciwdziałać nasileniu działalności dywersyjnej 
i rabunkowej w 1924 r. Trudno jest podać jednoznaczne dane dotyczące 
przestępczości. Wątpliwości wynikają ze zróżnicowania wartości liczbowych 
podawanych w publikacjach. Przykładowo Henryk Dominiczak stwier-
dza, że największe natężenie działalności dywersyjnej na Kresach nastąpiło  
w 1924 r. Podaje on, że w 1924 r. w strefie granicy polsko-sowieckiej mia-
ło miejsce 189 większych napadów i aktów dywersji, do tego jeszcze 28 za-
machów sabotażowych, w których łącznie wzięło udział ok. 1000 bandytów, 
zginęło co najmniej 54 polskich policjantów i cywilów92. Innego zdania jest 
Wojciech Śleszyński, który pisze, że ilość rabunków i rozbojów w zasadzie od  
1922 r. do 1924 r. zmalała. Według niego w 1923 r. dokonano 228 napadów, 
w 1924 r. 178, zaś najgorszy był rok 1922, gdyż w samych tylko wojewódz-
twach: wileńskim, nowogródzkim i poleskim zanotowano 313 tego typu zda-
rzeń93. W jego ocenie lata 1923-1924 zapisały się w pamięci jako najbardziej 
dramatyczne, ze względu na dużą skalę tych napadów. Niezależnie od roz-
bieżności w prezentowanych zestawieniach, trzeba się zgodzić, że osiągnięcia 
policji w dziedzinie walki z bandytami były bardzo skromne. Odpowiednio 
wcześniej udawało się uzyskać informacje wywiadowcze zaledwie o co dziesią-
tym napadzie oraz schwytać 146 winnych, a zabić 15, czyli wyeliminowano 
co szóstego bandytę94. Ówczesny policjant, z powiatu Ostróg, Józef Bil, od-
notował we wspomnieniach, że: „Nocami przechodziły przez granicę bandy 
kilkuosobowe, bandy dywersyjne do Polski i napadali na folwarki. Jeżeli po-
sterunkowy nie chciał [ich] przepuścić, to go postrzelili, a paru zabili. Pod ko-
niec 1924 r. zwolniłem się z policji”95. Działalność pogranicznych bandytów 
ułatwiona była nie tylko przez rzeczywistą słabość policji. Na ten stan wpły-
wały i inne przyczyny, jak na przykład nie dająca się wyeliminować do koń-
ca i niejednokrotnie praktykowana zmowa milczenia oraz przymykanie oczu 
na niedopełnianie obowiązków służbowych, a nawet na świadome łamanie 
prawa96. Dodatkowo, uwzględniając sygnalizowane już problemy kadrowe, 

91  R. Litwiński, Kontrola granicy wschodniej przez Policję Państwową, „Biuletyn Informacyjny” 
[PAN w Lublinie] 2003, s. 73-74.
92  H. Dominiczak, Granica wschodnia…, s. 110.
93  W. Śleszyński, op. cit., s. 296.
94  H. Dominiczak, Granica wschodnia…, s. 110; W. Materski, op. cit., s. 258-259.
95  Muzeum Regionalne w Jaśle, Nr 59 A.S.E., Wspomnienia Józefa Bila, s. 109.
96  W. Śleszyński, op. cit., s. 136-137.
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skuteczność policji osłabiało jeszcze stosowanie przez wszystkie formacje gra-
niczne systemu kordonowego. Utworzenie szczelnej sieci kontroli wymagało 
natomiast zaangażowania znacznego potencjału ludzkiego97. 

Zostało już wspomniane, że niedostateczny stan bezpieczeństwa na pogra-
niczu przejawiał się m.in. w występowaniu licznych przypadków przekracza-
nia granicy państwowej przez bandy (zarówno dywersyjne, jak i rabunkowe),  
co doprowadzało do tarć w dwustronnych relacjach polsko-sowieckich. Proble-
my we wzajemnych stosunkach zaostrzał także współudział władz wojskowych  
w organizowanych wypadach. Znane są liczne fakty poświadczające udział 
władz sowieckich w przygotowaniu takich wypraw, ale trzeba pamiętać,  
że pomimo sprzeciwu polityków, w tym premiera Władysława Grabskiego, 
również polskim wojskowym zdarzało się podejmować akcje na terytorium 
ZSRR.

Wskutek obustronnych incydentów, zachodzących na pograniczu polsko-
-sowieckim, sytuacja stale była niespokojna, mimo to w powszechnej opinii 
apogeum nieoficjalnej agresji sowieckiej nastąpiło w sierpniu 1924 r. Wtedy 
to z terytorium ZSRR wkroczył uzbrojony oddział, liczący około 60 osób, pod 
dowództwem oficera Armii Czerwonej i w nocy z 3 na 4 sierpnia zaatakował 
Stołpce w województwie nowogrodzkim98. Dobrze zaplanowany i sprawnie 
przeprowadzony atak zakończył się dużym sukcesem Rosjan, ponieważ mia-
sto zostało opanowane. W czasie napadu zabito siedmiu policjantów, splądro-
wano sklepy i domy, zajęto policyjne koszary oraz stację kolejową. Kolejna 
spektakularna odsłona dramatu nastąpiła we wrześniu 1924 r. pod miejscowo-
ścią Łowcza, gdzie uzbrojona banda zatrzymała pociąg relacji Pińsk-Łuniniec, 
wiozący wojewodę poleskiego Stanisława Downarowicza oraz towarzyszących 
mu: senatora RP Bolesława Wysłoucha i biskupa Zygmunta Łozińskiego99. 
Podczas tego napadu jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych, ponad-
to obrabowano pasażerów. Trzeba zaznaczyć, że w obu incydentach część 
napastników pochodziła z terytorium RP, zaś w atakach wzięła udział pod 
wpływem sowieckiej propagandy, która wykorzystała odczuwane przez kre-
sową ludność problemy100. W szczególności należy wymienić tutaj trudności 
gospodarcze, jak hiperinflacja i bolesne dla wielu grup społecznych reformy 
Grabskiego, powolna realizacja reformy rolnej, poczucie krzywdy na tle naro-
dowościowym i dokuczliwy na Polesiu zakaz łowienia ryb w rzekach. Konflikt 

97  H. Dominiczak, Granica wschodnia…, s. 154.
98  P. Cichoracki, Stołpce-Łowcza-Leśna 1924, Łomianki 2012, s. 56.
99  Ibidem, s. 136-223. 
100 Ibidem, s. 64, 152-153.
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wewnętrzny zaostrzyła polityka osadnictwa wojskowego (do 1923 r. przydzielono  
ok. 3 tysięcy parceli we wsiach ukraińskich i białoruskich), odbierana jako ucisk 
ze strony państwa. Dodać jeszcze trzeba adresowaną do mniejszości działal-
ność agitacyjną KPRP i jej autonomicznych struktur KPZU i KPZB101. Warto  
w tym miejscu odnotować, że II Zjazd KPRP w 1923 r. opowiedział się za 
reformą rolną, polegającą na podziale ziemi pomiędzy chłopów i zasadą samo-
stanowienia narodowego, co było zgodne z oczekiwaniami mniejszości naro-
dowych i tym samym zapewniało ich poparcie102.

Można przypuszczać, że po ataku na Stołpce, formą odwetu ze strony 
polskiej miał być przeprowadzony w nocy z 2 na 3 października 1924 r., przez 
grupę zorganizowaną przez oficerów Oddziału II Sztabu Generalnego (eks-
pozytura nr 1 Wilno), nieudany wypad na miejscowość Kojdanów, położoną 
nieopodal Mińska. Operacja zakończyła się fiaskiem z powodu niezachowania 
tajemnicy103. 

Temat niedostatecznego stanu bezpieczeństwa na Kresach Wschodnich 
bardzo często pojawiał się w prasie. Przykładem mogą być trzy krótkie frag-
menty oddające atmosferę i powagę sytuacji. „Dziennik Poznański” 26 lipca 
1924 r. zamieścił na pierwszej stronie artykuł o charakterystycznym tytule: 
„Potrzeba energicznej akcji na Kresach Wschodnich. Nowe bandy dywersyjne 
- Morderstwa i grabieże”104. Czytelnicy byli informowani, że na terytorium 
Polski pojawiły się nowe bandy zbrojne, organizowane przez sowietów. Arty-
kuł zawiadamiał też o morderstwie na tle rabunkowym na osobie Tadeusza 
Mencla, właściciela dóbr z powiatu kałuskiego105. Natomiast „Ilustrowany 
Kurier Codzienny” w artykule „Sicz Bolszewicka” oznajmiał czytelnikom, że 

„Ostatni napad na Stołpce przekracza zwykłą miarę tych zjawisk i dotąd osta-
tecznie oburzających, których widownią od pewnego czasu jest nasze wschod-
nie pogranicze”106. Redakcja przyrównywała w dalszej części artykułu państwo 
bolszewickie do dawnej siczy kozackiej, czyli „republiki zbiegłych z sąsied-
nich państw opryszków”107. Podobne refleksje mieli też dziennikarze „Słowa”  
piszący: „Czujemy się tu w Wilnie zupełnie bezsilni. [...] Plaga bandytyzmu 
wzbiera coraz groźniej”108.

101  H. Zieliński, Historia Polski 1914-1939, Wrocław 1982, s. 160-169.
102  A. Czubiński, Najnowsze dzieje Polski 1914-1983, Warszawa 1987, s. 125-126.
103  W. Śleszyński, op. cit., s. 303-304.
104  Potrzeba energicznej akcji na Kresach Wschodnich. Nowe bandy dywersyjne- Morderstwa  
i grabieże, „Dziennik Poznański” 1924, nr 171, s. 1
105  Ibidem.
106  Sicz Bolszewicka, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1924, nr 214, s. 1.
107  Ibidem.
108  Stołpce, „Słowo” 1924, nr 176, s. 1.
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Incydenty wśród ludności na Kresach Wschodnich odbiły się szerokim 
echem również w środowisku polityków oraz wojskowych, a społeczeństwo  
w głębi kraju także nie pozostało obojętne. Wzmogła się krytyka rządu Wła-
dysława Grabskiego, a generał Stanisław Bułak-Bałachowicz, który dowodził 
ochotniczymi oddziałami białoruskimi109 w wojnie z bolszewicką Rosją ostrze-
gał, że do wybuchu powstania, zbałamuconych przez propagandę sowiecką 
Białorusinów, brak tylko przywódcy110. Pojawił się także projekt złożenia in-
terpelacji w Sejmie domagającej się podjęcia zdecydowanych kroków, w celu 
ochrony tamtejszej ludności i zaprowadzenia na pograniczu ładu oraz spokoju 
publicznego111. Żądano utworzenia takiego systemu ochrony wschodniej gra-
nicy RP, który rozmaitym grupom zbrojnym uniemożliwiłby dokonywanie 
wypadów na terytorium Polski i stosowanie terroru wobec mieszkańców. 

Napięta sytuacja musiała skłonić do działania i rzeczywiście spowodowała 
stanowczą reakcję rządu Władysława Grabskiego. Zdecydowane stanowisko 
zaprezentował w piśmie z 5 sierpnia 1924 r. minister spraw wojskowych gen. 
Władysław Sikorski, który proponował: „Natychmiastowe ogłoszenie stanu 
wyjątkowego na pograniczu wschodnim, nadanie wojewodom specjalnych 
pełnomocnictw, umożliwiających im oczyszczenie kresów z elementów wro-
gich i uporządkowanie administracji własnej”112. Na posiedzeniu Komitetu 
Politycznego Rady Ministrów 8 sierpnia oraz 21 i 22 sierpnia na posiedzeniu 
Rady Ministrów, pod przewodnictwem prezydenta Stanisława Wojciechow-
skiego, zapadła uchwała o powołaniu specjalnego, zmilitaryzowanego korpusu 
granicznego dla ziem wschodnich113. Decyzję o reorganizacji systemu ochrony 
granicy umotywowano tym, że „policja ogląda się na wojsko, a wojsko na po-
licję, wskutek czego ani jedno, ani drugie nie działa dość prężnie”114. Uznano,  

109  Według Zbigniewa Karpusa w początkach 1920 roku w oddziałach generała służyło: 41% 
Rosjan, 23% Ukraińców oraz 21% Białorusinów. Z. Karpus, Wschodni sojusznicy Polski w woj-
nie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 
1919-1920, Toruń 1999, s. 68.
110  P. Cichoracki, Stołpce..., s. 204-217; H. Dominiczak, Granica wschodnia…, s. 110;  
W. Pobóg-Malinowski, op. cit., s. 629.
111  P. Cichoracki, Stołpce..., s. 207.
112  Pismo ministra spraw wojskowych gen. dyw. Władysława Sikorskiego do Prezesa Rady Mi-
nistrów Władysława Grabskiego- załącznik do protokołu Komitetu Politycznego Rady Ministrów  
z 6 sierpnia 1924 r. [dok. 1], [w:] O niepodległą i granice…, s. 15.
113  M. Jabłonowski, Polityczne i wojskowe…, [w:] Materiały z konferencji…, s. 21-34; P. Sta-
wecki, U źródeł powstania Korpusu Ochrony Pogranicza, [w:] Materiały z konferencji…, s. 12-20; 
Protokół z 88. posiedzenia Komitetu Politycznego Rady Ministrów [dok. 2], [w:] O niepodległą  
i granice…, s. 16-18; Z protokołu nr 89 posiedzenia Komitetu Politycznego Rady Ministrów poświe-
conego sprawie bezpieczeństwa na Kresach Wschodnich, odbytego w obecności Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Stanisława Wojciechowskiego [dok. 3], [w:] O niepodległą i granice…, s. 19-21. 
114 Z protokołu nr 89 posiedzenia Komitetu Politycznego Rady Ministrów… [dok. 3], [w:] O nie-
podległą i granice…, s. 19.
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że w interesie państwa „zasadniczą jest rzeczą, aby za bezpieczeństwo na Kre-
sach odpowiedzialność ciążyła na jednej osobie w całej pełni”115. Jednocze-
śnie, na skutek negatywnej oceny dotychczasowej działalności, mającej na 
celu unormowanie sytuacji na Kresach, cofnięto specjalne pełnomocnictwa 
udzielone gen. Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi, który był inspektorem Armii 

„Wilno”. Ponadto na wojewodów w Łucku i Nowogródku powołano gene-
rałów Mariana Januszajtisa i Kajetana Olszewskiego. Przyznano im też pra-
wo do używania sił zbrojnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludności 
powiatów granicznych. O nasileniu antypaństwowych nastrojów miejscowej 
ludności, dywersji i bandytyzmu oraz konieczności długotrwałego ich pacy-
fikowania świadczy fakt, że z Nowogródczyzny ostatnie wojskowe oddziały 
asystencyjne, czyli udzielające pomocy władzy cywilnej, powróciły do swoich 
macierzystych garnizonów dopiero 28 maja 1925 r.116 

115  Ibidem.
116  L. Wyszczelski, Od demobilizacji…, s. 429-430.
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Organizacja  
Dywizjonu Żandarmerii KOP

2.1. Korpus Ochrony Pogranicza w latach 1924-1927 

Rozkaz z dnia 17 września 1924 r. w sprawie organizacji Korpusu Ochro-
ny Pogranicza i jego etatu wydał gen. Władysław Sikorski, jako minister spraw 
wojskowych w rządzie Władysława Grabskiego1. Natomiast 14 października 
została podpisana, przez gen. Sikorskiego oraz ministra spraw wewnętrznych 
Cyryla Ratajskiego, instrukcja w sprawie przejęcia od armii oddziałów sformo-
wanych dla KOP, która regulowała zasady organizacji, wyposażenia i przejmo-
wania nowych oddziałów2. W rezultacie podjętych, w dniach 8 oraz 21 i 22 
sierpnia 1924 r., decyzji rozpoczęto przygotowania do formowania Korpusu 
Ochrony Pogranicza, który wkrótce zaczął przejmować ochronę granicy pań-
stwa od służącej tam dotąd Policji Państwowej. Jak pokazała przyszłość, KOP 
stał się formacją – w stosunku do innych wcześniejszych - osiągającą znacznie 
lepsze wyniki w pełnieniu straży na wschodnich granicach II Rzeczypospolitej. 
Skuteczność działań ochronnych KOP była ściśle powiązana z odejściem od 
stosowanej dotychczas rutynowej i statycznej służby kordonowej na rzecz form 

1 Rozkaz ministra spraw wojskowych gen. dyw. Władysława Sikorskiego w sprawie organizacji  
KOP [dok. 4], [w:] O niepodległą i granice…, s. 21-41.
2 Instrukcja ministra spraw wojskowych Władysława Sikorskiego oraz ministra spraw we-
wnętrznych Cyryla Ratajskiego o przejęciu od armii oddziałów sformowanych dla KOP [dok. 5],  
[w:] O niepodległą i granice…, s. 41-46.
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bardziej elastycznych, jak chociażby nieregularne patrole czy zasadzki3. Wraz 
z powołaniem KOP kończył się czas, zwany przez Zbigniewa Kumosia „okre-
sem eksperymentów w ochronie granic”4. Podobnie też uważał przedwojenny 
autor, ppłk Sztabu Generalnego, Tadeusz Münnich5. 

Cały proces formowania KOP, którego pierwszym dowódcą został gen. 
Henryk Odrowąż-Minkiewicz6, odbywał się w trzech etapach7. W etapie 
pierwszym, w ciągu 1924 r. zostały sformowane trzy brygady KOP. Brygada 
w Zdołbunowie (woj. wołyńskie) liczyła trzy bataliony (o numerach: 2, 3, 4 
po 803 żołnierzy8) oraz trzy szwadrony kawalerii (o numerach: 3, 4, 5 po 87 
żołnierzy). Również brygada w Baranowiczach (woj. nowogródzkie) posiadała 
trzy baony (o nr. 6, 8, 9) i trzy szwadrony (2, 9, 10). Chroniły one odpowied-
nio odcinki graniczne o długości 280 km i 162 km, o stałej szerokości 30 km. 
Trzecia brygada w Wilejce (woj. wileńskie) zabezpieczała odcinek 344 km 
siłami czterech batalionów (o nr. 1, 5, 7, 10) i czterech szwadronów (1, 6, 7, 
8)9. Drugi etap organizacji nastąpił w 1925 r. i obejmował zorganizowanie 
dwóch dalszych brygad oznaczonych numerami 4 i 5 z miejscami postoju 
dowództwa w Czortkowie (woj. tarnopolskie) oraz w Łachwie (woj. poleskie). 
W chwili sformowania pierwsza z nich posiadała trzy bataliony (o nr. 12, 13, 
14) i trzy szwadrony (o nr. 12, 13, 14) oraz strzegła 342 km granicy. W skład 
drugiej wchodziły cztery bataliony (15, 16, 17, 18) i trzy szwadrony (15, 16, 
17) chroniące 445 km. Utworzono także baony o numerach: 11, 19 i 20,  
a także szwadrony: 11, 18, 19, 20, które stały się jednostkami odwodowymi10 
powstałych brygad, z wyłączeniem 11. Baonu i 11. Szwadronu (organizację 
rozpoczęto w grudniu 1924 r.), które przegrupowano do 1. Brygady11. Trzeci 
etap organizacji w 1926 r. przyniósł powstanie szóstej brygady dyslokowanej 

3  Instrukcja służby Korpusu Ochrony Pogranicza (projekt) [z 1928 r.] wydana przez dowódcę 
KOP gen. Henryka Odrowąż-Minkiewicza [dok. 1], [w:] Instrukcja służby Korpusu Ochrony Po-
granicza, red. P. Skubisz, Warszawa 2010, s. 51.
4  Z. Kumoś, Granice Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006, s. 21-22.
5  T. Münnich, Korpus Ochrony Pogranicza, [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej…, s. 334.
6  Henryk Odrowąż-Minkiewicz (1880 - 1940 w Katyniu) generał dywizji, w latach 1924-
1929 dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza. 
7  Zob. też J. Prochwicz, Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1927…, s. 22-30; M. Jabłonowski, 
Formacja specjalna…, s. 55. 
8  Rozkaz ministra spraw wojskowych gen. dyw. Władysława Sikorskiego… [dok. 4], [w:] O nie- 
podległą i granice…, s. 32-33. 
9  Pismo ministra spraw wewnętrznych Cyryla Ratajskiego do ministra spraw wojskowych 
gen. dyw. Władysława Sikorskiego w sprawie formowania dalszych jednostek KOP [dok. 8],  
[w:] O niepodległą i granice…, s. 47-48.
10  Tzn. rezerwowymi.
11  Zarządzenie ministra spraw wojskowych gen. dyw. Władysława Sikorskiego w sprawie sformo-
wania oddziałów KOP [dok. 11], [w:] O niepodległą i granice…, s. 50-65. 
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w Wilnie (woj. wileńskie). Podlegało jej: sześć batalionów (o numerach:  
19, 20, 21, 22, 23, 24) i trzy szwadrony (18, 19, 20) obsadzające 583 km12. 
Połowę tych jednostek stanowiły sformowane w 1925 r. oddziały odwodowe.  
W 1927 r. utworzono jeszcze pięć dodatkowych baonów odwodowych (o nu-
merach: 25, 26, 27, 28, 29), a po dalszych przeobrażeniach w 1936 r. liczeb-
ność KOP osiągnęła 26 tysięcy żołnierzy13. Szczegółową dyslokację baonów 
obrazuje załącznik nr 2, zamieszczony w Aneksie.

Pomijając pewne nieścisłości i drobne zmiany, związane z rzeczywistą 
długością ochranianych odcinków granicznych, trzeba stwierdzić, że żołnierze 
KOP aż do 1939 r. mieli pełnić straż na 2/5 długości granic RP, które łącznie 
liczyły 5529 km14, natomiast pozostałego odcinka do 1928 r. strzegła Straż 
Celna, a później Straż Graniczna. Dane, dotyczące całkowitej długości granic 
ochranianych przez KOP, bywają rozbieżne. Według M. Jabłonowskiego jest 
to niemal 2200 km, z czego 583 km granicy z Litwą i Łotwą, 66 km granicy 
z Prusami Wschodnimi oraz 1597 km granicy z ZSRR (zsumowane z od-
cinkiem rumuńskim)15. Henryk Dominiczak podaje zaś: odcinek z Prusami 
Wschodnimi (w zaokrągleniu) 73 km, z Litwą 551 km, z Łotwą - 113, z Ru-
munią - 113 km, z ZSRR - 148416. Jeszcze inne dane, co do długości granic, 
prezentuje np. Mały Rocznik Statystyczny z 1938 r., według którego granica  
z ZSRR liczyła tylko 1412 km17.

Jednakże, oprócz zadania zasadniczego, tj. ochrony granicy pod wzglę-
dem wojskowym, politycznym, bezpieczeństwa publicznego, celnym oraz 
ochrony urządzeń granicznych, jak sformułowano to w podpisanym przez 
gen. Jana Kruszewskiego18 projekcie Instrukcji służby Korpusu Ochrony Pogra-
nicza z 1928 r.19, stawiano też dość wyraźnie przed KOP ważną dla państwa 
misję oddziaływania społecznego i narodowościowego w stosunku do ludno-
ści kresowej. Polecano zatem „otoczyć opieką ludność narodowości polskiej  

12  J. Prochwicz, Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1927…, s. 22-28.
13  Zarządzenie II wiceministra spraw wojskowych gen. dyw. Kazimierza Fabrycego w sprawie 
sformowania nowych pięciu baonów i trzech kompani piechoty KOP [dok. 27], [w:] O niepodległą 
i granice…, s. 118-126; Wykaz stanów etatowych oficerów podoficerów i żołnierzy KOP przesłany 
przez ppłk. Władysława Węgrzyna ze Sztabu KOP do I oficera do zleceń GISZ ppłk. Kazimierza 
Glabisza [dok. 88], [w:] O niepodległą i granice…, s. 363-372.
14  Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 1938, s. 11.
15  M. Jabłonowski, Formacja specjalna…, s. 55.
16  H. Dominiczak, Granica wschodnia…, s. 120.
17  Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 1938, s. 11.
18  Jan Kazimierz Kruszewski (1888-1977) – generał brygady, w latach 1930-1939 dowódca 
Korpusu Ochrony Pogranicza.
19  Instrukcja służby Korpusu Ochrony Pogranicza (projekt)… [dok. 1], [w:] Instrukcja służby..., 
s. 36–38.
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i utrzymać ją w pełnej świadomości narodowo-państwowej”20. Toteż oddziały 
KOP organizowały obchody rocznic patriotycznych i zabawy, wypożyczały 
ludności książki z posiadanych bibliotek21. Wydaje się, że żandarmeria mo-
gła być także zaangażowana w przypadku dwóch pierwszych wydarzeń czy 
to poprzez odpowiednie przystrojenie lokalu posterunku, czy też wysłanie 
w czasie trwania uroczystości dodatkowych patroli lub przez osobisty udział 
żandarmów w obchodach22. Ówczesny żołnierz KOP, Jan Grochowski, do-
daje jeszcze w swoich wspomnieniach: „Pomagaliśmy również w budowie  
i utrzymaniu dróg, gasiliśmy pożary, a w czasie żniw pracowaliśmy razem  
z rolnikami przy zbieraniu plonów”23.

Nie zawsze jednak efekty tych działań i pomocy skierowanej do kresowej 
ludności były jednakowo mocno odczuwane przez miejscowych24. Jak słusz-
nie zauważył Adam Dobroński, działania KOP najbardziej poprawiały sytu-
ację gospodarczą i kulturalną miejscowych Polaków25. 

2.2. Podstawy prawne organizacji Dywizjonu 
Żandarmerii KOP w 1927 r.

Istnienie formacji o charakterze wojskowym, a taką bez wątpienia był 
KOP, wiąże się także z negatywnymi przejawami życia wojskowego, a przede 
wszystkim z problemem utrzymania dyscypliny wśród żołnierzy i zapobiega-
nia popełnianiu wszelkich nadużyć. Nie obyło się również bez ewidentnych 
zaniedbań w pełnieniu służby granicznej. Przykładem może być wzmianka 
Józefa Ksieniewicza o beztrosce dowódcy strażnicy (stojącej, według wspo-
mnień autora, przy ich domu, na rodzinnym polu). Żołnierz ów, pomi-
mo iż powinien świecić przykładem dla całej swojej załogi, nie reagował 
wiedząc, że jeden z sąsiadów zajmuje się szmuglem przez granicę sowiecką.  
 

20  Wytyczne dowódcy KOP gen. bryg. Jana Kruszewskiego do pracy społecznej KOP [dok. 104], 
[w:] O niepodległą i granice…, s. 486-492.
21  Zob. M. Babula, Współpraca KOP z ludnością pogranicza, „Problemy Ochrony Granic” 
2000, nr 11, s. 117-130.
22  ASG, 542/39, Uroczystość w dniu imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego - sprawozdanie, 
pismo st. wachm. Dula z dnia 21 marca 1929 r.
23  J. Grochowski, Wspomnienia żołnierza II Rzeczypospolitej, „Biuletyn Centralnego Ośrodka 
Szkolenia Straży Granicznej” 2001, nr 1, s. 102.
24  Bardzo krytycznie o pacyfikacyjnej roli KOP napisał, w okresie PRL-u, w swojej rozprawie 
doktorskiej L. Sawoniewski; IPN, BU 001834/143, L. Sawoniewski, Korpus Ochrony Pograni-
cza 1924-1939, Warszawa 1974.
25  A. Dobroński, Mniejszość Białoruska a Korpus Ochrony Pogranicza, [w] Materiały z konfe-
rencji…, s. 135.
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Gdyby żandarmeria KOP istniała już w latach 1925-1926 proceder ten został-
by najpewniej wykryty26. 

Być może właśnie takie lub różne podobne nieprawidłowości doprowa-
dziły do dostrzeżenia wewnętrznego problemu w szeregach jednostek ochrony 
pogranicza. Pojawiały się też wymowne sygnały ze strony miejscowej ludności 
w postaci skarg. Jako przykład wymienić można skargę mieszkańców Hrubie-
szowa na zachowanie żołnierzy, szczególnie tych z KOP lub też bulwersują-
cą opinię publiczną kradzież desek w 1925 r. w Wasylkowcach, wsi w woje-
wództwie tarnopolskim27. Przestępstwo to, rzekomo dokonane przez żołnierzy  
13. Szwadronu Kawalerii KOP, nie zostało wyjaśnione przez policję i żan-
darmerię wojskową, doprowadzając w 1928 r. do interpelacji posłów Klubu 
Ukraińskiego28. Pod wpływem coraz bardziej widocznych wykroczeń, popeł-
nianych przez żołnierzy, dowódca KOP gen. Henryk Minkiewicz w kwietniu 
1925 r. wystąpił z propozycją zorganizowania żandarmerii KOP. Uzyskał on 
odpowiedź Departamentu I Piechoty MSWojsk., która jakkolwiek wyrażała 
poparcie, to jednak wskazywała na pewne trudności. Wśród nich najważniej-
sza wiązała się z obawą, że przeniesieni żandarmi poprzez długotrwałe oddzie-
lenie od dywizjonów żandarmerii armii „stracą swą wartość i cechy facho-
we”29. Pismo gen. Minkiewicza, z kwietnia 1925 r., spowodowało jednak, że  
w czerwcu tegoż roku szefostwo Departamentu I ponownie wyraziło swoje 
poparcie dla projektu organizacji żandarmerii w obrębie KOP. Postawiło przy 
tym następujące warunki: „analogiczność organizacji”, pełnienie służby przez 
funkcjonariuszy w myśl tych samych przepisów i instrukcji, co żandarmi WP, 
ponadto żandarmerię KOP mieli zasilać żołnierze po przeszkoleniu w szkołach 
żandarmerii WP. Zastrzeżono też konieczność rotacji żandarmów, w przy-
padku obniżenia się ich wartości fachowej30. Tymczasem, pomimo formalnej 

26  J. Ksieniewicz, op. cit., s. 335.
27  E. Jaroszuk, Żandarmeria Wojskowa…, s. 275-276. Według autora informacja ta pochodzi 
z CAW, I 300.51.55, Raport sytuacyjny dywizjonu nr 2 z 2 kwietnia 1925 r., s. 10, jednak  
w czasie przeprowadzonej kwerendy, pomimo oficjalnego zamknięcia archiwum, dokumentu 
tego nie udało się pracownikom CAW odnaleźć.
28  ASG, 178/18 [Wytyczne Dowództwa Dywizjonu dotyczące spraw organizacyjnych - prze-
glądy posterunków, organizacja żandarmerii, ochrona, sądownictwo, nadużycia, obowiązki  
i prawa żołnierzy, korespondencja], Interpelacja posłów Klubu Ukraińskiego o rzekomych nad-
użyciach szwadronów KOP w Wasylkowcach, pismo ppłk. Jagodzińskiego z czerwca 1928 r.; 
Sprawozdanie stenograficzne z 8 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 15 maja 1928 r. 
[Interpelacja posłów Klubu Ukraińskiego do p. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nad-
użyć oddziałów KOP w gminie Olchowczyk, pow. Kopyczyńce, woj. Tarnopolskiego].
29  E. Jaroszuk, Żandarmeria Wojskowa…, s. 395; CAW, I 300.51.38, Projekt Organizacji Żan-
darmerii KOP, pismo Szefa Dep. I Piech z dnia 7 maja 1925 r.
30  CAW, I 300.51.38, Organizacja Żandarmerii KOP, pismo p.o. Szefa Departamentu  
I Piechoty płk. Nowaka z dnia 20 czerwca 1925 r.
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zgody, szef Sztabu Generalnego gen. Stanisław Haller, potraktował tę spra-
wę odmownie w lipcu 1925 r.31 Problem pozostawał jednak nadal aktualny. 
Rok później, po przewrocie majowym, po ponownym przedstawieniu sprawy  
w czerwcu 1926 r., MSWojsk. stwierdziło, że „sprawa utworzenia Dyonu Żand. 
w KOP do czasu wejścia w życie nowej organizacji żandarmerii na stopie po-
kojowej, nie może być aktualną z braku żandarmów”32. W kolejnym piśmie 
z grudnia 1926 r., po „szczegółowym przedyskutowaniu” problemu, szef De-
partamentu I Piechoty wyraził zgodę na sformowanie dyonu, lecz znowu pod-
kreślono konieczność dostosowania jego organizacji do obowiązującej w armii,  
z niewielką tylko korektą etatu drużyny dowódcy (dowódcą miał być major 
zamiast pułkownika lub podpułkownika, a zastępcą kapitan zamiast majora). 
Jednocześnie przewidywano wśród kadry duży udział żandarmów powoływa-
nych z rezerwy33. Pomimo pewnych zastrzeżeń, generał Minkiewicz pismem 
z 15 stycznia 1927 r. przystał na te grudniowe propozycje „uznając nagłość 
sprawy”. Równocześnie podkreślił, że sformowanie dywizjonu żandarmerii 
dla potrzeb KOP nie może się odbywać wyłącznie, bądź z dużym odsetkiem 
rezerwistów, gdyż jednostka nie będzie w stanie sprostać zadaniom, jakie zo-
staną jej powierzone34.

Ostatecznie jednak udało się doprowadzić do porozumienia, które  
w marcu 1927 r. zaowocowało opracowaniem i wprowadzeniem w życie do-
kumentu zatytułowanego Tymczasowa organizacja Dywizjonu Żandarmerii 
KOP. Instrukcja składała się z pięciu krótkich części. Poruszały one jednakże 
tylko najbardziej podstawowe zagadnienia: schematu organizacyjnego, zasad 
organizacji, etatu, instrukcji organizacyjnej oraz rozdzielnika. Dokument ten 
był podpisany, w porozumieniu z ministrem spraw wojskowych, przez mini-
stra spraw wewnętrznych gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego35. Tak nie-
typowa forma zatwierdzenia, de facto przez dwóch ministrów, związana była  
z podwójną podległością KOP, który pod względem personalnym, or-
ganizacyjnym, operacyjnym i wyszkolenia podlegał Ministerstwu Spraw 

31  CAW, I 300.51.38, Organizacja dyonu żand. przy Korp. Ochrony Pogr., pismo gen. Min-
kiewicza z dnia 15 stycznia 1927 r.
32  CAW, I 300.51.38, Organizacja Żand. w KOP, pismo Szefa Dep. I Piech z dnia 7 wrze-
śnia 1926 r.; Organizacja dyonu żand. przy Korp. Ochrony Pogr., pismo gen. Minkiewicza  
z dnia 15 stycznia 1927 r.
33  CAW, I 300.51.38, Organizacja Żand. w KOP, pismo Szefa. Dep. I Piech., z dnia  
21 grudnia 1926 r.
34  CAW, I 300.51.38, Organizacja dyonu żand. przy Korp. Ochrony Pogr., pismo gen. Min-
kiewicza pismo z dnia 15 stycznia 1927 r.
35  ASG, 542/6, Tymczasowa organizacja Dywizjonu Żandarmerji KOP z 1927 r., podpisana 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych Sławoja Składkowskiego w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wojskowych. 
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Wojskowych zaś Ministerstwu Spraw Wewnętrznych pod względem budżeto-
wym, bezpieczeństwa w pasie granicznym oraz ochrony granicy.

W świetle tej instrukcji, nowo powołany Dywizjon Żandarmerii KOP 
był: „samodzielną, liniową jednostką nieewidencyjną36, wchodzącą w skład 
Korpusu Ochrony Pogranicza” i tak istotnie sytuacja wyglądała w 1927 r. Jed-
nak od 1930 r. Dywizjon Żandarmerii KOP stanowił już faktycznie jednostkę 
ewidencyjną37, co warto zaznaczyć, a często nie jest w ogóle w opracowaniach 
sygnalizowane. Tak więc zawarty w Instrukcji organizacyjnej Żandarmerii KOP 
z 1938 r. zapis, w myśl którego Dywizjon Żandarmerii KOP był: „jednostką 
organizacyjną, wyszkoleniową i macierzystą”38, funkcjonował już wcześniej. 
Warto tutaj nadmienić, że instrukcja z 1938 r. również nie była obszerna, nie 
posiadała schematów ani wydzielonych podrozdziałów, a zarówno jej objętość 
(11 stron), jak i treść były bardzo zbliżone do tej wcześniejszej. Należy zazna-
czyć, że pod względem gospodarczym, przez cały okres funkcjonowania, po-
sterunki żandarmerii KOP przydzielone były do oddziałów KOP najbliższych 
ich miejsca postoju. 

Główne zadania nowo powstałego Dywizjonu Żandarmerii KOP, zarów-
no w myśl Tymczasowej organizacji Dywizjonu Żandarmerji KOP z 1927 r., 
jak i w myśl instrukcji z 1938 r., były bardzo podobne, służba: wojskowo- 
policyjna, sądowo-policyjna, ochronna, asystencyjna39. Jednakże w dokumencie  
z 1927 r. określono je znacznie bardziej szczegółowo (zob. rozdział 3.1). 

Obsada stanowisk oficerskich w Dywizjonie Żandarmerii KOP miała być 
skompletowana spośród stanu czynnego korpusu oficerów żandarmerii armii, 
natomiast w przypadku szeregowych istniały trzy możliwości: przeniesienie 
podoficerów zawodowych z armii, powołanie zgłaszających się ochotników - 
podoficerów rezerwy, przenoszenie ze stanu jednostek KOP i armii podofice-
rów, którzy służyli w żandarmerii i posiadają odpowiednie kwalifikacje40.

W związku z tym w KOP rozpoczęto poszukiwania potencjalnych kan-
dydatów na żandarmów, rozkaz dowódcy KOP nakazał sporządzenie i wysła-
nie do 15 maja 1927 r. wykazów żołnierzy - żandarmów służących w innych  
 

36  Tzn. formacjami ewidencyjnymi pozostawały nadal dyony, z których żandarmi zostali prze-
niesieni do żandarmerii KOP.
37  ASG, 542/6, Tymczasowa organizacja Dywizjonu Żandarmerji KOP z 1927 r., s. 6; ASG, 
542/40, Rozkaz Dzienny 33/30 z dnia 25 sierpnia 1930 r. 
38  ASG, 542/167, Instrukcja organizacyjna Żandarmerii KOP z 1938 r., s. 1.
39  ASG, 542/6, Tymczasowa organizacja Dywizjonu Żandarmerji KOP z 1927 r., s. 6-7; ASG, 
542/167, Instrukcja organizacyjna Żandarmerii KOP z 1938 r., s. 5.
40  ASG, 542/6, Tymczasowa organizacja Dywizjonu Żandarmerji KOP z 1927 r., s. 8.
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formacjach KOP; niedługo później do Dywizjonu Żandarmerii KOP trafiła 
duża grupa takich właśnie żandarmów41. 

Warto zauważyć, że tymczasowa instrukcja organizacyjna Dywizjonu 
Żandarmerii KOP z 1927 r. nie przewidywała uzupełnienia jednostki sze-
regowymi obowiązkowej służby czynnej42. Potwierdza to również pismo 
gen. Henryka Minkiewicza, w którym napisano: „Dyon Żand[armerii] KOP 
otrzymał jednorazowo cały stan podoficerów [...]. Wychodząc z założenia,  
że Dyon Żand[armerii] KOP jest formacją macierzystą, proponuję następują-
ce uzupełnianie Dyonu Żand[armerii] KOP: Dyon Żand[armerii] uzupełnia 
się ze stanu czynnego szeregowych piechoty KOP”43. 

System uzupełnień na zaciąg ochotniczy zmienił dopiero Rozkaz Tajny 
KOP 3/35 w 1935 r.44, lecz zagadnienia te, wraz z problemem szkolenia żan-
darmów, zostaną szczegółowo poruszone w rozdziale czwartym pracy. 

Tymczasowa organizacja Dywizjonu Żandarmerii KOP z 1927 r. regulo-
wała sprawy organizacyjne dywizjonu, ale wraz z upływem czasu, pomimo ge-
neralnie trwałego założenia, że jeden batalion KOP posiada jeden posterunek 
żandarmerii, następowały różne zmiany organizacyjne. Zmiany te najczęściej 
były związane z przeobrażeniami zachodzącymi w samym KOP.

W chwili powołania Dywizjon Żandarmerii KOP etatowo powinien 
liczyć 189 żołnierzy, z czego 10 etatów przewidziano dla oficerów. Obsa-
da posterunków miała wynosić 7 podoficerów, co dawało nieco ponad 110 
żołnierzy KOP na jednego żandarma45. W sposób bardziej szczegółowy etat 
Dywizjonu Żandarmerii KOP ustalony w 1927 r. prezentuje poniższa tabela  
(nr 1).

41  ASG, 541/40, Rozkaz Dzienny KOP 47/27 z dnia 23 kwietnia 1927 r.; ASG, 542/4, Roz-
kaz Dzienny 9/27 z dnia 23 sierpnia 1927 r.
42  Tzn. poborowymi.
43  ASG, 541/153 [Projekt prowadzenia ewidencji szeregowych w formacjach Korpusu Ochro-
ny Pogranicza], Przepisy służbowe o uzupełnianiu formacji niemacierzystych i KOP- wnio-
ski, pismo gen. Minkiewicza z dnia 18 lutego 1929 r. [aczkolwiek L.dz. KOP 23563/28Og.
Org. może wskazywać, że dokument ten stanowić mógłby część niezachowanej, dłuższej 
korespondencji]. 
44  ASG, 541/409, Rozkaz Tajny KOP 3/35 z dnia 31 stycznia 1935 r.
45  ASG, 542/6, Tymczasowa organizacja Dywizjonu Żandarmerji KOP z 1927 r., s. 4.
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Plutony miały znajdować się po jednym przy każdej z brygad KOP, jed-
nak ich etat zależał od liczby baonów w brygadzie, a co za tym idzie od ilości 
wystawianych posterunków46. Posterunki te podlegały dowódcy batalionu 
pod względem dyspozycyjnym i lokalowo-garnizonowym, zaś pod każdym 
innym dowódcy plutonu żandarmerii KOP47. 

Warto także odnotować, że dla posterunków przy batalionach od-
wodowych (o numerach 26 mp. Żytyń, 27 mp. Snów, 28 mp. Wołożyn,  
29 mp. Suwałki) zredukowano prawdopodobnie etaty posterunków (z powo-
du ich późniejszego utworzenia nie zostały uwzględnione w etacie dywizjonu  
z 1927 r.), lub okresowo obsadzano je tylko częściowo w przypadku proble-
mów kadrowych, co wynika z zachowanych dokumentów48.

Wypadałoby jeszcze nadmienić, że zgodnie z etatem z 1927 r. podstawo-
wym środkiem lokomocji dla żandarmów były konie i rowery - po trzy dla 
posterunku. Pojazdy mechaniczne, jako środki transportu, wprowadzono do-
piero w roku 1936 i to tylko w ilości jednego samochodu dla dowódcy dyonu 
oraz samochodu lub motocykla z przyczepką dla dowódcy plutonu, lecz nie 
poprawiło to praktycznie nic w codziennej służbie szeregowych żandarmów49.

Lepiej natomiast przedstawiała się sprawa utrzymywania łączności po-
między poszczególnymi posterunkami żandarmerii a innymi organami; przy-
najmniej od 1933 r. działający aparat telefoniczny (KOP) miał znajdować 
się na stanie zarówno dowództwa plutonu (oraz w mieszkaniu prywatnym 
dowódcy), jak i poszczególnych posterunków, co w znaczący sposób mogło 
wpłynąć na szybkość przepływu informacji i reagowania50. Można jednak 
przypuszczać, że bywało czasami, iż żandarmi wykorzystywali też telefon  
w sprawach prywatnych, a ślad potwierdzający takie sytuacje stanowi zapis  
w jednym z rozkazów dziennych51.

Za dzień faktycznego rozpoczęcia służby przez żandarmerię KOP nale-
żałoby przyjąć datę rozpoczęcia pracy patrolowej przez posterunki. Stosow-
ne polecenie zostało zawarte w Rozkazie Dziennym 9/27 z dnia 23 sierpnia  
1927 r., który miał zostać wprowadzony w życie z chwilą otrzymania52. Można 

46  ASG, 542/6, Tymczasowa organizacja Dywizjonu Żandarmerji KOP z 1927 r., s. 10.
47  Ibidem, s. 11.
48  ASG, 542/112, Organizacja żandarmerii KOP oraz obsada personalna z 12.1934 r. [praw-
dopodobnie jednak z 1929 r.]; ASG, 542/38, Miesięczne raporty stanu osobowego plutonów 
żandarmerii [z 1929 r.].
49  ASG, 541/456, Rozkaz Tajny KOP 47/36 z dnia 16 listopada 1936 r. 
50  ASG, 541/281, Rozkaz Dzienny KOP 49/33 z dnia 28 października 1933 r. 
51  ASG, 542/135, Rozkaz Dzienny Plutonu Żand. KOP przy Bryg. „Nowogródek” 3/36  
z dnia 27 lutego 1936 r. 
52  ASG, 542/4, Rozkaz Dzienny 9/27 z dnia 23.08.1927 r. 
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więc uznać, że od tego dnia żandarmi formalnie rozpoczęli wykonywanie swo-
ich obowiązków służbowych na terenie podległym KOP. Służba ta miała trwać 
aż do przełomu września i października 1939 r. 

2.3. Przemiany organizacyjne i obsada personalna 
Dywizjonu Żandarmerii KOP (do 1939 r.)

Struktura organizacyjna Dywizjonu Żandarmerii KOP, wbrew pozorom, 
nie była aż tak statyczna, jak mogłoby się wydawać. Można śmiało stwierdzić, 
że wszystkie zmiany w organizacji Dywizjonu Żandarmerii KOP wynikały 
z przekształceń zachodzących w strukturze samego KOP; zmiana liczby ba-
talionów czy brygad musiała pociągać za sobą dostosowanie się żandarmerii 
do zmodyfikowanych warunków funkcjonowania. W czasie istnienia KOP 
wyróżnia się trzy zasadnicze reorganizacje: w 1929 r., 1931 r. oraz w latach 
1937-1939. Trzeba jednak mocno zaakcentować, że pozostał jeden niezmien-
ny wyróżnik przez cały okres funkcjonowania tejże jednostki. Była to osoba 
dowódcy: majora, a od 1928 r. podpułkownika Apolinarego Jagodzińskiego53, 
który to dowodził Dywizjonem Żandarmerii KOP nieprzerwanie od począt-
ków istnienia formacji, czyli od 1927 r., aż po jej kres w 1939 r.

Warto rozpocząć prezentację zmian organizacyjnych od momentu for-
mowania Dywizjonu Żandarmerii KOP. Zamieszczona w aneksie (Załącznik  
nr 2) tabela przedstawia początkowy podział posterunków żandarmerii pomię-
dzy poszczególne plutony, daty rozpoczęcia służby oraz nazwiska tych, którzy 
jako pierwsi pełnili obowiązki dowódców tychże placówek lub dowódcami 
zostali mianowani. Z zachowanych materiałów archiwalnych, które pozwoliły 
na sporządzenie wspomnianego zestawienia, wynika przede wszystkim, że:

• Plutonem Żandarmerii przy 1. Brygadzie KOP w Zdołbunowie od 
5 czerwca 1927 r. miał dowodzić chor. Adolf Krótki, a podlegać mu miały 
posterunki przy batalionach: 2. mp. Bereźno-Żurno, 3. mp. Hoszcza, 4. mp. 
Dederkałay Duże (Wielkie), 11. mp. Mizocz,

• Plutonem Żandarmerii przy 2. Brygadzie KOP w Baranowiczach 
od 13 lipca 1927 r. miał dowodzić kpt. Włodzimierz Kościuk, a podlegać mu 
miały posterunki przy batalionach: 6. mp. Iwieniec, 8. mp. Stołpce, 9. mp. 
Kleck,

53  Apolinary Jagodziński (1889 - 1982) podpułkownik. W 1919 został przyjęty do Wojska Pol-
skiego do Żandarmerii Polowej w stopniu porucznika. Do 1927 r. pełnił służbę w Dowództwie 
Żandarmerii Wojskowej w Departamencie I Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz 
sprawował funkcję zastępcy dowódcy 1. Dywizjonu Żandarmerii. W czasie zamachu majowego 
w 1926 r. był zwolennikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.
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• Plutonem Żandarmerii przy 3. Brygadzie KOP w Wilejce od 8 lip-
ca 1927 r. miał dowodzić chor. Włodzimierz Senyszyn, a podlegać mu miały 
posterunki przy batalionach: 1. mp. Budsław, 5. mp. Łużki, 7. mp. Podświle, 
10. mp. Krasne, 

• Plutonem Żandarmerii przy 4. Brygadzie KOP w Czortkowie od  
6 lipca 1927 r. miał dowodzić kpt. Włodzimierz Budzianowski, a podlegać 
mu miały posterunki przy batalionach: 12. mp. Skałat, 13. mp. Kopyczyńce, 
14. mp. Borszczów,

• Plutonem Żandarmerii przy 5. Brygadzie KOP w Łachwie od  
18 czerwca 1927 r. miał dowodzić chor. Stanisław Szarek, a podlegać 
mu miały posterunki przy batalionach: 15. mp. Czuczewicze Wielkie,  
16. mp. Sienkiewicze, 17. mp. Dawidgródek, 18. mp. Rokitno,

• Plutonem Żandarmerii przy 6. Brygadzie KOP w Wilnie od  
16 maja 1927 r. miał dowodzić kpt. Wiktor Zakliński, a podlegać mu 
miały posterunki przy batalionach: 19. mp. Słobódka, 20. mp. Święciany,  
21. mp. Nemenczyn, 22. mp. Nowe Troki, 23. mp. Druskienniki, 24. mp. 
Sejny54. 

 Pojawiają się jeszcze trzy dość istotne kwestie, na które wypadałoby 
zwrócić uwagę, otóż: brak jest informacji o rozpoczęciu służby dla posterun-
ków przy batalionach 5. Brygady KOP oraz, że jako ostatni służbę rozpo-
czął posterunek w Iwieńcu w dniu 30 sierpnia 1927 r. i wreszcie, że pluton  
kpt. Zaklińskiego był najliczniejszy, niewątpliwie z racji zaangażowania znacz-
nych sił KOP na terenie województwa wileńskiego, którego granice z trzech 
stron pokrywały się z granicami RP. Oczywiście, zarówno zaprezentowany 
podział, jak i obsada poszczególnych stanowisk były bardzo płynne, cały czas 
bowiem przybywali kolejni żandarmi oddelegowani do dyonu, inni zaś wra-
cali do macierzystych jednostek. 

Przemiany organizacyjne zachodziły przez cały okres istnienia jednostki,   
pierwsze miały miejsce w sierpniu 1927 r. Tak więc 12 sierpnia Posterunek 
Żandarmerii przy 15. Baonie KOP przeniesiono z miejscowości Czuczewi-
cze Wielkie do Ludwikowa. Zmieniono również przynależność dwóch innych 
placówek, a mianowicie posterunek przy 2. Batalionie KOP, dotychczas pod-
porządkowany Plutonowi Żandarmerii przy 1. Brygadzie KOP, przeniesiono 
do plutonu przy 5. Brygadzie KOP, z kolei posterunek przy 6. Batalionie 
KOP zaczął podlegać plutonowi przy 3. Brygadzie KOP, zamiast plutonowi 

54  Zestawienie własne na podstawie Rozkazów Dziennych DŻand. KOP za 1927 r., sygn. 
ASG, 542/4.
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przy 2. Brygadzie KOP. Przekazanie protokolarne odbyło się odpowiednio 
18 i 24 sierpnia tegoż roku55. W tym samym czasie zostało utworzone swoiste 
prowizorium, związane z koniecznością pełnienia służby przy nowo formo-
wanych baonach KOP. Do służby przy 29. Baonie KOP został wyznaczony 
posterunek przy 24. Baonie KOP, dla 28. Batalionu KOP - przy 6. Batalio-
nie KOP, dla 27. Baonu KOP - odwód plutonu przy 2. Brygadzie KOP, dla  
26. Baonu KOP odwód plutonu przy 1. Brygadzie KOP, dla kompanii na gra-
nicy polsko-rumuńskiej - z 25. Baonu KOP posterunek przy 14. Baonie KOP, 
dla reszty batalionu do czasu zakwaterowania w Czortkowie - posterunek  
w Żółkwi (6. Dywizjon Żandarmerii), później odwód plutonu przy 4. Bryga-
dzie KOP. Jednocześnie dla 29. Baonu KOP posterunek żandarmerii plano-
wano utworzyć przed końcem roku, a dla pozostałych batalionów do kwietnia 
1928 r.56 Zasługi ppłk. Apolinarego Jagodzińskiego przy formowaniu żandar-
merii KOP były niewątpliwe i zostały też wkrótce docenione, gdyż na podsta-
wie zarządzenia prezydenta RP z dnia 12 listopada 1928 r. otrzymał on Złoty 
Krzyż Zasługi. Warto dodać, że to samo odznaczenie otrzymał również jego 
zastępca mjr Rudnicki57.

Nie można pominąć informacji o obsadzie personalnej stanowisk dowód-
czych Dywizjonu Żandarmerii KOP, która w 1928 r. wyglądała następująco: 
dowódca ppłk Jagodziński, zastępca mjr Rudnicki, oficer śledczy por. Koń-
czyński, oficer do zleceń por. Węgierkiewicz. Poszczególnymi plutonami przy 
brygadach dowodzili odpowiednio: 1. - por. Szaffer, 2. - kpt. Kościuk, 3. - (nie 
wypełniono), 4. - por. Chuderski, 5. - kpt. Budzianowski, 6. - kpt.Zakliński58. 

Godna uwagi, ale i zarazem na pewno istotna dla całokształtu dziejów for-
macji, jest możliwość odtworzenia kompletnej obsady personalnej, niemalże 
całkowicie dla nieco późniejszego okresu. W aneksie (Załącznik nr 3) zamiesz-
czone zostało zestawienie zawierające obsadę stanowisk dowódczych, aczkol-
wiek zachowany w zbiorach ASG szkic, mimo uszkodzeń, zawiera również 
widoczny skład załóg posterunków. Trzeba nadmienić, że szkic ten, pomimo 
iż jest bardzo cennym dokumentem, stwarza jednak poważne wątpliwości ba-
dawcze. Trudno bowiem jednoznacznie ustalić, czy został on wykonany fak-
tycznie w 1934 r. (taka data widnieje na odwrocie) i prawdopodobnie wyko-
rzystano stary druk (są na nim zaznaczone półbrygady KOP oraz zapomniano  

55  ASG, 542/4, Rozkaz Dzienny 10/27 z dnia 1 września 1927 r. 
56  ASG, 542/4, Rozkaz Dzienny 17/27 z dnia 2 listopada 1927 r. - dodatek tajny.
57  ASG, 542/12A, Rozkaz Dzienny 45/28 z dnia 19 listopada 1928 r. 
58  ASG, 541/111, Obsada imienna oficerów baonów, szwadronów dyonu żandarmerii i szkół 
podoficerskich [z 1928 r.].
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o zmianie nazewnictwa, gdyż od 1931 r. jednostki KOP nie nosiły już nume-
rów, a tylko nazwy odmiejscowe)59. Możliwe też, że przedstawia on rzeczywi-
ście stan z 1929 r. (najpewniej sprzed reorganizacji, na co wskazywałby np. 
brak informacji o 25. Baonie KOP „Czortków”), nie zaś z 1934 r. Tę drugą 
wersję zdają się potwierdzać nazwiska żandarmów, ponieważ według zestawie-
nia Artura Ochała, dla suwalskiego baonu KOP, taka obsada personalna poste-
runku żandarmerii sugeruje tutaj rok 192960. Warto pokusić się także o kilka 
spostrzeżeń dotyczących rotacji na stanowiskach komendantów posterunków 
i dowódców plutonów. Otóż spośród komendantów posterunków służących 
w 1927 r. na stanowisku do 1929 r. pozostało 13 żołnierzy oraz 3 spośród  
6 dowódców plutonów (Zob. Załączniki nr 2 i 3).

W 1929 r. w ramach reorganizacji Korpusu Ochrony Pogranicza utwo-
rzono sześć dowództw pułków, dodano jednostkom KOP nazwy miejscowo-
ści, w których stacjonowały, nastąpiło także przeorganizowanie Dywizjonu 
Żandarmerii KOP. Zgodnie z planem, przedstawionym przez nowego do-
wódcę KOP gen. Stanisława Tessaro61, do plutonów przy brygadach KOP 
miały należeć posterunki przy batalionach o numerach i nazwach jak niżej: 

• Pluton „Podole” - 14. „Borszczów”, 25. „Czortków” (zamierzano 
utworzyć), 13. „Kopyczyńce”, 12. „Skałat”, 

• Pluton „Wołyń” - 4. „Dederkały”, 11. „Ostróg”, 3. „Hoszcza”,  
26. „Żytyń”, 

• Pluton „Polesie” - 2. „Bereźne”, 18. „Rokitno”, 17. „Dawidgródek”, 
16. „Sienkiewicze”, 15. „Ludwikowo”, 

• Pluton „Nowogródek” - 6. „Iwieniec”, 28. „Wołożyn”, 9. „Kleck”, 
8. „Stołpce”, 27. „Snów”, 

• Pluton „Wilno” - 10. „Krasne”, 1. „Budsław”, 7. „Podświle”, 5. „Łu-
żki”, 19. „Słobódka”, 20. „Nowe Święciany”, 21. „Niemenczyn”, 22. „Troki”; 

• Pluton „Grodno” - 29. „Suwałki”, 24. „Sejny”, 23. „Orany” (tym-
czasowo w Druskiennikach), posterunek przy Batalionie Szkolnym KOP  
w Osowcu (zapowiadano jego powstanie)62.

Zmiany miejsc postoju odwodów plutonów oraz przynależności poste-
runków miały następować równocześnie z chwilą przenoszenia dowództw 

59  Podobnie stało się również z posterunkami, np. Posterunek Żandarmerii przy 1. Batalionie 
KOP przemianowano na Posterunek Żandarmerii KOP „Budsław”, choć w dokumentach cza-
sami występują błędne zapisy nazw jednostek KOP.
60  A. Ochał, Batalion…, s. 274.
61  Stanisław Tessaro (1891 - 1933) generał brygady, w latach 1929 - 1930 dowódca Korpusu 
Ochrony Pogranicza.
62  ASG, 541/142, Reorganizacja Dyonu Żand., pismo gen. Tessaro z dnia 15 lipca 1929 r.
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brygad i poszczególnych batalionów63. Znane są nawet daty niektórych prze-
nosin i tak: 14 sierpnia pluton przy Brygadzie KOP „Wołyń” ze Zdołbuno-
wa do Łucka w rej. koszar 24. pp, zaś 30 sierpnia Pluton Żandarmerii przy 
Brygadzie KOP „Podole” z Czortkowa do Tarnopola na ul. ks. Kaczały 14 
(1 piętro)64. Nie był to jednak koniec zmian, ponieważ już choćby w 1930 r. 
przeniesiono odwód plutonu żandarmerii z Tarnopola do Czortkowa (Pluton 
Żandarmerii przy Brygadzie KOP „Podole”)65. Podobnie w sierpniu 1930 r. 
Posterunek Żandarmerii przy 3. Batalionie KOP „Hoszcza” przeniesiono do 
miejscowości Korzec66.

Edward Jaroszuk zauważył w swoim artykule, że: „Dowódca Żandar-
merii Wojskowej o reorganizacji dywizjonu został powiadomiony dopiero 
[…] po fakcie”67. Oczywiście, jest to uwaga trafna i można się nawet pokusić  
o wniosek, że ta sytuacja jest identyczna, jak w przypadku zamiany Dywizjonu 
Żandarmerii KOP na jednostkę ewidencyjną. Istnieje wszak zapis z instrukcji 
organizacyjnej z 1938 r.: „Podział organizacyjny [...] ustalają rozkazy organiza-
cyjne KOP”, praktyka zaś wskazuje, że był on wprowadzony w życie znacznie 
wcześniej68. 

Nie można też nie wspomnieć o oczywistym fakcie, że żandarmi pełnili 
także służbę w Warszawie zapewniając bezpieczeństwo w gmachach dowódz-
twa KOP. Wiadomo, że w stolicy okresowo istniały nawet trzy takie poste-
runki żandarmerii KOP69. Nie były to jednak posterunki w ścisłym znaczeniu 
tego słowa, chodziło raczej o pojedynczych żandarmów, których głównym 
zadaniem była kontrola pracowników i interesantów oraz ochrona tajemnicy 
służbowej70.

 Niewielkie zmiany organizacyjne zaszły ponownie w KOP w la-
tach 1930/1931, utworzono bowiem pułk „Snów”, pododdziały saperów,  
 
 

63  Ibidem.
64  ASG, 542/27, Rozkaz Dzienny nr 34/29 z dnia 12 września 1929 r.; Rozkaz Dzienny 38/29 
z dnia 23 października 1929 r.
65  ASG, 541/197A, Rozkaz Tajny KOP 19/30 z dnia 1 października 1930 r.
66  ASG, 542/40, Rozkaz Dzienny 29/30 z dnia 30 lipca 1930 r. 
67  E. Jaroszuk, Dywizjon żandarmerii KOP…, s. 71.
68  ASG, 542/167, Instrukcja organizacyjna Żandarmerii KOP z 1938 r., s. 1.
69  ASG, 542/119, Rozkaz Dzienny 33/35 z dnia 31 grudnia 1935 r.; ASG, 541/247,  
Załącznik pt. „Wykaz służby żandarmów dyżurnych w D-twie KOP”, [pochodzi on najpewniej  
z Rozkazu Wewnętrznego 52/32 z dnia 5 października 1932 r., a nie z Rozkazu Wewnętrznego 
KOP 53/32 z dnia 14 października 1932 r.].
70  ASG, 541/287, Instrukcja o ochronie gmachu dowództwa Korpusu Ochrony Pogranicza  
z 1933 r.
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zmodyfikowano etaty oddziałów oraz zlikwidowano numery jednostek KOP, 
pozostawiając tylko nazwy odmiejscowe, o czym już wspomniano wcześniej 71.

Naturalnym procesem jest, że wraz z upływem czasu zachodziły rów-
nież zmiany personalne w obrębie dywizjonu. Dowódcami plutonów przy 
poszczególnych brygadach w 1933 r. byli odpowiednio: „Grodno”- kpt. Emil 
Bukała, „Wilno” – kpt. Mieczysław Janowski (zastępca por. Stanisław Gło-
wacki), „Nowogródek”- chor. Włodzimierz Senyszyn, „Polesie”- por. Rudolf 
Petz, „Łuck” – por. Antoni Wiśniewski. Autorem powyższego zestawienia 
oficerów-dowódców, które winni opanować podlegli mu żandarmi i zarazem 
dowódcą Plutonu Żandarmerii przy Brygadzie KOP „Podole”, był kpt. Sta-
nisław Roszkiewicz72. 

Odtworzona, w oparciu o Komunikat Dyslokacyjny KOP z 1934 r., dys-
lokacja posterunków i organizacja ich w plutony w 1934 r. przedstawiała się 
następująco: 

• Pluton Żandarmerii przy Brygadzie KOP „Grodno” z posterun-
kami przy: Baonie KOP „Suwałki”, Baonie KOP „Sejny”, Baonie KOP „Ora-
ny” (2 posterunki, z czego pierwszy w mp. dowództwa batalionu, drugi: mp. 
Druskienniki, jak 1. kompania),

• Pluton Żandarmerii przy Brygadzie KOP „Wilno” z posterunka-
mi przy: Baonie KOP „Nowe Troki”, Baonie KOP „Niemenczyn”, Baonie 
KOP „Nowe Święciany”, Baonie KOP „Słobódka”, Baonie KOP „Łużki”, Ba-
onie KOP „Podświle”, Baonie KOP „Budsław”, Baonie KOP „Krasne”, 

• Pluton Żandarmerii przy Brygadzie KOP „Nowogródek” z po-
sterunkami przy: Baonie KOP „Iwieniec”, Baonie KOP „Wołożyn”, Baonie 
KOP „Stołpce”, Baonie KOP „Kleck”, Baonie KOP „Snów”, 

• Pluton Żandarmerii przy Brygadzie KOP „Polesie” z posterun-
kami przy: Baonie KOP „Ludwikowo”, Baonie KOP „Sienkiewicze”, Baonie 
KOP „Dawidgródek”, Baonie KOP „Rokitno”, Baonie KOP „Bereźne”,

• Pluton Żandarmerii przy Brygadzie KOP „Wołyń” z posterun-
kami przy: Baonie KOP „Żytyń”, Baonie KOP „Hoszcza”, Baonie KOP 

„Ostróg”, Baonie KOP „Dederkały”, 
• Pluton Żandarmerii przy Brygadzie KOP „Podole” z posterun-

kami przy: Baonie KOP „Skałat”, Baonie KOP „Czortków”, Baonie KOP 
„Kopyczyńce”, Baonie KOP „Borszczów” (mp. Mielnica)73.

71  J. Prochwicz, Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1927…, s. 39-42.
72  ASG, 178/164, Wyciąg przełożonych i dowódców poszczególnych jednostek żandarmerii, 
pismo kpt. Roszkiewicza z dnia 26 lipca 1933 r. - załącznik. 
73  Komunikat Dyslokacyjny KOP [dok. 65], [w:] O niepodległą i granice…, s. 284-314.
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Do przytoczonych informacji należy jeszcze dodać, że Dowództwo Dy-
wizjonu Żandarmerii KOP mieściło się, przy dowództwie KOP, w Warsza-
wie w budynku zlokalizowanym przy ul. Chałubińskiego 3b74. Trzeba nieste-
ty zauważyć, że zaprezentowane zestawienie jest bardzo ogólne. Komunikat 
dyslokacyjny nie podawał bowiem ani dokładnych adresów, ani tym bardziej 
obsady personalnej. Pomimo to można zwrócić uwagę na dwie interesujące 
kwestie: dwa posterunki przy batalionie Orany (zawsze był jeden posterunek) 
oraz miejsce postoju posterunku dla Batalionu KOP „Borszczów”, które znaj-
dowało się w Mielnicy, a więc de facto w innej miejscowości niż sztab baonu, 
co również było rzadko spotykane.

Wiadomo jednak, że w początkach 1935 r. plutonami dowodzili: przy 
Brygadzie KOP „Podole” kpt. S. Roszkiewicz, przy Brygadzie KOP „Nowo-
gródek” mjr M. Janowski, przy Brygadzie KOP „Wilno” kpt. I. Ślisz (zastępca 
por. S. Głowacki), przy Brygadzie KOP „Grodno” kpt. L. Kamiński, przy Bry-
gadzie KOP „Polesie” por. R. Petz, przy Brygadzie KOP „Wołyń” por. A. Wi-
śniewski, oficerem do zleceń dyonu był por. H. Łukowski, oficerem śledczym 
kpt. Z. Puchalik75. Natomiast w końcu 1936 r. poszczególnymi plutonami 
dowodzili: przy Brygadzie KOP „Podole” kpt. Stefan Kopczyński, przy Bry-
gadzie KOP „Nowogródek” kpt. Stanisław Miechurski, przy Brygadzie KOP 

„Wilno” kpt. Wiktor Kiełkowski (zastępca por. Stefan Głowacki), przy Bryga-
dzie KOP „Grodno” kpt. Zygmunt Puchalik, przy Brygadzie KOP „Wołyń” 
por. Antoni Wiśniewski, oficerem śledczym był kpt. Ludwik Kamiński, zaś 
funkcję adiutanta Dyonu Żand. KOP pełnił por. Roman Bakin76. W świetle 
Rozkazu Dziennego KOP 23/36 dowódcą plutonu przy Brygadzie KOP „Pole-
sie” był por. Władysław Matczak77.

W 1936 r. zmieniono również Rozkazem Tajnym KOP o nr. 36/36 etat 
podoficerów w DŻand. KOP w sposób następujący: 5 chorążych, 33 starszych 
wachmistrzów, 35 wachmistrzów, 30 plutonowych, 12 kaprali i 45 podofi-
cerów nadterminowych78. Była to więc faktyczna redukcja etatu dywizjonu  
 

74  Wcześniejsze adresy to: ul. Marszałka Focha 15, ul. Bielańska 9. Komunikat Dyslokacyjny 
KOP [dok. 65], [w:] O niepodległą i granice…, s. 284-314; ASG, 541/247, Rozkaz Wewnętrzny 
KOP 62/32 z dnia 18 listopada 1932 r.
75  ASG, 178/20, Odprawa ofic. Dyonu Żand. KOP w dn. 31.I. i 1.II.1935 r., pismo z dnia 
18 lutego 1935 r. podpisał w/z dcy mjr Mayblum – załącznik do dokumentu pt. „Porządek 
dzienny”.
76  CAW, I.300.51.174, Całkowita obsada oficerów Dyonu Żandarmerii KOP, odręczna data 
9 listopada 1936 r.
77  ASG, 541/456, Rozkaz Dzienny KOP 23/36 z dnia 19 maja 1936 r.
78  ASG, 541/456, Rozkaz Tajny KOP 36/36 z dnia 22 sierpnia 1936 r.
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o 19 podoficerów, ponieważ z dotychczasowych 179 w etacie z 1927 r.  
ich liczba zmalała do 160.

Kolejne zasadnicze przemiany organizacyjne w KOP nastąpiły  
w 1937 r., to znaczy rozwiązano m.in. 3 brygady, w związku z czym miała 
nastąpić także reorganizacja Dywizjonu Żandarmerii KOP z sześciu na cztery 
plutony. Szczegółowy schemat wraz z nazwiskami komendantów wszystkich 
posterunków został zamieszczony w Aneksie (Załącznik nr 5). Planowana or-
ganizacja i obsada personalna po tej właśnie reorganizacji w 1937 r. przedsta-
wiała się następująco: 

• Pluton Żandarmerii KOP „Tarnopol” pod dowództwem kpt. Ste-
fana Jana Kopczyńskiego z podległymi posterunkami: Posterunek Żandarme-
rii KOP „Żytyń“, Posterunek Żandarmerii przy Pułku KOP „Zdołbunów”, 
Posterunek Żandarmerii KOP „Hoszcza”, Posterunek Żandarmerii KOP 

„Dederkały”, Posterunek Żandarmerii KOP „Ostróg”, Posterunek Żandar-
merii KOP „Skałat”, Posterunek Żandarmerii KOP „Kopyczyńce”, Posteru-
nek Żandarmerii KOP „Borszczów”, Posterunek Żandarmerii przy Brygadzie 
KOP „Podole”,

• Pluton Żandarmerii KOP „Łachwa” pod dowództwem kpt. Stani-
sława Miechurskiego z podległymi posterunkami: Posterunkiem Żandarmerii 
przy Pułku KOP „Snów”, Posterunkiem Żandarmerii KOP „Stołpce”, Poste-
runkiem Żandarmerii KOP „Kleck”, Posterunkiem Żandarmerii KOP „Lu-
dwikowo”, Posterunkiem Żandarmerii KOP „Dawidgródek”, Posterunkiem 
Żandarmerii przy Brygadzie KOP „Polesie” w Sienkiewiczach, Posterunkiem 
Żandarmerii KOP „Bereźne”, Posterunkiem Żandarmerii KOP „Rokitno”, 
Posterunkiem Żandarmerii przy Pułku KOP „Sarny” w Straszowie, 

• Pluton Żandarmerii KOP „Wilejka” pod dowództwem kpt. Wik-
tora Kiełkowskiego z podległymi posterunkami: Posterunkiem Żandarmerii 
KOP „Słobódka”, Posterunkiem Żandarmerii KOP „Łużki”, Posterunkiem 
KOP „Podświle”, Posterunkiem Żandarmerii przy Pułku KOP „Głębokie” 
w Berezweczu, Posterunkiem Żandarmerii KOP „Budsław”, Posterunkiem 
Żandarmerii przy Pułku KOP „Wilejka”, Posterunkiem Żandarmerii KOP 

„Krasne”, Posterunkiem Żandarmerii przy Pułku KOP „Wołożyn”, Posterun-
kiem Żandarmerii KOP „Iwieniec”,

• Pluton Żandarmerii KOP „Grodno” pod dowództwem por. Anto-
niego Wiśniewskiego z podległymi posterunkami: Posterunkiem Żandarme-
rii KOP „Suwałki”, Posterunkiem Żandarmerii KOP „Sejny”, Posterunkiem 
Żandarmerii KOP „Orany”, Posterunkiem Żandarmerii KOP „Druskien-
niki”, Posterunkiem Żandarmerii przy Pułku KOP „Wilno” w Trokach,  
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Posterunkiem Żandarmerii KOP „Niemenczyn”, Posterunkiem Żandarmerii 
KOP „Święciany”79. 

Natomiast w dowództwie w Warszawie pełnić mieli służbę: dowódca 
Dywizjonu Żandarmerii KOP ppłk Apolinary Jagodziński, zastępca dowódcy 
mjr Szymon Józef Mayblum, oficer śledczy kpt. Ludwik Kamiński, adiutant 
por. Stanisław Głowacki oraz Posterunek Ochronny przy Dowództwie KOP80. 
Warto pokusić się tutaj o krótki komentarz, dotyczący rotacji na stanowi-
skach komendantów. Otóż spośród podoficerów dowodzących posterunka-
mi w 1927 r. zostało w 1937 r. tylko trzech: st. wachm. Bronisław Kostrz, 
st. wachm. Władysław Bilski, st. wachm. Karol Stachowiak, co niewątpliwie 
było skutkiem upływu czasu i odejścia z wojska wysłużonych podoficerów.  
W 1937 r. nastąpiła też kolejna, trzecia już, zmiana etatu DŻand. KOP. Przy-
niosła ona wzrost liczebności jednostki do 225 żołnierzy o 1 oficera w porów-
naniu z 1927 r. oraz o 5 chorążych i 42 podoficerów względem korekty etatu  
w 1936 r. Uwzględniono też 1 lub 2 etaty dla funkcjonariusza cywilnego.

Tabela 2

Etat osobowy Dywizjonu Żandarmerii KOP w 1937 r.
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Razem 218 żołnierzy i oficerów oraz 1 lub 2 funkcjonariuszy cywilnych 
(wymieniono 2 stanowiska, ale suma wynosi 1)

Źródło: CAW, I.302.4.253, Reorganizacja K.O.P „R.3.”I Faza, dokument z 23 lutego 
1937 r., zał. nr 42.

79  ASG, 178/22, Reorganizacja dyonu żand. Przypuszczalna obsada pers. dyonu., pismo  
z dnia 26 stycznia 1937 r. podpisał w/z dcy mjr Mayblum.
80  Ibidem.
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W myśl tegoż etatu żandarmi mieli do dyspozycji 85 koni, co dawa-
ło przeciętnie 2,5 konia na posterunek, aczkolwiek posterunki żandarmerii 
KOP: „Głębokie”, „Wilejka”, „Wołożyn”, „Snów”, „Żytyń”, „Czortków” nie 
posiadały ich wcale. 

W czasie reorganizacji zadecydowano również, że przy baonach stoją-
cych w miejscach postoju dowództwa pułku lub brygady, nie będzie osob-
nych posterunków żandarmerii. Posterunków miało też nie być w miejscu 
postoju dowództwa Brygady KOP „Podole” oraz dowództw pułków „Wil-
no” i „Snów”; służbę żandarmerii miały w tych przypadkach pełnić poste-
runki przy najbliższych baonach81. W ujęciu sumarycznym, reorganizacja  
z 1937 r. skutkowała dla KOP: likwidacją 3 brygad oraz 1 pułku, utworze-
niem 3 nowych pułków, sformowaniem 2 batalionów odwodowych i 1 spe-
cjalnego oraz 1 dywizjonu i 2 baterii artylerii, a także wprowadzeniem zmiany 
etatów i podległości jednostek82. 

Dla pełnego spojrzenia na problem organizacji Dywizjonu Żandarmerii 
KOP wypada przyjrzeć się jeszcze zmianom zachodzącym w ostatnim okresie 
jego istnienia, a mianowicie w ostatnich latach przed wybuchem wojny. Bar-
dzo pomocna w tym będzie zamieszczona poniżej tabela nr 3, która wyraźnie 
ten stan zobrazuje. Należy podkreślić, że przedstawione zestawienie zostało 
opracowane przez autora na podstawie aż trzech źródeł, pod kątem dysertacji 
doktorskiej i w takiej też formie jest ono prezentowane w niniejszej monogra-
fii. Przygotowanie tego porównania nie było zadaniem łatwym, z przyczyn 
natury obiektywnej, ale w ocenie autora było konieczne dla zilustrowania za-
chodzących przemian.

W zestawieniu znajduje się również niewątpliwie cenny materiał, cho-
ciażby dla historyków zgłębiających dzieje miast kresowych – jest to ob-
szerna informacja o dokładnej lokalizacji posterunków żandarmerii KOP  
w 1939 r. Zaprezentowany wykaz może być pomocny głównie w odnalezieniu 
zdjęć czy jakichkolwiek dokumentów dotyczących tych budynków i zlokali-
zowaniu wymienionych jednostek w konkretnych miejscach w terenie, nawet 
w odniesieniu do czasów dzisiejszych. Dla zachowania dokładności, trzeba 
jednak zaznaczyć, że najważniejszy dokument, tzn. Rozmieszczenie posterun-
ków żand[armerii] na obszarze RP 83, który posłużył do utworzenia poniższego 

81  CAW, I.302.4.253, Reorganizacja K.O.P „R.3.” I Faza, pismo z dnia 23 lutego 1937 r.
82  L. Bednarek, B. Polak, Ochrona Polskiej Granicy Wschodniej (Powstanie - Organizacja  
i działalność Korpusu Ochrony Pogranicza), [w:] Z dziejów polskich formacji granicznych 1918-
1939, t. 2, red. B. Polak, Koszalin 2002, s. 56.- 57.
83  ASG, 542/191, Rozmieszczenie posterunków żand. na obszarze RP [z początku 1939 r.]. 
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spisu adresowego, nie zawiera niestety przynależności posterunków żandar-
merii KOP do poszczególnych plutonów. Dlatego więc zestawienie to zosta-
ło uzupełnione przez autora o znane przydziały, według danych dotyczących  
1938 r., na podstawie pracy Grzegorza Ratajczaka Żandarmeria Wojska  
Polskiego II Rzeczypospolitej, oraz wzbogacone o listę kryptonimów, zawartą  
w Zarządzeniu szefa sztabu KOP ppłk. dypl. Franciszka Węgrzyna w sprawie 
używania w dowództwie KOP kryptonimów zamiast nazw jednostek KOP  
z dnia 11 września 1937 r. (można przypuszczać, że uaktualnianą do same-
go wybuchu wojny)84. Wspomniane źródła nie rzucają jednak światła na pro-
blem obsady personalnej, ale według Rocznika Oficerskiego (stan na 23 marca  
1939 r.) plutonami żandarmerii dowodzili odpowiednio: „Grodno”  
kpt. Antoni Wiśniewski, „Karpaty” kpt. Stefan Kopczyński, „Łachwa”  
por. Józef Nawara, „Sarny” kpt. Władysław Matczak, „Tarnopol” por. Czesław 
Krzemiński (z-ca. por. Jakub Matyja), „Wilejka” por. Władysław Grabowski85.

Tabela 3

Organizacja Dywizjonu Żandarmerii KOP  
w ostatnich latach przed wybuchem wojny

Posterunek

Numer krypton-
imowy

(nadany w 1937 
r. z późniejszymi 

poprawkami)

Organizacyjnie 
w składzie (stan 

na 1 października 
1938 r.)

Dyslokacja  
Dywizjonu  

Żandarmerii KOP  
w początkach 1939 r.

Posterunek Żand. 
KOP „Bereźne” 90 Pluton Żand. KOP 

„Łachwa”
Bereźne,  

ul. Piłsudskiego 32
Posterunek Żand. 
KOP „Borszczów” 167 Pluton Żand. KOP 

„Tarnopol”
Borszczów,  

ul. Słoneczna 14
Posterunek Żand. 
KOP „Budsław” 76 Pluton Żand. KOP 

„Wilejka”
Budsław,  

ul. 3 Maja 8

Posterunek Żand. 
KOP „Dawidgródek” 63 Pluton Żand. KOP 

„Łachwa”

Dawidgródek,  
ul. Sto[ó?]lińska 18 

[ul. Bajana 6 
- dopisek]

Posterunek Żand. 
KOP „Dederkały” 146 Pluton Żand. KOP 

„Tarnopol”
Dederkały-Wielkie, 

koszary baonu

84  Zarządzenie szefa sztabu KOP ppłk. dypl. Franciszka Węgrzyna w sprawie używania w do-
wództwie KOP kryptonimów zamiast nazw jednostek KOP [dok. 101], [w:] O niepodległą…,  
s. 424-431; G. Ratajczak, Żandarmeria Wojska Polskiego…, s. 287-288.
85  Rocznik Oficerski 1939, red. R. Rybka, K. Stepan, Kraków 2006, s. 924-925.
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Posterunek Żand. 
KOP „Druskienniki” 154 Pluton Żand. KOP 

„Grodno”
Druskienniki, 

ul. 11 Listopada 20

Posterunek Żand. 
KOP „Dukla”

244  
[post. dopisany 
tylko w spisie  

z kodowaniem]

- -

Posterunek Żand. 
KOP „Głębokie” 74 Pluton Żand. KOP 

„Wilejka”
Głębokie,  

ul. Jeziorna 7

Pluton Żand. KOP 
„Grodno” 46 Pluton Żand. KOP 

„Grodno”

Grodno,  
ul. Horodniczańska 

20
Posterunek Żand. 
KOP „Hoszcza” 138 Pluton Żand. KOP 

„Tarnopol” Hoszcza, Rynek 6

Posterunek Żand. 
KOP „Iwieniec” 19 Pluton Żand. KOP 

„Wilejka”
Iwieniec,  

ul. Wigury 2

Pluton Żand. KOP 
„Karpaty”

191 [plut. dop-
isany tylko w 

spisie z kodowa-
niem]

- -

Posterunek Żand. 
KOP „Kleck” 113 Pluton Żand. KOP 

„Łachwa”
Kleck,  

ul. Nieświeska 53

Posterunek Żand. 
KOP „Komańcza”

227 [post. dop-
isany tylko w 

spisie z kodowa-
niem]

- -

Posterunek Żand. 
KOP „Kopyczyńce” 142 Pluton Żand. KOP 

„Tarnopol”
Kopyczyńce, 

ul. Krasińskiego 1408
Posterunek Żand. 
KOP „Krasne” 20 Pluton Żand. KOP 

„Wilejka”
Krasne,  

ul. 3 Maja 35
Posterunek Żand. 
KOP „Ludwikowo” 166 Pluton Żand. KOP 

„Łachwa”
Ludwikowo,  

koszary baonu

Pluton Żand. KOP 
„Łachwa” (Łuniec) 33 Pluton Żand. KOP 

„Łachwa”

Łachwa,  
ul. KOP 27

[zmienione na 
Łuniniec]

Posterunek Żand. 
KOP „Łużki” 153 Pluton Żand. KOP 

„Wilejka”
Łużki,  

ul. Wiejska 13

Posterunek Żand. 
KOP „Mokwin”

66 [dopisano 
odręcznie] -

Mokwin,  
b/d [dopisano 

odręcznie]
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Posterunek Żand. 
KOP „Nadworna”

179 [post.  
dopisany tylko  

w spisie  
z kodowaniem]

- -

Posterunek Żand. 
KOP „Nowo-Świę-
ciany”

9 Pluton Żand. KOP 
„Grodno”

Nowo-Święciany, 
ul. Wileńska 60

Posterunek Żand. 
KOP „Niemenczyn” 84 Pluton Żand. KOP 

„Grodno”
Niemenczyn, 

ul. Parczewskiego 2

Posterunek Żand. 
KOP „Ostróg” 56 Pluton Żand. KOP 

„Tarnopol”

Ostróg,  
ul. 3 Maja 42 

[zmiana  
ul. 11 Listopada 81]

Posterunek Żand. 
KOP „Orany” 92 Pluton Żand. KOP 

„Grodno”
Orany,  

ul. Narbutta 14
Posterunek Żand. 
KOP „Podole” 116 Pluton Żand. KOP 

„Tarnopol”
Czortków,  

ul. Mickiewicza 40
Posterunek Żand. 
KOP „Podświle” 105 Pluton Żand. KOP 

„Wilejka”
Podświle,  

koszary baonu
Posterunek Żand. 
KOP „Rokitno” 109 Pluton Żand. KOP 

„Łachwa”
Rokitno Wołyńskie, 

ul. Górna 5
Pluton Żand. KOP 

„Sarny” 215 [dopisano] - Sarny,  
b/d [dopisano]

Posterunek Żand. 
KOP „Sarny” - Pluton Żand. KOP 

„Łachwa”

Straszów, 
budynek stacyjny, 

poczta Sarny
Posterunek Żand. 
KOP „Sejny” 69 Pluton Żand. KOP 

„Grodno”
Sejny,  

pl. św. Agaty 5

Posterunek Żand. 
KOP „Skole”

221 [post. dop-
isany tylko w 

spisie z kodowa-
niem]

- -

Posterunek Żand. 
KOP „Słobódka” 165 Pluton Żand. KOP 

„Wilejka”
Słobódka Zawierska, 
ul. Wielka Nr 1-b

Posterunek Żand. 
KOP „Snów” 140 Pluton Żand. KOP 

„Łachwa”
Snów,  

budynek baonu

Posterunek Żand. 
KOP „Sołotwina”

240 [post. dop-
isany tylko w 

spisie z kodowa-
niem]

- -
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Posterunek Żand. 
KOP „Stołpce” 43 Pluton Żand. KOP 

„Łachwa”

Stołpce,  
ul. Dominikańska, 
dom Sienkiewicza

Posterunek Żand. 
przy Pułku KOP 

„Straszów”

35 [post. dopisa-
ny tylko w spisie 
z kodowaniem]

- -

Posterunek Żand. 
KOP „Suwałki” 124 Pluton Żand. KOP 

„Grodno”
Suwałki,  

ul. Kolejowa 2
Pluton Żand. KOP 

„Tarnopol” 173 Pluton Żand. KOP 
„Tarnopol”

Tarnopol,  
ul. Słowackiego 2

Posterunek Żand. 
KOP „Tynne” 177 Pluton Żand. KOP 

„Łachwa”

Tynne, 
poczta Sarny  

majątek Tynne

Post. Żand KOP 
Warszawa (Dyon)

Post. 66
Dctwo 136 przy dowództwie

Warszawa,  
ul. Chałubińskiego 

3b [poprawiono  
na Dywizjon]

Posterunek Żand. 
KOP „Wilno” 13 Pluton Żand. KOP 

„Grodno”
Troki,  

ul Wileńska 40
Pluton Żand. KOP 

„Wilejka” 7 Pluton Żand. KOP 
„Wilejka”

Wilejka,  
ul. Piłsudskiego 6

Posterunek Żand. 
KOP „Wilejka” 130 Pluton Żand. KOP 

„Wilejka”
Wilejka,  

ul. Piłsudskiego 42

Posterunek Żand. 
KOP „Wołożyn” 148 Pluton Żand. KOP 

„Wilejka”

Wołożyn, koszary 
baonu [popr.  

na ul. Piłsudskiego 
53]

Posterunek Żand. 
KOP „Zdołbunów” 79 Pluton Żand. KOP 

„Tarnopol”

Żytyń,  
poczta Równe  

dom fabryczny 15
Źródło: Zarządzenie szefa sztabu KOP ppłk. dypl. Franciszka Węgrzyna w sprawie 
używania w dowództwie KOP kryptonimów zamiast nazw jednostek KOP [dok. 101],  
[w:] O niepodległą…, s. 424-431; Komunikat dyslokacyjny formacji żandarmerii (we-
dług stanu z 1 października 1938 r.) za G. Ratajczak, Żandarmeria Wojska Polskiego…, 
s. 287-288; ASG, 542/191, Rozmieszczenie posterunków żand. na obszarze RP  
[z początku 1939 r., spis był jednak aktualizowany]. 

Niestety, w prezentowanej liście adresowej (Rozmieszczenie posterunków 
żand[armerii] na obszarze RP, kolumna 4 zestawienia) nie udało się uniknąć 
pewnych nieścisłości. Tak więc warto wspomnieć, że ponieważ nie wiado-
mo, do kiedy była ona aktualizowana, widnieje na niej nadal Posterunek 
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Żandarmerii KOP „Suwałki”, który został ostatecznie zlikwidowany w marcu  
1939 r. i do listy tej dopisano także Posterunek Żandarmerii KOP „Mokwin” 
utworzony w tym samym czasie86. Analizując dostępne dokumenty widać, że  
w Rozkazie Dziennym 4/39 z dnia 18 sierpnia 1939 r. zachowały się informacje, 
że ppłk Jagodziński wyjechał do Mokwina, Tyszcy, Lubaczy, Tymnego i Ma-
łyńska celem organizowania Plutonu Żandarmerii Korpusu Ochrony Pograni-
cza „Sarny”, co jest tylko częściowo odnotowane w księdze adresowej (brak po-
sterunków w Tyszcy i Lubaczy)87. Brak jest w niej również zapisu odnoszącego 
się do dwóch patroli okresowych w Hnilcach Wielkich i Mielnicy, wykaza-
nych przez Grzegorza Ratajczaka w 1938 r., a to zapewne z powodu czasowego 
ich wystawiania88. Nie wolno też zapomnieć i o Plutonie Żandarmerii KOP 

„Karpaty” z siedzibą w Stryju, w którego skład miały wchodzić między innymi 
posterunki „Dukla” i „Komańcza” o stanie etatowym 1 podoficer zawodowy  
i 1 podoficer nadterminowy89, a które to jako pozycje w powyższej tabeli,  
w świetle badanych archiwaliów, pojawiły się tylko w spisie kodów. Wiadomo 
jednak, że na Posterunku Żandarmerii KOP „Komańcza” do wybuchu wojny 
pełnił służbę ówczesny kapral nadterminowy Stefan Jankowicz90.

Nie będzie raczej dalekie od prawdy stwierdzenie, że większość tych prze-
obrażeń organizacyjnych, uwidaczniających się w tabeli na przykład pustymi 
polami, spowodowana była komplikującą się sytuacją międzynarodową oraz 
próbami dostosowania się do niej. Wzrost napięcia na arenie międzynarodo-
wej uwidaczniał się również np. w kładzeniu większego nacisku na zachowanie 
tajemnicy wojskowej, poprzez ograniczenie swobody poruszania się na terenie 
obiektów wojskowych osób cywilnych, ograniczenie do służbowego minimum 
rozmów na tematy wojskowe, wywieranie wpływu, aby w korespondencji żoł-
nierzy, pracowników cywilnych lub ich rodzin nie poruszano spraw związa-
nych z wojskiem itp., oraz we wprowadzeniu w 1937 r. kryptonimów w od-
działach KOP 91.

86  A. Ochał, Batalion…, s. 273, G. Ratajczak, Żandarmeria Wojska Polskiego…, s. 288.
87 Zob. np. ASG, 541/664, Rozkaz Tajny KOP 16/39 z dnia 3 kwietnia 1939 r.
88  G. Ratajczak, Żandarmeria Wojska Polskiego…, s. 288; ASG, 541/181, Rozkaz Dzienny 4/39 
 z 18 sierpnia 1939 r.
89  ASG, 541/665, Utworzenie 2 Pułku KOP „Karpaty”- Rozkaz Organizacyjny, pismo z dnia 
15 lipca 1939; S. Jankowicz, op. cit., s. 343.
90  J. Prochwicz, Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1927…, s. 154.
91  Zarządzenie szefa sztabu KOP ppłk. dypl. Franciszka Węgrzyna..., [dok. 101], [w:] O niepod-
ległą i granice…, s. 424-431.
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Ilustracja 5. Dyslokacja placówek Dywizjonu Żandarmerii KOP w 1938 r.
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2.4. Wygląd i wyposażenie posterunków 
żandarmerii KOP

Na podstawie zamieszczonej wcześniej tabeli numer 3 i przywoływanych 
w niej danych adresowych można wyciągnąć uogólniony wniosek, że najczę-
ściej posterunki żandarmerii znajdowały się poza budynkami batalionu w wy-
najmowanych pomieszczeniach.

Przedstawiając posterunki od strony organizacyjnej i strukturalnej, celo-
wym jest na pewno omówienie ich również, na ile pozwala stan zachowanych 
źródeł, pod kątem posiadanych przez nie warunków lokalowych. Jak było 
nadmieniane wcześniej, posterunki żandarmerii mogły mieścić się zarówno  
w budynkach wojskowych (tych była mniejszość), jak i w wynajętych lokalach 
prywatnych, ale i w jednym, i w drugim przypadku niejednokrotnie powo-
dowało to niemałe trudności w ich funkcjonowaniu. Warto przytoczyć tutaj 
kilka przykładów, które zobrazują, o ile cięższa była służba żandarmów KOP 
na terenach zacofanych cywilizacyjnie w stosunku do służby żandarmów WP  
w głębi kraju. Podkreśla to nawet ppłk Jagodziński, w stwierdzeniu odnoszą-
cym się do sytuacji wizytowanego właśnie posterunku w Wołożynie: „Lokal jak 
na trudne warunki kwaterunkowe w Wołożynie, zupełnie dobry”. Oczywiście, 
w ślad za tą oceną wyliczył on i wady: „Nie jest dostatecznie wykorzystywany 
pierwszy pokój od wejścia. Ze względu na pojawianie się w okresie jesiennym 
i zimowym wilgoci [...] wykorzystać go więc jako szatnię, ale nie w sposób jak 
to dziś ma miejsce, kiedy na jednej ścianie wisi jakiś kulawy wieszak i ster-
czy para gwoździ [...]. Wystarać się o [...] wieszaki. [...] W pokoju, o którym 
mowa brak zupełnie światła. Gdy zakomunikowałem o tem k[omendan]towi 
garnizonu „Wołożyn”, oświadczył on mi, że każe punkt świetlny wmontować. 
A więc na to trzeba było, aż mego przyjazdu z Warszawy?”92.

Nieco inne uwagi miał chorąży Stanisław Szarek po odbyciu wizytacji 
posterunku przy 22. Baonie „Nowe Troki”. Uznał on, że: „Zakwaterowanie 
[...] sprawia jednak wrażenie [lokalu] nienadającego się na zimę, gdyż mimo 
palenia w piecu przy temperaturze 0 odczuwa się zimno”93. Natomiast w od-
niesieniu do stajni batalionu, w której umieszczone były konie żandarmów, 
 

92  ASG, 542/67 [Protokóły przeglądów posterunków żand. na terenie brygad KOP z 1931 r.] 
Odpis Protokołu przeglądu posterunku żandarmerii przy 28. baonie „Wołożyn” dokonanego 
przez Dowódcę Dyonu Żand. KOP, przegląd z 13 i 14 marca 1931 r.
93  ASG, 542/53, Protokół przeglądu przeprowadzonego przez z-cę d-cy plutonu żandarmerii 
przy Brygadzie KOP. „Wilno” chorążego Szarka Stanisława na post. żand. przy 22. Baonie 

„N.-Troki”, przegląd z dnia 22 stycznia 1930 r.
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odnotował on: „brak instrukcji przeciwpożarowej, jak również jakichkolwiek 
środków do gaszenia w razie wybuchu pożaru”94. 

Bywało też, że dla żandarmów nie było odpowiednich pomieszczeń  
w budynkach zajmowanych przez bataliony KOP. Ppłk Jagodziński, dokonu-
jąc inspekcji posterunku żandarmerii w Iwieńcu, skonstatował: „Lokal poste-
runku jest nie odpowiedni. Starać się o uzyskanie innego. Z panem Dowódcą 
Baonu mówiłem na ten temat i wysunąłem jako najlepsze rozwiązanie wyna-
jęcie odpowiedniego lokalu w miasteczku, to znaczy umieszczenie posterunku 
poza koszarami”95. Z dostępnych materiałów wynika jedynie, że w 1938 r. po-
sterunek w Iwieńcu mieścił się mniej więcej w pół drogi z centrum do koszar 
KOP, na działce dzierżawionej od Władysława Buraka. Do dnia dzisiejszego 
nie zachował się jednak ani budynek, ani jego zdjęcia, wiadomo tylko, że po-
sterunek posiadał co najmniej dwie cele dla aresztantów96.

Problemem, rzutującym na warunki lokalowe - i zdaje się powszednim - 
były pieniądze, jak to zwykle bywa. Z protokołu przeglądu odbytego przez ka-
pitana Kościuka w Klecku można dowiedzieć się, że: „Pomieszczenie post[e-
runku] żand[armerii] aczkolwiek duże, składające się z pięciu pokoi i kuchni, 
jest mało rozstawne i podzielne. Starania o zmianę lokalu nie odniosły skutku, 
albowiem o ile jest lepsze, to wymagają komorne wyższe, niż obecnie, na co 
D[owódz]two KOP nie zezwala, natomiast inne są z dala od baonu i rynku, 
co jest sprzeczne z rozkazem D[owód]cy Dyonu. Na interwencję moją i kwa-
termistrza baonu, gospodarz przyrzekł przeprowadzić częściowy remont”97.  
Takie sytuacje nie były rzadkością, podobne kłopoty mieli żandarmi z poste-
runku w Suwałkach: w 1932 roku posterunek w związku z oszczędnościami zo-
stał przeniesiony do innego budynku, posiadającego dwie izby na dole i jedną 
na poddaszu, jednak już pierwsza zima zmusiła żandarmów do kolejnej zmia-
ny lokalu98. Niepochlebnie o baraku, przyznanym żandarmom jako kwatera  
w Wołożynie, wyrażał się kpt. Roszkiewicz w 1932 r. Kapitan uznał,  

94  Ibidem.
95  ASG, 542/67, Odpis protokółu przeglądu dokonanego przez ppłk. Jagodzińskiego – Do-
wódcy Dywizjonu Żandarmerji Korpusu Ochrony Pogranicza, przegląd posterunku w Iwieńcu 
z dnia 16 marca 1931 r.
96  T. Głowiński, Zapomniany garnizon. Oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza w Iwieńcu  
w latach 1924-1939, Wrocław 2009, s. 46.
97  ASG, 542/67, Odpis protokołu przeglądu dokonanego przez kpt. Kościuka D-cę Plutonu 
Żandarmerii przy Brygadzie „Nowogródek”, przegląd posterunku w Klecku z dnia 16 i 17 
czerwca 1931 r .
98  A. Ochał, Batalion…, s. 257.
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że to lokum „robi wrażenie szopy”99. Bywało też, że czasami brakowało od-
powiednich stajni dla koni, jak np. odnotowano w 1930 r. po przeglądzie  
w Borszczowie100.

Najbardziej jednak bulwersujący jest meldunek wachm. Franciszka 
Kwiatosa, w sprawie zaobserwowanych niedociągnięć na posterunku w Sto-
łpcach w 1931 r.: „Melduję, że od dnia 13.III.b.r. ubikacje posterunku są 
sprzątane przez samych żand[armów]. Baon nie daje żadnych środków do 
utrzymania porządku na posterunku. O powyższym meldowałem d[owód]
cy baonu osobiście w dniu 30.III.b.r. i odniosłem się pisemnie Ldz. 115/31.  
z dnia 9.IV.b.r. z prośbą o uregulowanie sposobu sprzątania posterunku, po-
wołując się na rozkaz Dowódcy KOP Ldz. 16919/30 z dnia 29.XI.30.r. Mel-
duję, że w ciągu roku 1930 i 1931 na remont, opał i konserwacje posterunku 
żandarmi zawodowi wydali około 150 zł. własnych pieniędzy”101. 

Należy pamiętać, co jest rzeczą oczywistą, że w protokołach opisywano  
w sposób dość dokładny niedociągnięcia. Natomiast, jeśli nie było większych 
zastrzeżeń lub wszystko było w porządku, nie poświęcano wtedy stanowi 
posterunku wiele uwagi i odnotowywano skrótowo, np. „Zakwaterowanie: 
Bardzo dobre. Posterunek mieści się obecnie przy ulicy św. Jakuba Nr. 16,  
w domu prywatnym. Lokal składa się z 3 pokoi i dużej oszklonej werandy.  
Na obecny stan w zupełności wystarczy”102. 

Niestety, w zachowanych dokumentach brak jest szczegółowych informa-
cji  i statystyk, dotyczących stanu posterunków żandarmerii KOP lub choćby 
odpisów protokołów za cały analizowany okres, stąd też nie można wysnuć 
ogólniejszych wniosków, tym niemniej trzeba wyraźnie zasygnalizować, że 
stan lokali zajmowanych przez posterunki niejednokrotnie pozostawiał wiele 
do życzenia. Aby przybliżyć obrazowo warunki stworzone funkcjonariuszom, 
poniżej zamieszczone zostały przykładowe szkice dwóch lokali (Ilustracja nr 9 
i 10). Przedstawiony na szkicu nr 9, lokal posterunku w miejscowości Kopy-
czyńce, mieścił się od 19 grudnia 1935 r. w nowo wybudowanych koszarach 

99  ASG, 542/84, Odpis z księgi protokołów przeglądów. Przegląd zwyczajny posterunku żand. 
przy 28. baonie „Wołożyn” dokonany przez Dcę plutonu kapitana Roszkiewicza Stanisława  
w dniu 20.VI.32 r. od godz. 8-13 i od 14-20, przegląd z dnia 21 czerwca 1932 r. od 8-12,30  
i od 13 do 21.45.
100 ASG, 542/53, Odpis protokołu przeglądu dokonanego przez por. Skrypke Michała  
d-cę Plut. Żand przy Brygadzie “Podole”, przegląd z dnia 11-12 kwietnia 1930 r.
101 ASG, 542/67, Przegląd post. usunięcie usterek, pismo wachm. Kwiatosa komendanta poste-
runku w Stołpcach z dnia 13 kwietnia 1931 r.
102 ASG, 542/53, Odpis protokołu przeglądu przeprowadzonego przez p.o. d-cy plutonu żand. 
przy Brygadzie KOP „Grodno” chor. Senyszyna Włodzimierza, na posterunku żand. nr. 9 przy 
23. baonie „Orany” w Druskiennikach, przegląd z dnia 8 lutego 1930 r.
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batalionu „Kopyczyńce” przy ulicy Krasińskiego nr 1408, w odległości 3750 m 
od dworca kolejowego103. Jednocześnie warto także podać dla porównania, że  
w 1928 r. dla dwóch strażników granicznych (Straży Granicznej), jako wy-
posażenie pomieszczenia, przewidywano następujące sprzęty: 1 szafa dwu-
drzwiowa (z przegrodą, półkami i drążkami, dodatkowo u dołu dwie szuflady),  
1 stół z szufladami, 2 łóżka, 2 nocne szafki z szufladkami, 2 krzesła, 1 taboret,  
2 wieszaki o 2 hakach, których koszt łączny nie miał przekroczyć kwoty  
550 zł104. Na podstawie zachowanych protokołów przeglądów oraz szkiców 
wydaje się, że wyposażenie posterunków żandarmerii KOP było bardzo 
podobne.

W tym miejscu, niejako przy okazji omawianego tematu, warto jeszcze 
poruszyć dwie ciekawe kwestie, które znalazły swoje odzwierciedlenie w zapi-
sach odnalezionych dokumentów archiwalnych: wygląd odświętnie przystro-
jonego lokalu posterunku oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe. 

W 1929 r. z okazji imienin marszałka Józefa Piłsudskiego Posterunek 
Żandarmerii przy 17. Baonie KOP „Dawidgródek” udekorował swój lokal 
następująco: front zielenią (choinkami), na szklanych drzwiach wywieszono 
portret marszałka oraz zarządzono też iluminację105. Bardzo podobnie przy-
gotowano pomieszczenia służbowe w odwodzie Plutonu Żandarmerii przy  
2. Brygadzie KOP „Nowogródek” oraz na Posterunku Żandarmerii przy 6. Ba-
talionie KOP „Iwieniec”. Oba lokale zostały również odświętnie iluminowane 
i oczywiście były przyozdobione portretami marszałka Józefa Piłsudskiego106. 

Z kolei, mając na uwadze działania podejmowane w celu zapewnienia 
właściwego stanu bezpieczeństwa pomieszczeń służbowych, trzeba stwierdzić, 
że zakres czynności określono odgórnie i jednoznacznie. W ramach zabezpie-
czenia przeciwpożarowego w okresie zimowym w 1938 r. polecano: zbadać 
oraz doprowadzić do stanu użytku sprzęt przeciwpożarowy, sprawdzić stan 
konserwacji gaśnic, zbadać stan zabezpieczenia przeciwpożarowego (reali-
zacja miała nastąpić poprzez sprawdzenie pod względem zakazu składowa-
nia materiałów łatwopalnych, kontrolę wywieszenia tablic zakazu palenia, 

103 ASG, 178/151, Posterunek żand. przy baonie "Kopyczyńce" - zmiana kwatery, pismo  
kpt. Roszkiewicza z 11 stycznia 1936 r.
104 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie, sygn. 204/1/17, Rozkaz Dzien-
ny SG 29/28 z dnia 19 maja 1928 r.
105 ASG, 542/39, Sprawozdanie z uroczystości Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, pismo 
komendanta posterunku st. wachm. Biela z dnia 21 marca 1929 r.
106 ASG, 542/39, Uroczystość w dniu imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego- sprawozdanie, 
pismo dcy Plutonu Żandarmerii przy 2. Brygadzie kpt. Kościuka z dnia 29 marca 1929 r.; ASG, 
542/39, Uroczystość w dniu imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego - sprawozdanie, pismo  
st. wachm. Dula z dnia 21 marca 1929 r.
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zabezpieczenie hydrantów/beczek z wodą przed zamarznięciem oraz skontro-
lowanie zawartości skrzyń na piasek i sprawdzenie czy są rozmieszczone skrzyn-
ki metalowe na niedopałki w rejonie stajni), sprawdzić aktualność instrukcji 
przeciwpożarowych pododdziałów żandarmerii, przeprowadzić kontrolę zna-
jomości funkcjonowania i sposobu użycia gaśnic przez żandarmów plutonów 
oraz posterunków żandarmerii107. 

Należałoby w tym miejscu zadać pytanie, dlaczego te, tak szczegółowe 
zalecenia, z pozoru jakby poboczne, znalazły się w niniejszej pracy. Zadecy-
dował o tym fakt, że na terenie Kresów Wschodnich przeważająca większość 
budynków zbudowana była z drewna i z tego powodu łatwo wybuchały pożary. 
W tym kontekście, wspomniana wyżej kwestia wytycznych w zakresie zabez-
pieczeń przeciwpożarowych lokalu posterunku i pomieszczeń dodatkowych, 
daje świadectwo o zapobiegliwości i wielokierunkowości nadzoru dowództwa. 
Wynikała ona zapewne i ze świadomości tego, że żandarmom trzeba było jed-
nak służbowo, drogą oficjalną, o takich sprawach przypominać. Wypada tutaj 
także nadmienić, że żandarmi w sytuacji kryzysowej najprawdopodobniej po-
trafili zdobyć się na niemałe poświęcenie. Potwierdza to fakt, że w dokumen-
tach zdeponowanych w ASG zachowała się informacja o pożarze szalejącym  
w dniu 6 maja 1936 r. w Dawidgródku. Wtedy to kpr. ndt. Siwek, sam je-
den będąc na służbie, ofiarnie wynosił dokumenty z zagrożonego posterunku.  
W tym samym pożarze ucierpiało również znajdujące się w miasteczku miesz-
kanie prywatne st. wachm. Dudy i obrażeń doznała także jego rodzina. Zapew-
ne z tych względów pożar ten zapadł w pamięci starszego wachmistrza i został 
opisany w jego wypracowaniu pisemnym po kilku latach108.

107 ASG, 178/18, Zabezpieczenia przeciwpożarowe - wzmożenie akcji zapobiegawczej, pismo  
z 12 grudnia 1938 r., podpisał w/z dcy mjr Mayblum.
108 ASG, 542/183, Wypracowanie pt. „Najważniejsze zdarzenie w moim życiu", st. wachm. 
Stanisława Dudy z 18 grudnia 1938 r.
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Ilustracja 6. Żandarmi przed posterunkiem. Początek lat 30.
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Ilustracja 7. Posterunek żandarmerii KOP w Suwałkach (budynek obok  
ssłupa)

Ilustracja 8. Zalany podczas powodzi Posterunek Żandarmerii przy Batalionie 
KOP „Dawidgródek” w 1932 r.
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Ilustracja 9. Szkic posterunku żandarmerii KOP w miejscowości  
Kopyczyńce
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Ilustracja 10. Szkic posterunku żandarmerii KOP w miejscowości Skałat
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Rozdział III

Żandarmi KOP i ich służba

3.1. Obowiązki i uprawnienia służbowe żandarmów

Podczas omawiania problematyki organizacji Dywizjonu Żandarmerii 
KOP, we wcześniejszych rozdziałach monografii, został już poruszony w pew-
nym, symbolicznym stopniu, temat obowiązków służbowych żandarmów. 

Tymczasowa instrukcja organizacyjna Dywizjonu Żandarmerii KOP  
z 1927 r. stwierdzała, że zadaniem jednostki jest:

„a. wykonywanie służby wojskowo-policyjnej, w stosunku do oddziałów  
i poszczególnych żołnierzy KOP na terenie operacyjnym KOP oraz na terenie 
bezpośredniego zakwaterowania KOP.

b. współdziałanie z żandarmerią armii w wykonaniu służby wojskowo- 
policyjnej w stosunku do: 

- oddziałów i poszczególnych żołnierzy armii, znajdujących się na terenie 
bezpośredniego zakwaterowania oddziałów KOP

- poszczególnych żołnierzy KOP, przeciw którym, za zbrodnie, wykroczenia  
i występki popełnione poza terenem operacyjnym KOP wkroczyła żandarme-
ria armii, przekazując następnie sprawę do wiadomości, lub kontynuowania 
żandarmerii KOP.

c. współdziałanie z dowódcami poszczególnych oddziałów KOP  
w utrzymywaniu dyscypliny, ładu i porządku w tych oddziałach.

d. współdziałanie na terenie operacyjnym KOP:
- z organami wywiadowczo-informacyjnymi KOP i armii
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- z organami KOP powołanymi do bezpośredniej ochrony politycznej  
i celnej granicy w tych wypadkach, gdy chodzi o przeprowadzenie specjalnie 
ważnych dochodzeń

- z organami Policji Państwowej w kierunku utrzymania bezpieczeństwa 
publicznego. 

e. uczestnictwo w asystencjach i obławach, w których biorą udział orga-
ny wzgl[ędnie] oddziały KOP, a przeprowadzenie których wymaga współpra-
cy fachowych organów śledczych i pościgowych.

f. wykonywanie służbowych poleceń prokuratur i sądów wojskowych  
w sprawach dotyczących personalnej kompetencji Dyonu Żand. KOP albo 
czynności służbowych wykonywanych przez oddziały KOP”1.

Ogólny zakres działalności żandarmerii (a więc i żandarmerii KOP)  
regulowały, w świetle Instrukcji organizacyjnej Żandarmerii KOP z 1938 r.2 
następujące akty prawne:

• Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 12 grudnia 1930 r. o żandarmerii3,
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 17 listopada  

1936 r. wydane co do §§ 25-29 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz-
nych i Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie wykonania dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 12 grudnia 1930 r. o żandarmerii4,

• Regulamin służby wewnętrznej cz. II pkt 13 i cz. IV pkt 12 z 1925 r.5,
• przepisy Ministerstwa Spraw Wojskowych z 1934 r., pt. Wytyczne 

współpracy organów Oddziału II Sztabu Głównego i organów żandarmerii6.
Nie były to bynajmniej jedyne regulacje prawne, które miały znaczenie 

dla służby żandarmów, ponieważ należałoby jeszcze wspomnieć o definiu-
jącym różne kategorie przestępstw Kodeksie Karnym Wojskowym z 1932 r.7 

1  ASG, 542/6, Tymczasowa organizacja Dywizjonu Żandarmerji KOP z 1927 r., s. 6-7.
2  ASG, 542/167, Instrukcja organizacyjna Żandarmerii KOP z 1938 r., s. 5.
3  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 12 grudnia 1930 r. o żandarmerii, Dz.U. z 1931 r.  
Nr 2, poz. 6. Wcześniej obowiązywał Regulamin i organizacja żandarmerii wojskowe z 1919 
r. Zob. S. Galos, O żandarmerii, jej obowiązkach i prawach, „Wojskowy przegląd prawniczy” 
1931, nr 3, s. 40. 
4  Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 17 listopada 1936 r. wydane co do 
 §§ 25-29 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości, 
 w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 grudnia 1930 r.  
o żandarmerii, Dz. Rozk. MSWojsk. z 1936 r. Nr 18, poz. 226 [ publikowane także w Dz.U.  
z 1936 r. Nr 88, poz. 618]. 
5  Zob. Regulamin służby wewnętrznej (zarys). Cz. 1, Podstawowe powinności i prawa żołnierza 
/ Cz. 2, Skład osobowy siły zbrojnej i przepisy o zależności, Warszawa, 1924; Regulamin służby 
wewnętrznej (zarys). Cz. 4, Przepisy dyscyplinarne, Warszawa 1925.
6  Wytyczne współpracy organów Oddziału II Sztabu Głównego i organów żandarmerii, Warsza-
wa 1934 r.
7  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. Kodeks karny 
wojskowy, Dz.U. z 1932 r. Nr 91, poz. 765. 
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Warto przy tym zaznaczyć, że wiele polskich rozwiązań prawnych okresu II RP, 
w tym również zdaniem krytyków tenże Kodeks Karny Wojskowy z 1932 r., ba-
zowało na regulacjach prawnych państw zaborczych. Kodeks z 1932 r. opierał 
się na niemieckim wojskowym kodeksie karnym z 1872 r.8 Wspomniany zaś 
kodeks z 1872 r. obowiązywał w RP do 1928 r. i unieważniony został dopiero 
przez Kodeks Karny Wojskowy z 1928 r., który jednak też odwoływał się do 
aktów sprzed 1918 r., a pozostawał w mocy do 1932 r.9

Z usytuowanego pierwszoplanowo dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
wynikało szczególnie istotne uprawnienie, zapisane w art. 3. Artykuł ten bo-
wiem nadawał pełniącym służbę żandarmom uprawnienie warty wojskowej. 
Oznaczało ono prawo wydawania rozkazów przez pełniącego służbę żandarma 
także żołnierzom starszym stopniem, zaś żandarmowi w czasie służby mógł 
wydać rozkaz tylko jego przełożony oraz dowódca jednostki, do której został 
przydzielony rozkazem. Polecenia wydawane przez starszych stopniem, jeśli 
były sprzeczne z regulaminem żandarmerii lub z realizowanym zadaniem, nie 
były wykonywane10. 

Wydaje się, że przed przejściem do prezentacji konkretnych osiągnięć 
służbowych żandarmerii i szeroko pojętej dyscypliny w KOP, należałoby roz-
winąć szerzej kwestię, czym w istocie była pełniona przez żandarmów służba: 
wojskowo-policyjna, sądowo-policyjna, ochronna oraz asystencja11. 

•  Służba wojskowo-policyjna
Według Rozporządzenia MSWojsk. z dnia 14 kwietnia 1931 r., służba 

wojskowo-policyjna została zdefiniowana jako: „zapobieganie naruszeniom 
przepisów mające na celu utrzymanie dyscypliny zewnętrznej oraz wkraczanie 
[...] w przypadku naruszania tych przepisów”12. W zakresie pełnienia służby 
wojskowo-policyjnej dowódcy plutonów i posterunków żandarmerii KOP 
byli organami pomocniczymi komendantów garnizonów13. 

Wkraczanie żandarmów miało na celu zapobieżenie dalszemu naruszaniu 
karności oraz spowodowanie ukarania winnego. Polegało ono na:

8  M. Czyżak, Odrębność polskiego wojskowego prawa karnego wojskowego wobec prawa karnego 
powszechnego, Warszawa 2010, s. 45-51.
9  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie kodeksu 
karnego wojskowego, Dz.U. z 1928 r. Nr 33, poz. 313.
10  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 grudnia 1930 r. o żandarmerii, Dz.U.  
z 1931 r. Nr 2, poz. 6. 
11  ASG, 542/167, Instrukcja organizacyjna Żandarmerii KOP z 1938 r., s. 5.
12  Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 14 września 1931 r. wydane co do  
§§ 21-25 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości,  
w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 grudnia 1930 r. o żandar-
merii, Dz.U. z 1931 r. Nr 86, poz. 677. 
13  ASG, 542/167, Instrukcja organizacyjna Żandarmerii KOP z 1938 r., s. 5.
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„a. upomnieniu szeregowców i starszych szeregowców w przypadku 
mniejszej wagi naruszenia przepisów i jeżeli upomnienie okaże się wystarcza-
jącym, albo

b. na skierowaniu doniesienia o przewinieniu do właściwej władzy woj-
skowej, albo 

c. na zatrzymaniu sprawcy, odstawieniu go do właściwej władzy wojsko-
wej i złożeniu doniesienia o przewinieniu”14.

• Służba sądowo-policyjna
Służba sądowo-policyjna żandarma polegała na obowiązku zapobiegania 

i ścigania przestępstw (należy przez to rozumieć między innymi: zatrzymanie 
osób podejrzanych i przeprowadzenie dochodzenia)15. Wkroczenie służbowe 
do przestępstwa mogło odbywać się:

- z własnej inicjatywy,
- na skutek wezwania przełożonych tych osób, które są podejrzane,
- na rozkaz zwierzchnika sądowo-karnego lub przełożonego fachowego 

żandarmerii albo na polecenie prokuratora wojskowego lub sądu wojskowego,
- na skutek wezwania organów wywiadu KOP do udzielenia pomocy 

przy rozpracowaniu spraw zastrzeżonych, szczególnie zaś w przypadkach prze-
stępstw osób wojskowych przeciwko państwu, przy ustalaniu stanu faktyczne-
go w zakresie odpowiadającym obowiązkom i uprawnieniom żandarmerii16. 

Drugą ważną czynnością żandarmerii w zakresie służby sądowo-policyj-
nej była inwigilacja, czyli poszukiwanie osób, broni i innych rzeczy17. 

• Służba ochronna
Służba ochronna żandarmerii polegała zasadniczo na:

- przeciwdziałaniu naruszeniu tajemnicy wojskowej,
- ochronie większych ćwiczeń, obszarów i urządzeń wojskowych,
- ochronie rzeczy i osób18.
Należy podkreślić, że w dwóch pierwszych przypadkach wykonywanie 

tej służby miało być uzgodnione z właściwymi organami wywiadu KOP. Po-
dając informację o tym współdziałaniu, trzeba wspomnieć o jednym z takich 
przykładów współpracy, a mianowicie o ochronie bezpieczeństwa terenu prac 

14  Regulamin żandarmerii (projekt), Warszawa 1938 r., s. 35.
15  Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 14 września 1931 r. wydane co do 
§§ 21-25 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości  
w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 grudnia 1920 roku  
o żandarmerii, Dz.U. z 1931 r. Nr 86, poz. 677.
16  ASG, 542/167, Instrukcja organizacyjna Żandarmerii KOP z 1938 r., s. 6.
17  Ibidem, s. 6-7.
18  Ibidem.
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specjalnych Kierownictwa Robót nr 13 i Budowy Kanału Kamiennego na 
Polesiu19. Jest to istotne głównie z tego powodu, że w czasie wykonywania 
tejże ochrony, wyznaczeni żandarmi z posterunków w miejscowościach Tynne 
i Straszów podlegali, w zakresie służby bezpieczeństwa i służby asystencyjnej, 
kierownikowi Placówki Wywiadowczej KOP nr 7 kpt. Mikołajowi Lipińskie-
mu20. Podstawowymi zadaniami obu rzeczonych posterunków było wzmoc-
nienie bezpieczeństwa prowadzonych robót, a środkami mającymi temu 
służyć, miały być kontrole ruchu osobowego, kontrola służby wartowniczej  
i patrolowej oraz czuwanie nad bezpieczeństwem publicznym21.

Przy tej okazji wypadałoby naświetlić też równie istotny fakt, w jaki sposób 
wyznaczano kierowników ochrony większych ćwiczeń i pełniących tam służbę 
żandarmów. Zgodnie z prawem, kierownikiem ochrony zasadniczo powinien 
być oficer żandarmerii, ale dopuszczalne było w wyjątkowych przypadkach 
wyznaczenie chorążego, natomiast spośród żandarmów należało wybierać „po-
siadających jak największe przygotowanie fachowe oraz szczególną sprawność 
w wykonywaniu obowiązków służby ochronnej”22. W czasie ćwiczeń oddzia-
łów KOP żandarmeria również pełniła służbę sądowo-policyjną, wojskowo-

-policyjną oraz ochronną. Przewidziano, że „ze względu na charakter ćwiczeń 
oddziałów KOP, polegający na stałym ruchu poszczególnych jednostek ćwi-
czących, patrole żandarmerii przydzielone do tych oddziałów muszą wykazać 
szczególną ruchliwość i sprężystość przy dużym nasileniu patrolowym”23.

• Służba asystencyjna
W odniesieniu do służby asystencyjnej, na podstawie Instrukcji 

Żandarmerji z 1927 r., należy zaznaczyć, że: „w razie użycia żandarmerii jako 
asysty przy czynnościach władz sądowych i organów bezpieczeństwa, współ-
działanie jej ogranicza się jedynie do pomocy w utrzymaniu powagi i do udzie-
lenia ochrony w razie niewłaściwego zachowania się osób postronnych”24. 

19  Celem ekonomicznym budowy kanału był transport kamienia. Kamieniołomy w Klesowie, 
Janowej Dolinie i Berestowie produkowały razem około 1,5 miliona ton granitu i bazaltu w ska-
li roku. Trzeba jednak zaznaczyć, że żeglowne szlaki wodne na Polesiu miały również znaczenie 
strategiczne; Zob. T. Tillinger, Program rozbudowy dróg wodnych w Polsce, „Gospodarka wodna” 
1938, nr 4, s. 123-124; L. Wyszczelski, Wojsko Piłsudskiego. Wojsko Polskie w latach 1926-1935, 
Warszawa 2005, s. 96.
20  ASG, 542/75, Instrukcja służby posterunków żand. KOP. na terenie prac specjalnych,  
pismo z dnia 9 września 1937 r. 
21  Ibidem , s. 3.
22  ASG, 542/138, Instrukcja dla organów ochrony w czasie większych ćwiczeń i koncentracji 
jednostek KOP. Opracowana i wydana na podstawie rozkazu Dowódcy KOP z 21 grudnia 
1935 r., s. 1.
23  Ibidem, s. 4.
24  Instrukcja Żandarmerji, Warszawa 1927 r., s. 53.
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Z postanowień Regulaminu żandarmerii z 1938 r. wynika, że żandar-
meria w czasie wykonywania służby asystencyjnej nie występowała w oddzia-
łach zwartych, ale pod postacią patrolu, którego zadanie określał dowódca 
oddziału25.

W ramach wymienionych powyżej czterech rodzajów służby zawierał się 
całokształt codziennych czynności realizowanych przez żandarmów w miej-
scu stacjonowania batalionów KOP. Myliłby się jednak ten, kto uznałby, że 
dzięki szczegółowym regulaminom, specjalnym uprawnieniom i jasno spre-
cyzowanym celom działalności żandarmerii, współpraca z kadrą dowódczą 
przebiegała bezproblemowo. O zachodzących nieporozumieniach świadczy 
dobitnie treść jednego z rozkazów KOP: „Powtarzają się przypadki, że ofi-
cerowie utrudniają lub udaremniają organom żandarmerii spełnienie czyn-
ności fachowo-służbowych. Główną przyczyną niewłaściwego postępowania 
oficerów w stosunku do organów żandarmerii jest nieznajomość przepisów 
normujących zakres działalności oraz obowiązków i uprawnień wojskowego 
organu bezpieczeństwa. Polecam wszystkim dowódcom i komendantom na 
odprawach oficerskich zaznajomić oficerów z rozporządzeniem Pana Ministra 
Spraw Wojskowych ogłoszonym w Dz[ienniku] Rozk[azów] M[inisterstwa] 
S[praw] Wojsk[owych] Nr 18/36, poz. 226 o zakresie działania i uprawnie-
niach służbowych żandarmerii”26. Niestety, bywało zapewne i tak, że również 
żandarmi nie byli bez winy. Dokonując przeglądu w jednej z miejscowości do-
wódca Dywizjonu Żandarmerii KOP ppłk Apolinary Jagodziński stwierdził: 

„z rozmowy z d[owód]cą baonu wywnioskowałem, że st. wachm. Ż. niedosta-
tecznie go informuje, pozorując to jakiemiś przepisami o tajemnicy żandarm-
skiej. Ze swojej strony w ostry sposób odpowiednio pouczyłem go, wytykając 
szczególnie to, że mojem zdaniem głównymi przyczynami tego stanu rzeczy są 
ze strony st. wachm. Ż: a. zbytnia zarozumiałość, b. lenistwo i nieznajomość 
przepisów, c. brak należytego poczucia prawdziwie żołnierskiej subordyna-
cji, d. słaba znajomość warunków miejscowych, e. niepowściągliwość języka  
w rozmowach ze starszymi i przełożonym d[owód]cą baonu”27.

25  Regulamin żandarmerii (projekt), Warszawa 1938 r., s. 40.
26  ASG, 541/522, Rozkaz Tajny KOP 24/37 z dnia 2 czerwca 1937 r.
27  ASG, 542/105, Wyciąg z rozkazu poinspekcyjnego D-twa Dywizjonu Żandarmerii KOP, 
data wpływu 9 lutego 1934 r., s. 23 [dokument uszkodzony].
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3.2. Patrol jako podstawowy obowiązek służbowy

Regulamin żandarmerii z 1938 r. stwierdzał: „Zasadniczą formą wyko-
nywania zadań należących do zakresu działalności fachowej żandarmerii jest 
służba patrolowa”28. W dokumentach archiwalnych cytowanych w niniejszej 
pracy można wyróżnić trzy rodzaje patroli:

• patrole zwykłe - mające działać prewencyjnie i zapobiegać 
naruszeniom, 

• patrole okolicznościowe - wysyłane w związku z zaistnieniem 
jakiegoś zdarzenia, 

• patrole kontrolne - mające skontrolować służbę innego patrolu 
żandarmerii.

Według Edwarda Jaroszuka podział ten został zniesiony w latach trzy-
dziestych29. Generalnie patrol powinien był składać się z dwóch żandarmów 
(dowódca patrolu i towarzysz), jednak istniała możliwość zwiększenia lub 
zmniejszenia liczebności patrolu. Pomimo że instrukcja nie precyzuje jasno 
np. okoliczności wzmocnienia patrolu, to należy przypuszczać, że przesłan-
kami do takiej zmiany mogłoby być chociażby szczególnie wymagające zada-
nie30. Wypadałoby tutaj zwrócić uwagę, że o ile żandarm WP (z wyłączeniem 
dowódców posterunków i zastępców dowódców plutonów) powinien spędzić  
w służbie patrolowej 180 godzin miesięcznie, to żandarmi KOP, pełniący służ-
bę przy batalionach granicznych, powinni wykazać tych godzin znacznie więcej, 
bo 240 miesięcznie31. Trzeba jednak zaznaczyć, co przypominał żandarmom 
służącym w jego plutonie kpt. Kazimierz Kaciukiewicz, przy okazji zwracania 
uwagi na właściwe rozplanowanie długości służby, związanych z tym przerw 
i karmienia konia, że w tej liczbie musi być „przynajmniej 1/3 godzin noc-
nych”32. Na kolejnych stronach zamieszczono reprodukcję (Ilustracja nr 11) 
jednej z książeczek służby. Książeczki te były wypełniane oddzielnie zarówno 
przez dowódcę, jak i towarzysza patrolu. Powinny one zawierać informacje  
o czasie oraz zdarzeniach, które nastąpiły w trakcie pełnienia służby (np. czas 
wejścia do kolejnej miejscowości, napotkanie patrolu lub ewentualnie żołnie-
rza pełniącego inny rodzaj służby czy zaobserwowanie podejrzanych osób). 

28  Regulamin żandarmerii (projekt), Warszawa 1938 r., s. 69.
29  E. Jaroszuk, Żandarmeria Wojskowa…, s. 316.
30  Instrukcja służby patrolowej żandarmerii, Warszawa 1937, s. 3.
31  Ibidem, s. 12-13.
32  ASG, 542/68, Kalkulacja czasu obchodu granicznego - wyjaśnienie, pismo kpt. Kaciukiewi-
cza z dnia 5 stycznia 1931 r.
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W świetle reprodukowanej książeczki służby patrol, mający za cel prze-
prowadzenie kontroli strażnic „Marcinkowicze” i „Marjany” oraz kompanii 
odwodowej „Mieżany” baonu „Słobódka”, rozpoczął się 17 kwietnia o godzi-
nie 20, a zakończył 19 kwietnia o godzinie 2.15 w nocy, czyli trwał 30 godzin 
i 15 minut. Jak widać, nie był on zbyt długi, szczególnie że bywały i takie, 
które planowo zajmowały nawet do tygodnia33. 

Patrol wyruszył ze Słobódki. W czasie jego trwania, kapral zawodowy To-
masz Kalesiński, który był wyznaczony na dowódcę, i starszy strzelec Zdzisław 
Siwek, po dotarciu do kompanii odwodowej „Mieżany”, skontrolowali służbę 
pełnioną tam przez strzelca alarmowego34. Następnie udali się na krótki od-
poczynek, po czym skierowali się w stronę strażnicy „Marcinkowicze”, gdzie 
sprawdzili gotowość dowódcy pogotowia35. Potem zaś, realizując wyznaczone 
im zadanie, żandarmi wyruszyli na krótki pieszy patrol graniczny, a po powro-
cie na strażnicę nakarmili konie. Oporządziwszy wierzchowce, patrol ponow-
nie wyruszył w drogę konno, w stronę strażnicy „Marjany”. Tam, po skontro-
lowaniu załogi i odnotowaniu faktu przytrzymania przez żołnierzy przemytu, 
kapral Kalesiński przeprowadził lekcję właściwego zakładania kajdanek dla 
obecnych w tym czasie żołnierzy KOP. Warto dodać, że wcześniejsza lekcja 
na strażnicy „Marcinkowicze” nie doszła do skutku, ponieważ wszyscy żoł-
nierze pełnili służbę lub uczestniczyli w nabożeństwie. Wreszcie, wykonawszy 
zaplanowane zadania na granicy, żandarmi udali się ponownie do kompanii 
odwodowej „Mieżany”, gdzie odpoczywali przez dwie i pół godziny na sali 
podoficerskiej. Następnie wyruszyli w drogę powrotną do Słobódki, zwraca-
jąc równocześnie uwagę na wszelkie niepokojące sygnały. Powrót zabrał im  
4 godziny i 40 minut. Przybywszy na miejsce, żandarmi najpierw zajęli się na-
karmieniem i oporządzeniem koni, które z całą pewnością wymagały również 
odpoczynku, po czym pieszo udali się na posterunek żandarmerii w Słobódce, 
aby zdać raport z wykonanego zadania36.

33  ASG, 178/20, Protokół z odprawy oficerów Dyonu Żand. KOP przeprowadzonej  
w dniach 5 i 6 lipca 1937 r., s. 12. 
34  Posterunek alarmowy miał za zadanie zapewnić bezpośrednie bezpieczeństwo kwatery lub 
oddziału. Zazwyczaj składał się on tylko z 1 żołnierza.
35  Zadaniem żołnierzy w pogotowiu było pozostawanie w gotowości do ewentualnego wkro-
czenia w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Patrol pogotowia składał się z 2 szeregowych, z któ-
rych jeden musiał być wskazany jako dowódca.
36  ASG, 542/140, Odpis książeczki służby dowódcy patrolu kpr. Kalesińskiego, k. 47-48  
[numeracja ołówkiem].
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Ilustracja 11. Przykładowy odpis książeczki służby dowódcy patrolu 
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Ilustracja 12. Patrol konny żandarmerii KOP

W świetle wypowiedzi z 1931 r. dowódcy, ppłk. Jagodzińskiego, komen-
tującego zauważalny brak patroli żandarmów z posterunku w Niemenczynie 
na „trzech prawoskrzydłowych strażnicach batalionu” oraz na kąpielisku w tej 
miejscowości w sierpniu 1930 r., trzeba zaznaczyć, że absolutne minimum 
stanowiło opatrolowanie przynajmniej raz w miesiącu odcinków wszystkich 
strażnic37. Równocześnie jednak i inne aspekty służby nie były pomijane  
w krytyce. W czasie odprawy z oficerami dyonu, ppłk Jagodziński podkre-
ślił, że dość często zdarzały się zdecydowanie zbyt długie patrole graniczne 
trwające 3-4, nawet do 7 dni, co w jego ocenie było „stanem nienormalnym”  
i wobec tego polecał on wysyłanie czasowo krótszych, ale i częstszych patroli38. 

Kwestie dotyczące szczegółów sprawowania służby były także, co jest 
sprawą oczywistą, formalnie uregulowane. Przed wyruszeniem na patrol od-
bywała się odprawa, którą można było jednak pominąć w przypadkach patroli 
rutynowych (np. patrole zapobiegawcze w obchodach)39.

Poszczególne czynności przed rozpoczęciem patrolu konnego przedsta-
wiały się następująco:

37  ASG, 178/27, Odpis z odpisu protokółu przeglądu dokonanego przez dcę dywizjonu żan-
darmerii KOP ppłk. Jagodzińskiego Apolinarego na posterunku żandarmerii przy 21 baonie 

„Niemenczyn”, przegląd z dnia 24 kwietnia 1931 r.
38  ASG, 178/20, Protokół z odprawy oficerów Dyonu Żand. KOP przeprowadzonej  
w dniach 5 i 6 lipca 1937 r., s. 12. 
39  Instrukcja służby patrolowej żandarmerii, Warszawa 1937, s. 18-19.



97

ŻANDARMI KOP I ICH SŁUŻBA

Tabela 4

Odmarsz patrolu konnego -  
kolejność czynności

Lp. Kolejne czynności:
1 Po odpisaniu z księgi służby do książeczek służby zadań, żandarmi wyznacze-

ni w patrol przygotowują się do niego. 
2 Ubrani do służby i uzbrojeni, meldują się u dowódcy posterunku, jako got-

owi do służby.
3 Dowódca posterunku dokonuje przeglądu umundurowania, oporządzenia 

broni i amunicji (w ładownicach). Sprawdza zawartość torb żandarmskich, 
przekonuje się czy żandarmi posiadają pieniądze konieczne w podróży itd.

4 Następnie dowódca posterunku omawia i wyjaśnia zadanie służbowe, udzie-
lając pouczeń i wskazówek.

5 Po zakończeniu tej części odprawy, poleca patrolowi odmaszerować po 
konie. Żandarmi udają się do stajni wraz z bronią (kbk i szabla).

6 Po przybyciu do stajni, żandarmi wieszają kbk w położeniu „za plecy broń”, 
zaś szablę odczepiają wraz z żabkami i tymczasowo odstawiają na bok. 

7 Oglądają konie, którymi pojadą w celu przekonania się, czy który z nich nie 
jest chory względnie okaleczony.

8 Sprawdzają kucie kopyt.
9 Przystępują do siodłania koni. Pod żadnym pozorem nie wolno w tym 

wypadku wyręczać się luzakiem. 
10 Po ukończeniu właściwego siodłania przytraczają szable, owsiaki, koce do 

nakrycia koni i płaszcze, zaś do kabur wkładają karmiaki, szczotki i zgrzebła 
(dla każdego konia z osobna). Poza tym przytraczają siatki z jednodniowym 
zapasem siana. Popręgi siodeł dociągnięte luźno.

11 Po zakończeniu siodłania prowadzą konie, idąc pieszo, przed koszary pos-
terunku.

12 Dowódca patrolu porucza trzymanie swego konia towarzyszowi, udaje się 
do dowódcy posterunku i melduje mu przybycie. 

13 Dowódca posterunku niezwłocznie wychodzi wraz z dowódcą patrolu do 
koni.

14 Dowódca patrolu wyprzedza go, odbiera od towarzysza swego konia i po-
daje komendę „baczność w prawo (lewo) patrz”. Tak dowódca patrolu, jak 
i towarzysz stoją na równi pysków końskich po lewej ich stronie, trzymając 
w prawej ręce konie za uzdy. 
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15 Dowódca posterunku dokonuje przeglądu koni sprawdza, czy który z nich 
nie jest chory, czy okaleczony, czy są należycie wyczyszczone i czy w sposób 
właściwy podkute. Następnie sprawdza stan rzędów, oraz właściwość siodła-
nia. Zauważone błędy każe usunąć natychmiast. Sprawdza również zawar-
tość kabur, zwracając uwagę na to, czy są przybory do czyszczenia koni,  
a karmiaki są czyste i suche.

16 Po ukończeniu przeglądu koni dowódca posterunku poleca dociągnąć po-
pręgi i sprawdzić czy długość strzemion jest dopasowana.

17 Następnie wydaje komendę „Ładować broń”.

Na tę komendę dowódca patrolu oddaje swego konia towarzyszowi do potr-
zymania i udaje się do koszar, gdzie w przeznaczonym na to miejscu ładuje 
broń. Po czym powraca do koni, mając kbk w pozycji „za plecy broń”, odbi-
era konie od towarzysza, który z kolei udaje się do koszar, gdzie ładuje swój 
kbk, a następnie powraca i odbiera swego konia od dowódcy patrolu.

18 Dowódca posterunku wydaje komendę „baczność – służba patrolowa roz-
poczęta” i patrzy na zegarek celem stwierdzenia dokładnej godziny i minuty 
odmarszu.

19 Po komendzie dowódcy posterunku „baczność - służba patrolowa rozpoczę-
ta”, dowódca patrolu podaje komendę „do wsiadania – na koń”, a gdy to 
nastąpi komendę „za mną stępa marsz”.

Źródło: ASG, 542/134, Rozkaz Dzienny 13/36 z dnia 10 czerwca 1936 r. - załącznik 
pt.: „Patrole konne w Dyonie Żand. KOP”, s. 1-2.

 

Tabela powyższa przyciąga uwagę drobiazgowością wymienionych czyn-
ności. Pozwala zauważyć sformułowanie bardzo rygorystycznych wytycznych, 
regulujących praktycznie każdy szczegół odprawy. 

Wypada nadmienić, że konie podczas patrolu granicznego otrzymywały 
furaż z zapasów kompanii granicznych, a później oczywiście następowało roz-
liczenie pobranej paszy, dokonywane przez drużynę dowódcy baonu40. Biorąc 
pod uwagę zacytowane wyżej zapisy (zwłaszcza te zawarte w punktach 7, 8, 
15) dotyczące między innymi dbałości o stan koni pod kątem przygotowania 
do służby patrolowej i myśli o bezpieczeństwie żandarmów w czasie jej trwa-
nia, trzeba podkreślić, że problem właściwej opieki nad koniem był istotnie 
przedmiotem szczególnego zainteresowania w Dywizjonie Żandarmerii KOP. 
Wspomnieć tu można chociażby, że nakazano wyznaczać po jednym podofi-
cerze zawodowym względnie nadterminowym, który miał być obecny w stajni 
w czasie karmienia koni. Podoficer ten miał być odpowiedzialny za należyte 

40  ASG, 541/40, Rozkaz Dzienny KOP 130/27 z dnia 28 października 1927 r. 
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nakarmienie i napojenie koni oraz za czystość rzędów wierzchowych41. Za-
chowane protokoły z przeglądów nie pozwalają na stwierdzenie występowania 
poważnych nieprawidłowości w tym zakresie. Przykładowo wyciągi z protoko-
łów przeglądów posterunków żandarmerii Korpusu Ochrony Pogranicza, do-
konanych w 1938 r. przez ppłk. Jagodzińskiego i jego zastępcę mjr. Szymona 
Maybluma na posterunkach w miejscowościach: Wołożyn, Nowo Święciany, 
Zdołbunów, Budsław, Podświle (oraz na posterunku w dowództwie KOP 
w Warszawie), nie wykazały żadnych istotnych uchybień w opiece nad koń-
mi42. Można więc przyjąć, że opieka nad końmi była na ogół prowadzona bez 
większych nieprawidłowości, lecz z drugiej strony niekiedy takie przypadki się 
zdarzały. Świadczy o tym wzmianka z 1933 r., że podczas przeglądu weteryna-
ryjnego na jednym z posterunków Plutonu Żandarmerii przy Brygadzie KOP 

„Nowogródek” wytknięto, że konie są w złej kondycji43. 
Jest oczywistym, że patrole żandarmerii KOP pełniły służbę zarówno  

w terenie, jak i na terenie miast garnizonowych. Dlatego też warto przyto-
czyć w tym miejscu przebieg jednej z tras patrolowych w Łucku. Zachowany  
w zasobie archiwalnym Podział patrolowy terenu garnizonu w Łucku z 1930 r., 
rzuca bowiem nieco światła zarówno na stosunki miejscowe, jak i na zakres 
oraz rodzaj informacji posiadanych przez żandarmów i nabywanych w wyniku 
pełnienia swoich obowiązków. 

41  ASG, 542/119, Rozkaz Dzienny 14/35 z dnia 12 czerwca 1935 r.
42  ASG, 178/27, Wyciągi z protokołów przeglądów pododdziałów żand. dokonanych przez  
Dowódcę i Z-cę Dowódcy Dyonu Żand. KOP w roku 1938, pismo ppłk. Jagodzińskiego z dnia 
4 stycznia 1939 r. - załącznik.
43  ASG, 178/105, Rozkaz Dzienny Plut. Żand. przy Bryg. ”Nowogródek” 1/33 z dnia  
1 marca 1933 r.
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Tabela 5

Podział patrolowy terenu garnizonu w Łucku z 1930 r. 
Rejon nr 1. Obchód nr 2.

Nazwa ulicy 
lub obiektu

Czas  
przejścia 
w min.

Czas  
opatrolowania 

w min.
Uwagi

Piłsudskiego 15 30

Naprzeciw koszar zamieszkuje 
złodziej Zawadzki (ślepy na oko 
prawe).

Przed Bankiem Rolnym fryzjer-
nia-firma Kopyt Brandla stręczy 
do nierządu.

Naprzeciw koszar sklep spożywczy 
Czarneckiego (paser).

Nad rzeczką u asenizatora dom 
schadzek. Nr 6 stróż domu 
Kryjczuk (złodziej). Nr 43-45 
koszykarz, w suterenie dom 
schadzek.

Jagiellońska 15 25
Róg Trzeciego Maja herbaciarnia 
Tajetelblaum (dom schadzek 
złodziei).

Bazyliańska

Karmelicka

Joselewicza

3

3

5

5

5

10

-

Karaimska 5 10 Szewc w suterenie  
i „Czarna Mańka”.

Targowa 2 5 -

Kościuszki 12 20
Nr 25 dom publiczny

Nr 33 prostytutka Wojciuk

Wesoła 2 5 „Hana”, tajny dom noclegowy

Sienkiewicza 5 10 Nr 16 dom schadzek u stróża 
domu
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Trzeciego 
Maja 3 10 Nr 5 Stróż domu Martyniuk 

(złodziej)

Piłsudskiego 20 30 -

Dworzec  
kolejowy - 60

Za dworcem kolonia „Złodzie-
jówka”44- dom schadzek u Barana 
Józefa i brata jego.

Razem 90 min 225 min

Źródło: ASG, 542/69 [Książka Służby Plutonu Żandarmerii Brygady KOP „Wołyń”], 
Podział patrolowy terenu garnizonu w Łucku z 1930 r.44

W powyższym dokumencie najbardziej interesujące dla badacza są in-
formacje zawarte w rubryce Uwagi, które w sposób dobitny świadczą o dość 
dobrym rozeznaniu żandarmów w stosunkach miejscowych i procederze upra-
wianym przez poszczególnych mieszkańców. Było to nadzwyczaj istotne, zwa-
żywszy na konieczność zapobiegania obecności żołnierzy w takich miejscach, 
które nie cieszyły się dobrą reputacją, lub stanowiło znaczną pomoc w przy-
padku dezercji i poszukiwań uciekiniera. 

Jednym z ważniejszych dokumentów, który powinien znajdować się na 
każdym posterunku, był szkic rejonu służbowego. Naniesienie tras patrolo-
wych na plan prezentujący obszar pełnienia służby miało zapewne za zadanie 
ułatwić orientację żandarmom.

44  „Niedaleko posiadłości dziadków płynęła rzeka Styr, a za domami były łąki, na których osie-
dliła się tak zwana biedakolonia, nazywana, o ile dobrze pamiętam, »Złodziejówką«. Mieszkała 
tam ludność ukraińska, często bezrobotna. Na ich czele stał »wódz« Leon.” – fragment wspo-
mnień Ireny Oborskiej za M. Wilk, Pokój z widokiem. Lato 1939, Warszawa 2019.
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Ilustracja 13. Szkic rejonu służbowego posterunku przy Batalionie KOP „Żytyń”  
w skali 1:100000 
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3.3. Nietypowe obowiązki i służba żandarmów  
na stanowiskach administracyjnych

Na zakończenie warto byłoby jeszcze napomknąć o innym, godnym uwa-
gi, aspekcie służby żandarmów KOP. Chodzi o fakt, że czasami podczas swych 
patroli sytuacja zmuszała ich do spełniania roli zwykłych żołnierzy KOP po-
przez wykonywanie ich obowiązków służbowych przy zatrzymaniu osób, które 
w sposób nielegalny przekraczały granicę lub naruszały inne przepisy45. 

Można więc pokusić się o stwierdzenie, że żandarmi KOP w czasie peł-
nienia swojej służby spotykali się nie tylko z najróżniejszymi nieprawidłowo-
ściami, występującymi w społeczności wojskowej, ale i do pewnego stopnia 
uczestniczyli w ogóle w sprawach dotyczących ich terenu działania. Wynika 
to choćby z przedstawionego przykładu w postaci ilustracji nr 14, gdy podczas 
patrolu udaremnili przemyt alkoholu lub kiedy w trakcie służby dokonywali 
rozeznania wywiadowczego na swoim obszarze. Dzięki własnym obserwacjom 
i rozmowom z osobami godnymi zaufania (np. nauczycielami) uzyskiwali żan-
darmi niemały i urozmaicony zasób wiedzy co do miejsc, mieszkańców czy 
warunków46.

Pozostała jeszcze do zasygnalizowania jedna kwestia, a mianowicie nie-
rzadko żandarmi zajmowali się również czymś, co w dzisiejszych czasach na-
zwano by wywiadem personalnym, czyli chodziło o zbieranie informacji na 
temat innych żołnierzy KOP pod kątem ich przydatności do służby w tej 
formacji. Jako ciekawostka została przytoczona poniżej jedna z takich opinii: 

„Sierż[ant] Zapiórkowski Stanisław szef 2 kompanji granicznej. Energiczny  
i pracowity. Awanturnik. W stosunku do Państwa i przełożonych lojalny. Ka-
rany. Charakter lekkomyślny. Wojskowo wyszkolony dobrze. Orientuje się 
dobrze. Zachowanie się w służbie dobre. Poza służbą niedostateczne, gdyż lubi 
nadużywać alkohol i utrzymywać stosunki miłosne ze służącymi i kobietami 
nie cieszącymi się dobrymi opiniami. Koleżeński”47. 

Niestety, ze sporządzonych przez żandarmów opinii na temat podofice-
rów KOP wyziera dość przygnębiający obraz ich postawy moralnej: 10 na 19  
 

45  Zdarzało się, że żandarmi podczas służby kontrolnej w pobliżu granicy sami tracili orientację 
i gubili się w terenie, a nawet sami nielegalnie przekraczali granicę. O takim przejściu na Litwę 
i ostrzelaniu patrolu przez litewską policję wspomina np. wachm. Pawlik. ASG, 542/183, Wy-
pracowanie z 1938/1939 r. wachm. Leona Pawlika pt. „Najważniejsze zdarzenie w moim życiu” .
46  Zob. Tabela nr 5 oraz Ilustracja nr 27.
47  ASG, 178/165, Przedstawienie opinij szefów kompanji i dowódców strażnic baonu „Kopy-
czyńce”, pismo wachm. Witka z dnia 18 lutego 1934 r. - załącznik. 
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opiniowanych podoficerów KOP miało problemy z alkoholem, zaś drugą pla-
gą były wspomniane w zamieszczonej opinii przypadkowe „stosunki miłosne”.

Jeszcze inaczej, w porównaniu z zadaniami żandarmów służących w te-
renie, wyglądały obowiązki służbowe żandarmów zajmujących stanowiska 
administracyjne. Jako że jest to zagadnienie, które dotychczas nie było po-
ruszane, wypadałoby zapełnić istniejącą lukę przytaczając informacje zawar-
te w krótkim wypracowaniu wachm. Józefa Musiałka: Całokształt czynności 
służbowych podoficera administracyjnego pełniącego służbę kancelaryjną w do-
wództwie plutonu żandarmerii KOP. Z poniższego zapisu, osoby bezpośrednio 
związanej, jawi się dość dokładny i zarazem zgodny z Instrukcją kancelaryjną 
dla Dyonu Żandarmerji K.O.P. z 1927 r.48 obraz zakresu prowadzonych prac 
biurowych i innych.

Podstawowym zadaniem, żandarma pełniącego funkcje administracyj-
ne, było więc prowadzenie korespondencji. Pod pojęciem tym, w oparciu  
o opracowanie wachmistrza, powinno się rozumieć: „przyjmowanie fonogra-
mów i wpisywanie ich do książki fonogramów, przyjmowanie koresponden-
cji służbowej i kwitowanie jej w książce doręczeń, rejestracja pism, pisanie 
na maszynie czystopisów […], akta podpisane pakuje do kopert, wciąga do 
książki doręczeń i wysyła do adresatów”49. Dodatkowo żołnierz zatrudniony 
w kancelarii był zobowiązany do prowadzenia dokumentacji dla danego od-
działu oraz sporządzania różnego rodzaju zestawień sumarycznych. Jednymi  
z ważniejszych dokumentów, aktualizowanych na bieżąco dla każdego żołnie-
rza, były: „zeszyty ewidencyjne podoficerów zawodowych, nadterminowych, 
podoficerów i szer[egowych] służby zasadniczej”50. Jego obowiązkiem było 
również ewidencjonowanie przydzielonych do plutonu podręczników, mate-
riału pisarskiego i kancelaryjnego.

Podoficer administracyjny odpowiedzialny był także za to, by: „tajem-
nica służbowa nie doszła do wiadomości osób cywilnych”51. Musiał on więc 
zarówno pilnować pracy gońca oraz niszczenia (palenia) materiałów wyrzuca-
nych do kosza, jak i dbać o odpowiednie zabezpieczenie lokalu (np. sprawdzić 
zamknięcia szafek przed opuszczeniem pomieszczenia).

Wreszcie mógł on również być wykorzystany przez dowodzącego ofi-
cera do „załatwiania niektórych spraw”, powinien także dbać o utrzymanie 

48  ASG, 542/5, Instrukcja kancelaryjna dla Dyonu Żandarmerji K.O.P. z 1927 r.
49  ASG, 542/182, Wypracowanie z 1939 r. wachmistrza Józefa Musiałka pt. „Całokształt 
czynności służbowych podoficera administracyjnego pełniącego służbę kancelaryjną w dowódz-
twie plutonu żandarmerii KOP”.
50  Ibidem.
51  Ibidem.
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porządku oraz, co oczywiste, nadal poszerzać swoje wiadomości w procesie 
samokształcenia np. poprzez samodzielne zapoznanie się z nowymi przepisami 
kancelaryjnymi. 

Jak zapisał wachmistrz Musiałek: „podoficer administracyjny plutonu 
pełni dyżur w dowództwie plutonu od godziny 15 do godziny 8 [przez 17 
godzin], a od 8 do 15 [przez 7 godzin] normalnie urzęduje. Służbę tę pełni  
w odstępach zależnie od ilości podoficerów administracyjnych w d[owódz]
twie plutonu”52.

Można więc wyrazić opinię, że służba podoficera administracyjnego tyl-
ko pozornie wydawała się mniej odpowiedzialna od tej wykonywanej przez 
żandarmów na posterunkach, główną różnicą był jednak jej charakter i pre-
dyspozycje osobowe: podoficerami administracyjnymi bywali często żandarmi, 
którzy z racji wieku lub stanu zdrowia nie mogli już pełnić służby patrolowej 
w linii. 

Ilustracja 14. Doniesienie prasowe dotyczące zatrzymania dokonanego przez żandar-
mów z 1930 r.

52  Ibidem.
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3.4. Regulaminy, umundurowanie i ekwipunek 
żandarmów KOP 

W świetle relacji Stefana Jankowicza53 i opartej na niej pracy Grzego-
rza Ratajczaka54, umundurowanie żandarma KOP różniło się od ubioru żan-
darmów Wojska Polskiego i składało się: z okrągłej czapki KOP (z granato-
wym otokiem oraz okutym daszkiem - czapki polowe wprowadzono przed 
wybuchem wojny), kurtki sukiennej koloru zielonego (na której na lewym 
ramieniu noszono sznury żandarmskie koloru żółtego), sukiennych spodni 
kawaleryjskich, butów z ostrogami i długiego kawaleryjskiego płaszcza. Zimą, 
w czasie jazdy saniami, używano długiego kożucha wartowniczego. Dodat-
kowo uzbrojenie żandarma stanowił karabinek Mauser 7,92 mm wz. 1898 
wraz z 60 sztukami amunicji, bagnet (używany np. w czasie konwojowania 
przestępcy), szabla (w służbie patrolowej konno), ładownica na amunicję do 
kbk oraz do tego skórzana torba żandarmska. Żandarmi KOP, według wy-
tycznych wydanych odgórnie, nie nosili na naramiennikach numerów dywi-
zjonów, do których należeli ewidencyjnie55. Zamieszczona na sąsiednich stro-
nach ilustracja nr 15 obrazuje wygląd umundurowanego żandarma. Jednakże 
tablice, wykonane przez znanego malarza-batalistę Stanisława Haykowskiego, 
z których pochodzi ten rysunek, a prezentujące umundurowanie według prze-
pisów z lat 1936-1937, nie są wolne od drobnych mankamentów, w postaci 
uwidocznienia tam czapek i kołnierzy, różniących się nieco względem tych 
regulaminowych56.

Warto tutaj przytoczyć jeszcze dwa zestawienia nieco dokładniejsze, ani-
żeli te zawarte w relacji Stefana Jankowicza, a mianowicie komplety umun-
durowania i wyposażenia wykorzystywane w czasie patrolu konnego oraz 
podczas jazdy włókiem. Pierwszy zestaw umundurowania, uzbrojenia i ekwi-
punku żandarma z patrolu konnego, wyglądał następująco: karabinek załado-
wany, nabity i zabezpieczony (lub pistolet z co najmniej 3 pełnymi magazyn-
kami), 2 ładownice z 35 nabojami ostrymi oraz bagnet. Ponadto była jeszcze 
szabla przytroczona pod lewą tybinką57, aby rękojeść była umieszczona na wy-
sokości lewej ławki58. Okienko pochwy na wysokości lewej ławki, przy szabli 
temblak skórzany. Dodatkowo wyposażenie stanowiła też torba żandarmska  

53  S. Jankowicz, op. cit., s. 347.
54  E. Ratajczak, Żandarmeria Wojska Polskiego…, s. 246.
55  ASG, 542/12A, Rozkaz Dzienny 23/28 z dnia 13 czerwca 1928 r. 
56  J. Prochwicz, Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1927…, s. 116.
57  Tybinka – część siodła, o którą jeździec opiera kolano.
58  Ławki – elementy konstrukcyjne siodła, którymi terlica opiera się na grzbiecie konia.
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z przepisowymi przyborami i dwoma parami kajdanek. W wytycznych nie po-
minięto szczegółowych wskazówek, jak: pas od torby żandarmskiej powinien 
być tak skrócony, aby środek torby był najniżej na wysokości pasa głównego 
(żeby nie przeszkadzała w jeździe konnej), przy wkraczaniu, po nałożeniu ba-
gnetu i przesunięciu torby, pas należało wydłużyć, aby torba zasłoniła dolną 
część brzucha (miała zabezpieczać przed kopnięciem). Ponadto instruowano, 
żeby w czasie obław i możliwości zetknięcia się z większą ilością przestępców, 
maska gazowa również była podpięta wysoko (chodziło o zabezpieczenie, aby 
nie przeszkadzała przy wsiadaniu i jeździe konnej). W myśl zaleceń, żandarmi 
pełniący służbę konno powinni też posiadać: gwizdek na sznurku, sznury żan-
darmskie, latarkę elektryczną i środki opatrunkowe. Z uzbrojenia należy jesz-
cze wymienić obowiązkowe w czasie obław dwa granaty, z których jeden miał 
być gazowy, a drugi zaczepny. Granaty powinny być przewożone w torbie żan-
darmskiej, lecz nie w tej samej przegrodzie, gdzie kajdanki. Do kompletnego 
ekwipunku wliczały się też: rząd wierzchowy polski (siodło, podpierśnik, uzda 
konia wierzchowego, 2 sakwy, podkownica, owsiak, wiadro polowe i menażka) 
oraz ostrogi, a zamiast potnika żandarmi mieli korzystać z posiadanej derki59.

Natomiast w drugim wymienionym wyżej przypadku, czyli patrolu od-
bywanego w trudnych warunkach zimowych, na przykład podczas jazdy na 
nartach włókiem, umundurowanie przedstawiało się następująco: czapka ko-
pówka i nauszniki (lub kominiarka), kurtka sukienna ze sznurami żandarmski-
mi, przy rękawach dodatkowe guziki, aby można było zapiąć szczelnie rękawy, 
spodnie sukienne z karwaszami, trzewiki narciarskie z pokrowcami brezentowy-
mi, owijacze sukienne, kaftan (lub sweter), ubranie wiatrowe (bluza i spodnie). 
Jak nakazywano, żandarmi zamiast spodni sukiennych powinni posiadać 
spodnie narciarskie koloru ochronnego. Ubranie wiatrowe zalecano przewozić 
na koniu i przede wszystkim żandarmi winni być zaopatrzeni w bluzy wiatro-
we. Dalsze elementy to: w razie dużych mrozów kurtka skórzana bez rękawów 
(jak w dywizji górskiej, noszona jak w dywizji górskiej pod pelerynę), dodat-
kowo rękawice wełniane i łapawice brezentowe, komplet zimowej bielizny ze 
skarpetami wełnianymi, okulary śniegowe (przeciwsłoneczne). Wyekwipowa-
nie i oporządzenie było analogiczne jak dla żandarma konnego, ale bez szabli.  
 

59  ASG, 542/123 [Tymczasowa Instrukcja wkraczania patroli konnych żandarmerii KOP. Czę-
ści od I do VII], Część IV- Marsz patrolu konnego, instrukcję opracował por. H. Łukowski  
z DŻand. KOP jako rodzaj skryptu na potrzeby szkolenia żandarmów w Niewirkowie. Część 
II i III była wykorzystywana od lipca 1935 r. ; ASG, 542/119, Rozkaz Dzienny 19/35 z dnia 
26 lipca 1935 r. 
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Rzecz jasna, że żandarm taki posiadał też parę nart z kijkami i trokami do 
spinania, a do tego dochodziła oczywiście broń i pas dwudzielny do kbk60.

Tak powinno wyglądać umundurowanie żandarmów w teorii, ale jak 
często się zdarza, praktyka odbiegała od tego i wcale nie zawsze żandarmi 
posiadali w swoim wyposażeniu to, co powinni i w takim stanie, jaki był 
wymagany. Cytując spostrzeżenia ppłk. Apolinarego Jagodzińskiego rysuje się 
obraz niezbyt przykładny i pozostawiający wiele do życzenia: „Przy wysiada-
niu z pociągu, spotkałem patrol złożony z plut. M. i st. szer. N. [...]. Patrol 
ten odwołałem [...]. Dokonany przeze mnie przegląd tego patrolu wykazał:

a. Plutonowy M. nie miał przy sobie wcale pieniędzy, mimo że udawał 
się do służby poza garnizonem, mającej trwać około 2 dób [...] d[owód]ca 
patrolu, nie mając pieniędzy liczył, że w czasie służby nabywać będzie poży-
wienie za pieniądze wypożyczone od towarzysza.

b. St. szer. N. miał na sobie onuce do obrzydliwości brudne i przepoco-
ne. Skóra pod palcami i na spodzie stóp biała i zmacerowana. [...] po 2 dniach 
marszu wróciłby z ranami na nich.

c. Otok czapki st. szer. N. nieprzepisowy [...], poplamiony i niemożli-
wie zakurzony.

d. Amunicja w ładownicach st. szer. N. pokryta brudem i śniedzią [...].
e. W torbie jego, jak i w torbie plut. N., znalazłem spisane na luźnych 

kartkach notatki, pochodzące z patrolów poprzednich. 
f. Pod płaszczem na naramiennikach munduru st. szer. N. nie miał na-

szywek stopnia.
Wszystko to stanowi niezbity dowód, że d[owód]ca posterunku  

st. wachm. O. lekceważąc przepisy, nie przeprowadził odprawy patrolu, a jeśli 
i przeprowadził, to w sposób oburzająco niedbały”61. W tym samym rozkazie 
czytamy też, że inny patrol konny na granicę nie zabrał ze sobą bagnetów, 
gdyż dowódca patrolu uznał to (wbrew przepisom) za zbyteczne62. 

Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że zgodność umundurowania 
żandarmów z przepisami niejednokrotnie bywała niezadowalająca i wydaje się 
również, że występowała zależność wprost proporcjonalna do zainteresowania 
tym problemem dowódcy posterunku.

60  ASG, 542/123 [Tymczasowa Instrukcja wkraczania patroli konnych żandarmerii KOP. 
Części od I do VII], V- Marsz patrolu żandarmerii na nartach za koniem (włókiem). 
61  ASG, 542/105, Wyciąg z rozkazu poinspekcyjnego D-twa Dywizjonu Żandarmerii Kop, 
pismo z dnia 9 lutego 1934 [podano datę wpłynięcia, rozkaz uszkodzony], s. 19-20.
62  Ibidem, s. 10. 
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Ilustracja 15. Skórzana torba żandarmerii wz. 1931

Ilustracja 16. Wachmistrz żandarmerii KOP

Trzeba podkreślić, że żandarmów obowiązywał także szereg innych  
i okresowo zmieniających się uregulowań szczegółowych dotyczących sposobu 
umundurowania czy wyposażenia. Podać tu należy, że np. od czerwca 1928 r., 
w czasie pełnienia służby w terenie otwartym, podczas burzy żandarmi powin-
ni byli zdejmować bagnety z karabinu63. Z kolei w 1935 r. dokonano zmiany 
we wzorze czapek, których daszki miały być okute ciemną, oksydowaną bla-
chą, zaś orzełek, sprzączka oraz guziki powinny być oksydowane na stare sre-
bro. Czapki oficerów i chorążych miały być dla odmiany wykonane z tkaniny 

63  ASG, 542/12A, Rozkaz Dzienny 24/28 z dnia 27 czerwca 1928 r.
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czesankowej oraz dotychczasowy srebrny galon miał być zastąpiony 6 mm ga-
lonem oksydowanym na stare srebro, a w przypadku chorążych wprowadzono 
w jego miejsce bawełnianą tasiemkę barwy karmazynowej64. Mogli również 
żandarmi w okresie zimowym, kiedy występowały niskie temperatury, podno-
sić kołnierze nawet w czasie służby65. Dodatkowo, w styczniu 1939 r., wpro-
wadzono z rozkazu MSWojsk. Znak Służbowy Żandarmerii (mocowany po 
lewej stronie kurtki), który od spodu posiadał wybity numer, jako zewnętrzną 
oznakę żołnierzy żandarmerii. Numery ewidencyjne znaków Dywizjonu Żan-
darmerii KOP miały zawierać się w przedziale 12000-1299966. Do wybuchu 
wojny oznaka ta jednak nie znalazła się w powszechnym użytku. 

Opierając się na relacji Stefana Jankowicza Żandarmeria KOP 67, Grze-
gorz Ratajczak stwierdza, że torba żandarmska zawierała: książeczkę służby 
żandarma, blok papierowy, przybory do pisania, woreczek z kajdankami 
łańcuszkowymi, opatrunek osobisty, latarkę elektryczną płaską, gwizdek 
żandarmski68. 

Taki opis zawartości wydaje się jednak niezbyt dokładny. Podoficer za-
wodowy posiadał w swojej torbie znacznie bogatszy asortyment przydatnego 
wyposażenia, które zostało pominięte przez Stefana Jankowicza. Szczegółową 
listę przynależnego ekwipunku i różnice w wyposażeniu podoficera zawodo-
wego i nadterminowego, a szeregowego obowiązkowej służby czynnej zostały 
przedstawione w poniższej tabeli.

 

64  ASG, 542/119, Rozkaz Dzienny 27/35 z dnia 15 listopada 1935 r.
65  ASG, 542/90, Rozkaz Dzienny 2/33 z dnia 20 lutego 1933 r.; Rozkaz Dzienny 32/33  
z dnia 20 grudnia 1933 r.
66  G. Ratajczak, Żandarmeria Wojska Polskiego…, s. 271-272, I. Sobierajska, Znaki i umundu-
rowanie Żandarmerii Wojskowej II RP, „Wojsko i Wychowanie” 1996, nr 5, s. 77; J. Suliński, 
Żandarmeria…, s. 153. 
67  S. Jankowicz, op. cit., s. 347.
68  G. Ratajczak, Żandarmeria Wojska Polskiego…, s. 246.
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Tabela 6

Zestawienie materiału specjalistycznego żandarmskiego dla podoficera i szeregowe-
go żandarmerii  

(wyposażenie indywidualne w służbie patrolowej)

Przedmiot Jednostka 
miary

Podoficerowie 
zawodowi  

i nadterminowi

Szeregowcy 
obowiązkowej 
służby czynnej

Norma  
trwałości

Torba  
żandarmska szt.

według tabel należności mundurowych na czas 
pokoju

Sznury  
żandarmskie szt.

Portfel  
żandarmski szt.

Kajdanki au-
tomatyczne 

(tylko dla 
podoficerów 
zawodowych 
w stopniu 

st. wachmis-
trza i wach-
mistrza)

szt. 1 0 do czasu 
zużycia

Kajdanki 
łańcuszkowe szt. 1 1 do czasu 

zużycia
Łańcuszki 
łącznikowe 
do kajdank-
ów

komplet 1 1 do czasu 
zużycia

Kłódki do 
kajdanków 
łańcuszkow-
ych

szt. 2 2 do czasu 
zużycia

Rzemyk na 
kluczyki do 
kłódek

szt. 1 1 do czasu 
zużycia

Woreczek 
lniany szt. 1 1 2 lata

Gwizdek alar-
mowy (spec. 
żand.)

szt. 1 1 do czasu 
zużycia

Sznurek do 
gwizdka szt. 1 1 2 lata
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Taśma cen-
tymetrowa 
ceratowa 
(150 cm)

szt. 1 0 3 lata

Latarka elek-
tryczna szt. 1 0 3 lata

Żarówka 
zapasowa do 
latarki elek-
trycznej

szt. 1 0 1 rok

Baterie do 
latarek elektr. szt. 4 0 1 rok

Pieczęć la-
kowa szt. 1 0 do czasu 

zużycia
Lak laska 1 0 1 rok
Sznur śred-
niej grubości metr 5 0 1 rok

Świeca gram 100 0 1 rok
Zapałki pudełko 4 0 1 rok
Ołówek 
zwykły szt. 4 0 1 rok

Ołówek 
chemiczny szt. 4 2 1 rok

Notes do 
zapisków 
służbowych

szt. 2 1 1 rok

Źródło: ASG, 542/134, Rozkaz Dzienny 1/36 z dnia 10 stycznia 1936 r.

W 1936 r. na wyposażenie żandarmów trafiły także skórzane futerały-
-portfele. Futerały te, podobnie jak pieczątki, były przypisane do żandarmów 
i odchodząc na inny posterunek mieli oni zabierać je ze sobą69. Prowadzo-
na w ramach Dywizjonu Żandarmerii KOP ewidencja futerałów (Ilustracja  
nr 17) umożliwiła sporządzenie zestawienia imiennego żandarmów, służących 
w jednostce wiosną i latem 1939 r. (Załącznik nr 8).

69  ASG, 542/134, Rozkaz Dzienny 6/36 z dnia 23 marca 1936 r.
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Ilustracja 17. Szkic futerału używanego przez żandarmów

3.5. Żandarmi KOP jako grupa zawodowa

Niełatwo jest jednoznacznie scharakteryzować grupę, którą tworzyli żan-
darmi, a powodem trudności może być zarówno brak dostatecznej ilości źró-
deł, jak i swoista polaryzacja tej zbiorowości. Z jednej bowiem strony mamy 
starszych wiekiem oficerów i podoficerów zawodowych, na drugim zaś bie-
gunie znajdowali się młodzi żołnierze poborowi lub nadterminowi. Wydaje 
się jednak, że poziom wykształcenia i wyszkolenia podoficerów w pierwszych 
latach istnienia jednostki nie był wysoki (najczęściej 4 klasy szkoły podstawo-
wej oraz 39% żandarmów z ukończonym kursem podoficerskim żandarmerii 
wg stanu na 1928 r., zob. rozdział 4.2.1). Można też przyjąć, że grupa ta, ze 
względu na rozdrobnienie jednostki (dużo oddalonych od siebie posterunków 
z nieliczną obsadą, zob. rozdział 2.3), posiadała tylko naturalne poczucie od-
rębności od innych formacji. Z racji specyfiki pełnionej służby społeczność 
zawodowa podoficerów żandarmerii KOP była słabo zintegrowana przez brak 
warunków do osobistego kontaktu, zarówno służbowego, jak i towarzyskiego, 
możliwego zapewne tylko na szczeblu posterunku bądź plutonu.

W 1930 r. wiek podoficerów zawodowych Plutonu Żandarmerii przy 
Brygadzie KOP „Podole” przedstawia tabela nr 7. 
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Tabela 7

Dane statystyczne dotyczące wieku, długości służby i liczby dzieci podoficerów 
Plutonu Żandarmerii przy Brygadzie KOP „Podole”

Wiek żandarmów Długość służby

Liczba członów rodziny na utr-
zymaniu (żona, dzieci, pasierby 
w myśl art. 3 Ustawy uposaże-

niowej)
Przedział Osób Trzechlecie Osób Na utrzymaniu Żandarmów
Do 25 lat 1 Pierwsze 4 0 7
26-30 lat 5 Drugie 1 1 2
31-35 lat 9 Trzecie 5 2 4
36-40 lat 3

Czwarte 10
3 5

41 i więcej 2 4 2
Źródło: ASG, 178/164 [Wykazy imienne podoficerów i szeregowych Plutonu Żan-
darmerii Podole oraz podległych jednostek], Podoficerowie zawodowi i nadterminowi 
przedstawienie wykazu imiennego, pismo por. Skrypko z dnia 13 stycznia 1930 r. – 
załącznik.

Nasuwa się więc oczywisty wniosek, że struktura wiekowa nie była zbyt 
korzystna, a stąd wynikała z kolei naturalna konieczność szczególnej troski  
o sprawność fizyczną w realizowanych programach doskonalenia, jak  
i o ogólne zdrowie żołnierzy. W tym miejscu warto jeszcze nadmienić, że 
znaczna część spośród żandarmów brała udział w wojnie polsko-bolszewickiej.  
W listopadzie 1928 r. 142 żandarmów z Dywizjonu Żandarmerii KOP otrzy-
mało Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-192070.

Dość istotną, ale i ciekawą, kwestią jest wysokość żołdu wypłacanego  
w żandarmerii KOP w poszczególnych latach. Wynagrodzenie bazowe71, 
otrzymywane przez żandarmów, było analogiczne do uposażenia żołnierzy 
KOP, jak również te same przepisy obowiązywały przy wyliczaniu jego rze-
czywistej wysokości, która była zależna od wielu różnorodnych czynników 
(np. dodatki72, potrącenia). Należy jednak przyjąć, że wynagrodzenie otrzy-
mywane na rękę mogło się różnić i zwykle odbiegało o kilkanaście procent 
od bazowego żołdu. Wiadomo dość dokładnie, jak wyglądała sytuacja pod 
względem zaszeregowania, dla przykładu wysokości dodatku służbowego, 

70  ASG, 542/12A, Rozkaz Dzienny 44/28 z dnia 10 listopada 1928 r.
71  Podstawa comiesięcznego żołdu.
72  Przykładowo żandarmom przysługiwał dodatek za służbę patrolową trwającą ponad 6 go-
dzin poza miejscem postoju. ASG, 542/104 Rozkaz Dzienny 28/34 z dnia 14 września 1934 r.
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tak więc: dowódca dyonu - VIB, 500 punktów; zastępca dowódcy – VIIB, 
300p.; dowódca plutonu (także chorąży), oficer śledczy i oficer do zleceń - VII, 
250p.73 Warto wyjaśnić tutaj znaczenie owych dodatków punktowych, po-
nieważ zgodnie z Ustawą o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska 
kwotę uposażenia miesięcznego wyliczało się przez pomnożenie jednakowej 
dla wszystkich grup uposażenia mnożnej przez liczbę punktów odpowiedniej 
grupy i szczebla74. Natomiast zaszeregowanie oficerów do poszczególnych grup 
przedstawiało się następująco: Marszałek Polski – I, Generał broni, admirał - 
II, Generał dywizji, wiceadmirał – III, Generał brygady, kontradmirał – IV, 
Pułkownik, komandor – V, Podpułkownik, komandor-porucznik, major, ko-
mandor-podporucznik – VI, Kapitan (rotmistrz), Kapitan-porucznik – VII, 
Porucznik – VIII, Podporucznik – IX75.

Poszczególne dane jednostkowe można by długo mnożyć, dlatego wybra-
nych zostało tylko kilka przypadków, aby zobrazować sytuację. Na początek, 
jako pierwszy w kolejności chronologicznej, warto podać przykład z okresu 
dwóch lat po utworzeniu KOP, czyli zestawienie z lutego 1929 r.: sierżanci 
Jan Długosz i Władysław Mucha (obaj A, +1) o bazowych zarobkach 270 zł,  
a rzeczywistych odpowiednio 264,71 i 251,12 zł oraz plutonowi Paweł Paluch 
i Rudolf Kuta z żołdem odpowiednio 270 zł (C, +2) i na rękę 313,58 zł oraz 
255 (B, +2) - 244,10 zł. Kilka lat później, już na podstawie Rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu woj-
ska76, w marcu 1935 r., uposażenie wyglądało następująco: żonaty (szczebel C) 
starszy sierżant Władysław Turkiewicz otrzymywał bazowo 264 zł, ale rzeczy-
wistej wypłaty 352 zł, zaś jego koledzy z posterunku: żonaty (szcz. A) sierżant 
Stanisław Duda miał 241 zł i faktycznie na rękę 273,28 zł, a samotny (A) ka-
pral Tomasz Kalesiński jako kwotę bazową miał 137 zł, lecz faktycznie 170,77 
zł. Bardzo podobnie przedstawiały się zarobki żandarmów w 1939 r.: samotny 
kapral Hieronim Muszalski dostawał pensję zasadniczą 137 zł, po uwzględnie-
niu dodatków i potrąceń na rękę otrzymywał 161,87 zł, jego żonaty dowódca 
sierżant Feliks Sławatycki z bazowym wynagrodzeniem 241 zł, wypłaty miał 
281,64 zł, zaś nadterminowy szeregowy - żandarm Adam Mekles bazowo -  

73  ASG, 542/4, Rozkaz Dzienny 11/27 z dnia 12 września 1927 r. 
74  Ustawa z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych, Dz.U. 
z 1923 r. Nr 116, poz. 924.
75  Ibidem.
76  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu 
wojska, Dz.U. z 1933 r. Nr 86, poz. 664.
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45 zł, na rękę - 53,15zł77. W tym miejscu wypada zilustrować w celach porów-
nawczych inne miesięczne zarobki, jak chociażby: robotnika zatrudnionego  
w wielkim i średnim przemyśle wynosiły w skali kraju odpowiednio  
180,96 zł w 1928 r., 130,04 zł w 1933 r. i 144,76 zł w 1938 r., zaś płace 
umowne stałych robotników rolnych w województwach wschodnich wynosiły  
w ujęciu miesięcznym 136,67 zł w 1927/28 r., 71,92 zł w 1932/33 r. i 72,19 zł  
w 1937/38 r.78 Biorąc pod uwagę uposażenie żandarmów zawodowych, szcze-
gólnie wyższych stopniem, wynika z powyższej analizy, że jak na warunki 
kresowe, pod względem dochodu plasowało ich ono wśród osób z tzw. klasy 
średniej. Według st. przodownika Leona Błażeja Zwolińskiego, który za służ-
bę w policji otrzymywał w przededniu wojny 200 zł wynagrodzenia zasadni-
czego, wystarczało ono na utrzymanie żony i dwójki dzieci79. W pewnym sen-
sie potwierdza to również zachowana w protokołach przeglądów informacja, 
że mieszkania prywatne żandarmów zawodowych, szczególnie tych starszych 
stopniem, w których zamieszkiwali oni zwykle z rodzinami, były raczej po-
rządne, chociaż i tu nie obyło się bez utrudnień innej natury, jak wspominają 
źródła: „zwrot czynszu otrzymują żandarmi częściowo z funduszu kwaterun-
kowego, natomiast magistrat m. Wołożyna swej części nie zwraca”80. Podob-
ną sytuację, związaną z problemami w kontaktach z administracją, przywołał 
w swojej pracy Robert Litwiński, który pisząc o warunkach życia policjan-
tów, przedstawił sprawę komisarza Nowaka. Wspomniany oficer, dowodzą-
cy policyjnym szwadronem zapasowym w miejscowości Raj pod Brzeżanami, 
zmuszony był mieszkać przy jednostce w zawilgoconym i zapleśniałym lokalu, 
ponieważ administrator pałacyku w Raju nie godził się udostępnić pustych 
pomieszczeń na cele mieszkalne81. 

77  ASG, 541/979, Wykaz uposażenia podoficerów zawodowych i nadterminowych baonu 
KOP „Słobódka” za marzec 1935 r., s. 5-13; Wykaz uposażenia podoficerów zawodowych  
i nadterminowych baonu KOP „Słobódka” [odwód baonu] za kwiecień 1939 r., s. 457-462; 
ASG, 541/975, Wykaz poborów wypłaconych oficerom, podoficerom, żołnierzom nadtermi-
nowym i [nieczytelne] cywilnym [w 20. baonie KOP w Święcianach] za luty 1929 r., s. 175-182.
78  Wyliczenia płacy w przemyśle przeprowadzono mnożąc liczbę godzin pracy robotnika  
z tabeli 14, s. 265 przez 4,286 (liczba tygodni w miesiącu), a następnie przez stawkę godzinową 
z tabeli 34, s. 274. Dla robotników rolnych metoda badawcza polegała na podziale danych  
z tabeli 26, s. 269 rocznych zarobków dla województw wschodnich przez 12 (liczba miesięcy). 
Dane za: Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 1939, s. 265, 269, 275.
79  R. Litwiński, Korpus policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne, Lublin 2010,  
s. 396 i 398.
80  ASG, 542/84, Odpis z księgi protokołów przeglądów. Przegląd zwyczajny posterunku żand. 
przy 28. baonie „Wołożyn” dokonany przez Dcę plutonu kapitana Roszkiewicza Stanisława  
w dniu 20 czerwca 32 r. od godz. 8-13 i od 14-20 [oraz] z dnia 21 czerwca 1932 r. od 8-12.30 
i od 13 do 21.45. 
81  R. Litwiński, Korpus policji..., s. 475-476.
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Warto podać również zarobki dowódcy dywizjonu ppłk. Apolinarego Ja-
godzińskiego (VI, E), któremu w październiku 1932 r., przy płacy zasadniczej 
1100+75 zł, faktycznie wypłacono 691,38 zł, przy czym - pomijając sam spo-
sób wyliczania pensji - trzeba tu odnotować, że na tak istotną różnicę wpłynęło 
znaczne potrącenie w wysokości 328,75 zł82. W oparciu o Ustawę o potrące-
niach z uposażenia osób wojskowych należy jeszcze uściślić, że potrącenia mogły 
wynikać z: postanowień ustaw, prawomocnych wyroków sądowych, zarządzeń 
władz administracyjnych i wojskowych, dobrowolnego obciążenia wynagro-
dzenia83. Oczywiście, nie można pominąć faktu, że za różnorakie pozytywne 
wyniki służbowe bywały też nagrody pieniężne i warto wspomnieć, że rekor-
dzista, za przytrzymanie przemytu złota, otrzymał 1500 zł z Dyrekcji Ceł we 
Lwowie84. Zwykle jednak nagrody były znacznie niższe i nawet te otrzymane 
przez chor. Stanisława Szarka (100 zł) oraz wachm. Waligórę (50 zł) w 1933 r. 
mogą uchodzić za stosunkowo wysokie85.

W świetle przedstawionych powyżej danych widoczne jest wyraźnie, że  
w rozpatrywanym okresie czasowym wysokość żołdu ulegała zmianom, ale 
żołd kaprala dorównywał już, a nawet przekraczał zarobki robotnika. Spadek 
zarobków w latach 1929-1933 nastąpił z powodu tzw. wielkiego kryzysu, lecz 
trzeba też pamiętać, że i siła nabywcza pieniądza nie pozostawała stała, podle-
gała ona również ewolucji, co obrazuje tabela nr 8. 

Tabela 8

Porównanie siły nabywczej złotówki w wybranych latach – 

przykładowe ceny artykułów pierwszej potrzeby w wybranych miastach

Rok Ziemniaki 
1kg

Chleb żytni 
pytlowy  

1 kg

Jajka

1 kg

Mleko

1 litr

Mięso 
Wieprzowe 

1 kg

Węgiel

10 kg

Wilno
1928 19 gr 65 gr 4 zł 42 gr 3,30 zł 57 gr
1938 6 gr 31 gr 1,62 zł 20 gr 1,37 zł 30 gr

82  ASG, 541/1040, Listy płac dowództwa KOP 1932-1933, t. 2, Lista płac oficerów, podofice-
rów i pracowników kontraktowych za miesiąc październik 1932, [brak numeracji]. 
83  Ustawa o potrąceniach z uposażenia osób wojskowych z 2 kwietnia 1925 r. Dz.U. z 1925 r. 
Nr 45, poz. 312. 
84  ASG, 542/40, Rozkaz Dzienny 51/30 z dnia 9 grudnia 1930 r.
85  ASG, 542/90, Rozkaz Dzienny 14/33 z dnia 4 sierpnia 1933 r.
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Lwów

1928 16 gr 61 gr 3,80 
zł 44 gr 3,19 zł 57 gr

1938 8gr 31 gr 1,58 zł 20 gr 1,32 zł 48 gr
Źródło: Mały rocznik statystyczny, Warszawa 1939, s. 254-255.

Omawiając kwestie finansowe, nie można nie wspomnieć, że nierzad-
ko żandarmi przekazywali też część swojego wynagrodzenia na rzecz różnego 
rodzaju akcji o zasięgu ogólnopolskim. Najbardziej spektakularny przykład 
takiego czynu obrazuje zestawienie z 1939 r., kiedy to na Fundusz Obrony 
Narodowej, gromadzący od 1936 r. środki z darowizn na dozbrojenie i mo-
dernizację armii, żandarmi złożyli, jako grupa zawodowa, blisko 26 tysięcy 
złotych86. Zadeklarowali dodatkowo wpłacenie ponad 7 tysięcy złotych oraz 
zakup Obligacji Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej na blisko 30 tysięcy zło-
tych. Ponadto przekazano liczne dary rzeczowe. Ogół tych świadczeń rzeczo-
wych i w gotówce oraz zadeklarowanych sum na poczet przyszłych obligacji 
Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej był znaczący, chlubnie też świadczył o pa-
triotyzmie żandarmów i zrozumieniu potrzeby wsparcia władz państwowych 
w ich wysiłkach na rzecz obrony kraju. 

W zbiórce na rzecz poprawy obronności RP uczestniczyli także żandar-
mi KOP. Służący w Dywizjonie Żandarmerii Korpusu Ochrony Pogranicza 
żołnierze i oficerowie wpłacili blisko tysiąc złotych, zaofiarowali dodatkowo 
3 tysiące oraz zakup obligacji za prawie 5 tysięcy złotych87. Średnia kwota  
w przeliczeniu na żandarma wynosi w przybliżeniu 40 zł. 

Szczegółowe zestawienie datków, które składali żołnierze i oficerowie 
poszczególnych oddziałów żandarmerii, zostało zaprezentowane w tabeli nr 9. 

86  ASG, 178/66, Zbiórka na „dar żandarmerii” na FON, pismo płk. Bałabana z dnia 12 lipca 
1939 r. - załącznik pt. „Zestawienie darów poszczególnych formacyj żandarmerii, które złożyły 
się na wspólny dar żandarmerii na FON”. 
87  Ibidem.
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Tabela 9

Datki żandarmów na Fundusz Obrony Narodowej

Jednostka / 
Rodzaj datku

Gotówka 
złożona do 
30 kwietnia 

1939 r.

Deklarow-
ana kwota, 

która ma być 
dodatkowo 

złożona

Przyszłe Obli-
gacje

Pożyczki 
Obrony Przeci-

wlotniczej

Inne

1. Dywizjon 2107.50 2056,.00 - -

2. Dywizjon - - 7260.00 1 obrączka złota

3. Dywizjon 946.35 957.85 4200.00

6 obrączek sre-
brnych, 1 sygnet 
złoty, 1 szpilka 
złota, 2 krzyżyki 
złote, przedmioty 
ze srebra  
o wadze  
104,15 gr,  
Obligacje Pożyczki 
Narodowej 150 zł.

4. Dywizjon 1159.50 - - -

5. Dywizjon - 650.00 1300.00 -

6. Dywizjon 1791.00 - - -

7. Dywizjon 1200.00 - - -

8. Dywizjon 1200.00 - 2400.00 -

9. Dywizjon 1209.00 - - -

10. Dywizjon 1200.00 - 4000.00 -

DŻand. 
KOP 977.53 3353.47 4780.00 -

Morski 
DŻand. - - 3400.00 -
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CWŻ - - -

63 obrączki złote,  
1 obrączka 
pozłacana, 8 
pierścionków 
złotych, przed-
mioty ze złota: 1 
wisiorek-serce, 3 
kolczyki, 1 mono-
gram, 1 łańcuszek, 
1 krzyżyk, przedmi-
oty ze srebra - waga 
1068.55 gr.

Dowództwo 
Żandarmerii 150.00 100.00 2260.00

3 papierośnice 
srebrne, Obligacje 
Pożyczki Naro-
dowej 150 zł.

Święto 
Żandarmerii 19940.15 - - -

Razem 25882.18 7177.82 29600.00

286.5 gr, złota, 
srebra gr. 1650, 
Obligacje Pożyczki 
Narodowej 300 zł

Źródło: ASG, 178/66, Zbiórka na „dar żandarmerii” na FON, pismo płk. Bałabana 
z dnia 12 lipca 1939 r. - załącznik pt. „Zestawienie darów poszczególnych formacyj 
żandarmerii, które złożyły się na wspólny dar żandarmerii na FON”.
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Przygotowanie żandarmów 
Dywizjonu Żandarmerii KOP  

do służby, stan wiedzy 
i dokształcanie

4.1. Sprawa szkolenia żandarmów

Problematyka szkolenia i doskonalenia zawodowego żandarmów KOP 
jest sama w sobie zagadnieniem bardzo ciekawym, a przy tym jest jeszcze bar-
dziej interesująca, że porównując w tej dziedzinie żandarmerię Wojska Polskie-
go można zaobserwować, oprócz oczywistych podobieństw, kilka odrębności 
charakterystycznych tylko dla żandarmerii Korpusu Ochrony Pogranicza.

Żandarmi Dywizjonu Żandarmerii KOP szkolili się w Centrum Wy-
szkolenia Żandarmerii w Grudziądzu, w myśl takich samych programów, jak 
ci pełniący służbę w dywizjonach żandarmerii WP. Dyon Żandarmerii KOP 
przeprowadzał w swoich oddziałach dla służących w nim żołnierzy jedynie: 

- szkolenie doskonalące szeregowych, polegające na powtarzaniu i utrwa-
laniu posiadanych wiadomości i umiejętności,

- nakazane instrukcją strzelania,
- ćwiczenia i zajęcia oficerskie,
- prace kulturalno-oświatowe1.

1  ASG, 542/6, Tymczasowa Organizacja Dywizjonu Żandarmerii KOP z 1927 r., s. 7-8.



122

ROZDZIAŁ 4

Problematyka szkolenia i doskonalenia żandarmów WP została przedsta-
wiona w sposób bardzo obszerny i rzeczowy, zarówno przez Edwarda Jaroszu-
ka, Grzegorza Ratajczaka, jak i Jana Sulińskiego2. Autorzy ci opisali również 
szkolenie żandarmów KOP. W związku z tym, od przytoczenia oraz podda-
nia polemice tych właśnie opisów, warto rozpocząć prezentację szczegółowych 
spostrzeżeń autora monografii, a następnie przybliżyć, w oparciu o zachowane 
materiały, jak przebiegał proces szkolenia żandarmów KOP. 

• Edward Jaroszuk twierdzi, że początkowo żołnierze odbywali szkole-
nie podstawowe, trwające 7,5 miesiąca, potem pięciomiesięczny kurs podofi-
cerski w Osowcu3, następnie pięciomiesięczny kurs jazdy konnej w Niewirko-
wie, potem znów trwający 7,5 miesiąca kurs w CWŻ, wreszcie 7,5 miesiąca 
praktyki, co daje razem 32,5 miesiąca4. 

• Inaczej widzi szkolenie żandarmów KOP Grzegorz Ratajczak: prze-
szkolenie podstawowe5, sześciomiesięczny kurs podoficerski w Osowcu, dalej 
3-miesięczny kurs w Niewirkowie, następnie 6-miesięczny kurs doskonalący 
w CWŻ, wreszcie służba na posterunkach6. 

• Na koniec jeszcze opis por. Stefana Jankowicza, na którym to rów-
nież bazowali obaj cytowani naukowcy: rekrutacja do żandarmerii KOP prze-
prowadzona w lutym w Osowcu i pięciomiesięczny kurs od lutego do lipca, 
później uczestnictwo w kursie jazdy konnej w Niewirkowie, dalej służba na 
posterunkach i kolejny kurs podoficerski w CWŻ, „który miał uczynić kan-
dydatów prawdziwymi żandarmami KOP”7.

Jednakże, na podstawie dokumentów źródłowych, w dziejach DŻand. 
KOP dają się zaobserwować trzy różne sposoby pozyskiwania nowych żołnie-
rzy, a za daty graniczne, pomiędzy poszczególnymi okresami, należy uznać 
lata 1929 i 1935.

W początkowej fazie istnienia jednostki, to jest do 1929 r., można przy-
puszczać, że podejmowano jedynie próby pozyskania dla Dywizjonu Żandar-
merii KOP uzupełnień, spośród żołnierzy obowiązkowej służby czynnej, bez-
pośrednio z baonów KOP i wiadomo, że na pewno był co najmniej jeden taki 

2  E. Jaroszuk, Żandarmeria Wojskowa…, s. 143-233; G. Ratajczak, Żandarmeria Wojska 
Polskiego…, s. 154-195; J. Suliński, Żandarmeria…, s. 102-104, 133-144.
3  Zob. więcej: H. Breza, K. Szczepański, Centralna Szkoła Podoficerska Korpusu Ochrony Pogra-
nicza: publikacja wydana z okazji: 90 lecie Korpusu Ochrony Pogranicza 1924-2014, Warszawa 
2014, s. 56-76. 
4  E. Jaroszuk, Żandarmeria Wojskowa…, s. 212-214.
5  Według Marka Jabłonowskiego szkolenie podstawowe w pułkach WP trwało 6 miesięcy.  
M. Jabłonowski, Formacja specjalna…, s. 72.
6  G. Ratajczak, Żandarmeria Wojska Polskiego…, s. 242-245.
7  S. Jankowicz, op. cit., s. 344-346. 
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przypadek. Wynika to z odnalezionych dokumentów archiwalnych. Wach-
mistrz Stanisław Beśka w 1938 r., w ramach wypracowania z języka polskiego, 
opisał swoją drogę do żandarmerii KOP. Droga ta rozpoczęła się dość nietypo-
wo, bowiem wraz z kolegą został przyłapany w nieregulaminowym umundu-
rowaniu na zabawie tanecznej przez żandarma KOP, następnie jako żołnierz 
obowiązkowej służby czynnej był skierowany przez swojego przełożonego na 
posterunek żandarmerii i został przeegzaminowany przez obecnego tam ofi-
cera, prawdopodobnie dowódcę plutonu. Ostatecznie „kapitan zapytał mnie 
czy chciałbym służyć w żandarmerii. [...] po tygodniu zostałem przesunięty do 
posterunku żand[armerii]” 8. 

Natomiast kolejną, proponowaną i faktycznie wprowadzoną w 1929 r., 
metodę szkolenia żandarmów opisuje pismo gen. Minkiewicza z dnia 18 lu-
tego, w sposób następujący: „Dowódca Baonu wybiera kandydatów [spośród 
żołnierzy] do służby żand[armskiej]. Kandydaci ci zostają przydzieleni do po-
szczególnych posterunków żand[armerii]. [...] Jeśli okaże się, że kandydat na-
daje się [...] to po 3-ch miesiącach praktyki zostaje odesłany do szkoły podofi-
cerów żand[armerii] wojska, na 5-cio miesięczne wyszkolenie. Po ukończeniu 
wyszkolenia, elew zostaje macierzyście, etatowo i służbowo przeniesiony do 
Dyonu Żand. KOP”9. Z Rozkazów Dziennych Dywizjonu Żandarmerii KOP 
wynika, że po raz pierwszy szeregowi obowiązkowej służby czynnej pojawili się 
w szeregach jednostki już w 1929 r. Nie można nie napisać o tej grupie tym 
bardziej, że była ona naprawdę liczna - stanowiło ją 56 żołnierzy, którzy zostali 
szybko odesłani na pięciomiesięczny kurs podoficerski10. 

Wreszcie dla ostatniego okresu, o którym pisali wszyscy trzej autorzy, na-
leży uwzględnić Rozkaz Tajny KOP 3/35 z dnia 31 stycznia 1935 r., który 
ma tutaj kluczowe znaczenie, potwierdza on bowiem relację S. Jankowicza. 
Według tego rozkazu: „Kadra podoficerska żand[armerii] będzie w przyszło-
ści uzupełniana przede wszystkim z ochotników. By zapewnić przyszłym 
nadterminowym i zawodowym żand[armerii] jak najlepsze przeszkolenie za-
rządzam: Kandydaci do służby w żandarmerii - ochotnicy z wykształceniem  
7 klas szkoły powszechnej - zostają po przeniesieniu ich z pułków Wojska do 

8  ASG, 542/183, Wypracowanie z 1938 r. wachmistrza Stanisława Beśki pt. „Najważniejsze 
zdarzenie w moim życiu”; zob. też M. Wasilewski, O wypracowaniach pisemnych żandarmów 
z Dywizjonu Żandarmerii KOP z lat 1938-1939, „Kwartalnik Opolski” 2012 , nr 1, s. 59-70.
9  ASG, 541/153 [Projekt prowadzenia ewidencji szeregowych w formacjach Korpusu Ochro-
ny Pogranicza], Przepisy służbowe o uzupełnianiu formacji niemacierzystych i KOP - wnioski, 
pismo gen. Minkiewicza z dnia 18 lutego 1929 r.
10  ASG, 542/27, Rozkaz Dzienny 2/29 z dnia 16 stycznia 1929 r.; Rozkaz Dzienny 6/29  
z dnia 21 lutego 1929 r.
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KOP przeszkoleni na normalnym 5-miesięcznym kursie komp[anii] szkolnej 
strzeleckiej w Osowcu11. Po ukończonym kursie już jako szeregowcy żand[ar-
merii] zostaną przydzieleni do szwadronu szkolnego „Niewirków” na 3-mie-
sięczny kurs jazdy konnej, by wreszcie w terminie ustalonym przez C.W.Żand. 
w Grudziądzu odbyć 5-miesięczny kurs żand[armerii]. Do czasu odkomen-
derowania ich na kurs żand[armerii] w Grudziądzu, zostają ochotnicy żan-
d[armerii] przydzieleni do posterunków żand[armerii] celem odpowiedniego 
przygotowania się fachowego. Po ukończonym kursie w Grudziądzu zostaną 
przydzieleni do posterunków żand[armerii] jako próbni żandarmi”12. Wspo-
mniany rozkaz miał być stosowany od wiosny 1935 r. Zgodnie z nim zamia-
rzano przeszkolić 30 ochotników (w których wyborze miał uczestniczyć oficer 
z Dyonu Żand. KOP) przeznaczonych do żandarmerii KOP, na pięciomie-
sięcznym kursie w Osowcu, co się ostatecznie udało13. 

Zarówno na podstawie cytowanego Rozkazu Tajnego KOP o nr. 3/35  
z dnia 31 stycznia 1935 r.14, pisma generała Minkiewicza15, jak i spostrzeżeń 
poczynionych przez autora podczas analizy Rozkazów Dziennych Dywizjo-
nu Żandarmerii KOP, widać bardzo wyraźnie, że w okresie wcześniejszym 
(tj. do 1935 r.), po przeniesieniu żołnierzy niezawodowych do Dywizjonu 
Żandarmerii KOP z KOP, odbywali oni tylko przeszkolenie pięciomiesięczne  
w CWŻ oraz pełnili służbę na posterunkach. Następnie zaś zwalniano ich do 
rezerwy lub przyjmowano do służby nadterminowej. Na marginesie zaznaczyć 
jeszcze można, że jednak chyba nie wszyscy komendanci posterunków speł-
niali swoje obowiązki w stosunku do młodych żołnierzy w sposób właściwy, 
ponieważ gdyby nie było podstaw, to dowództwo dyonu nie musiałoby wzy-
wać ich do „otoczenia należytą opieką szeregowców służby czynnej”16. 

Wspomniane wcześniej fachowe szkolenie pięciomiesięczne żołnierzy 
niezawodowych, przydzielonych do Dyonu Żandarmerii KOP, odbywało się 
w Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu. Trzeba podkreślić, że  
w CWŻ kształcono głównie szeregowych niezawodowych dla dywizjonów 
żandarmerii WP. Jeżeli doda się jeszcze to, że żandarmów obowiązywały  
w służbie te same akty prawne, to wniosek, że programy nauczania dla 

11  Zmieniony nieco kurs podoficerski piechoty (np. więcej godzin terenoznawstwa). Zob.  
S. Jankowicz, op. cit., s. 344. 
12  ASG, 541/409, Rozkaz Tajny KOP 3/35 z dnia 31 stycznia 1935 r.
13  ASG, 541/409, Rozkaz Tajny KOP 3/35 z dnia 31 stycznia 1935 r.; Rozkaz Tajny KOP 
23/35 z dnia 26 lipca 1935 r. 
14  ASG, 541/409, Rozkaz Tajny KOP 3/35 z dnia 31 stycznia 1935 r.
15  ASG, 541/153, Przepisy służbowe o uzupełnianiu formacji niemacierzystych i KOP - wnio-
ski, pismo gen. Minkiewicza z dnia 18 lutego 1929 r.
16  ASG, 178/18, Pismo ppłk. Jagodzińskiego z dnia 5 stycznia 1935 r.
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przyszłych żandarmów Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza mu-
siały być tożsame, jest już całkiem oczywisty. Takie zresztą rozwiązanie narzucały 
już niejako z góry obie instrukcje organizacyjne Dywizjonu Żandarmerii KOP  
z lat 1927 oraz 193817.

W 1930 r. w programie szkolenia w CWŻ były następujące przedmioty:
- wiedza ogólnowojskowa: musztra, wyszkolenie bojowe, nauka służ-

by, terenoznawstwo, wyszkolenie strzeleckie, ochrona przeciwgazowa, walka 
bagnetem,

- przedmioty wiedzy ogólnej: język polski, matematyka, historia Polski, 
nauka o Polsce współczesnej, higiena i ratownictwo,

- przedmioty wiedzy fachowej: instrukcja żand., nauka o prawie karnym 
ogólnym, kodeks karny wojskowy, kodeks karny z 1930 r., ustawa o postępo-
waniu karnym wojskowym, nauka o Polsce współczesnej (cz. 2), kryminalisty-
ka, służba wywiadowcza, biurowość18. 

4.1.1. Kursy jazdy konnej 

Interesującym zagadnieniem jest szkolenie żandarmów (oraz szeregowych 
niezawodowych) w jeździe konnej, o czym wyżej zostało ogólnie wspomnia-
ne, a także przyciągają uwagę zachowane w ASG archiwalia, którym warto 
się na pewno bliżej przyjrzeć w tym aspekcie. Aby uchwycić pewne szcze-
góły, wypadałoby w tym miejscu nawiązać do analizowanych już publikacji 
G. Ratajczaka i E. Jaroszuka, którzy bazując na relacji Stefana Jankowicza  
i rozciągając sytuacje z ostatnich lat działalności dywizjonu do całego okresu 
jego funkcjonowania, popełniają poważny błąd. Stwierdzają oni bowiem, że 
kursy jazdy konnej przeprowadzane były w Dywizjonie Szkolnym Kawalerii 
KOP w Niewirkowie19. Nie jest to jednak cała prawda, ponieważ szkolenie 
żandarmów i szeregowych niezawodowych ulegało pewnym przemianom, rzec 
by można - przystosowaniom do aktualnych warunków i możliwości, czego 
wyraźne ślady, nawet bez dodatkowych poszukiwań, dają się odnaleźć w Roz-
kazach Dziennych Dywizjonu Żandarmerii KOP. Analiza archiwaliów pozwala 
odnieść wrażenie, że szeregowi, którzy nie posiadali umiejętności jeździeckich, 
przed utworzeniem kursu w Niewirkowie, byli szkoleni w zakresie jazdy przez 

17  ASG, 542/6, Tymczasowa Organizacja Dywizjonu Żandarmerii KOP z 1927 r., s. 8; ASG, 
542/167, Instrukcja organizacyjna Żandarmerii KOP z 1938 r., s. 5.
18  ASG, 541/63, Programy szczegółowe dla szkoły podofic. szer. niez. żand., pismo ppłk. Bała-
bana z dnia 7 marca 1931 r. - załączone programy. 
19  E. Jaroszuk, Żandarmeria Wojskowa…, s. 212-214; G. Ratajczak, Żandarmeria Wojska 
Polskiego…, s. 242.
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najbliższe szwadrony kawalerii KOP. Rozkazy Dzienne Dywizjonu Żandarme-
rii KOP zawierają jednostkowe informacje o szeregowych, którzy ukończyli: 
sześciotygodniowy kurs łączników konnych przy Szwadronie KOP „Łużki” 
czy sześciotygodniowy kurs jazdy konnej w Szwadronie KOP „Podświle”20. 
Podobny charakter ma np. informacja o ukończeniu kursu narciarskiego przy 
Baonie KOP „Łużki” przez st. żand. Leona Pazerę z posterunku żandarmerii 
przy Baonie KOP „Łużki”21. O szkoleniu narciarskim w miejscu postoju przy 
baonach traktowało też pismo mjr. Piotra Guziorskiego z dnia 22 paździer-
nika 1934 r.22 Trudno jednak ustalić skalę tego zjawiska, to znaczy takich 

„kursów lokalnych”. Przykładowo wzmianka o szkoleniu st. żand. Pazery jest 
wyciągiem z Rozkazu Dziennego 20/31 dowódcy Baonu KOP „Łużki” z dnia 
9 marca 1931 r. Niestety, w trakcie przeprowadzonych przez autora poszuki-
wań, nie udało się natrafić na dane zbiorcze dotyczące organizacji tego typu 
szkoleń. Aby móc bardziej precyzyjnie wypowiedzieć się na ten temat, idąc 
dalej powstałym tropem, należałoby dokonać szczegółowej analizy rozkazów 
wydawanych przez poszczególne bataliony, co byłoby procesem nadzwyczaj 
czasochłonnym i trudno przewidzieć, na ile efektywnym. Niemniej jednak, 
okazuje się faktem bezspornym, że szkolenie żandarmów było do pewnego 
stopnia zdecentralizowane i uzależnione od warunków, możliwości czy też 
potrzeb lokalnych.

Wcale niemałą wiedzę na temat szkoleń jeździeckich organizowanych  
w Niewirkowie, zgodnie z odgórnymi wytycznymi, dostarczają dostępne ma-
teriały archiwalne, w tym zachowana dokumentacja z prowadzonych kursów. 
Prawdopodobnie po raz pierwszy w 1933 r., żołnierze Dywizjonu Żandar-
merii KOP zostali skierowani na kurs jazdy konnej w Szwadronie Szkolnym 
Kawalerii KOP „Niewirków”; informacje o utworzeniu takiego 6-tygodnio-
wego kursu w dniu 20 października 1933 r. podaje Rozkaz Dzienny 26/33  
z dnia 30 października 1933 r. Na kurs skierowano łącznie siedemnastu żoł-
nierzy - kaprali nadterminowych23. Wiadomo, że 2 lutego 1934 r. (a więc 
po 3 miesiącach, nie zaś 6 tygodniach, chyba że w okresie świąteczno-no-
worocznym zajęcia się nie odbywały) z kursu powróciło piętnastu spośród 
skierowanych wcześniej żołnierzy. Z archiwaliów wynika również, że osiągnęli 

20  ASG, 542/79, Rozkaz Dzienny 5/32 z 6 lutego 1932 r.; Rozkaz Dzienny 7/32 z dnia  
15 lutego 1932 r.
21  ASG, 542/59, Rozkaz Dzienny 24/31 z dnia 23 czerwca 1931 r.
22  ASG, 542/117, Narty w służbie patrol. żand., pismo z dnia 22 października 1934 r. pod-
pisał w/z dcy dyonu mjr Guziorski.
23  ASG, 542/90, Rozkaz Dzienny 26/33 z dnia 30 października 1933 r.
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oni następujące wyniki: 1 bardzo dobry, 6 dobrych i 8 dostatecznych24. Nad-
to wynik dobry osiągnął kpr. ndt. Józef Nawrot25. Nie wiadomo jednak, co 
stało się z kpr. ndt. Franciszkiem Stawiarzem - czy pominięto jego nazwisko 
w wyniku niedopatrzenia, czy też nie ukończył kursu lub ukończył go, ale  
w terminie późniejszym. Aby dodatkowo pokazać płynność organizacyjną  
w zakresie szkoleń, można nadmienić, iż następny kurs przewidziano jako 
dwumiesięczny i przeznaczono go dla podoficerów nadterminowych oraz sze-
regowych rocznika 11/I. Kurs ten miał rozpocząć się 2 sierpnia 1934 r.26 

W latach późniejszych, kurs trzymiesięczny podzielony był na pięć po-
dokresów, zaś program przedstawia tabela nr 10. 

Tabela 10

Program nauki na kursie jazdy konnej i terenoznawstwa w Dyonie Szkolnym KOP 
„Niewirków” w czasie od 14.09. do 14.12.1937 r.

Przedmiot Ilość godzin

Okres I (14-20 września) - Przygotowawczy
(w każdym okresie niedziele wolne, soboty zaś ze skróconym czasem zajęć)

Organizacja kursu, przydział koni, otwarcie kursu 7 
Opis rzędu wierzchowego, przyborów końskich i szabli 4
Siodłanie i rozsiodływanie koni, pokaz i zajęcia praktyczne 6
Nasiadanie na konie w różnych szykach 2
Władanie bronią białą i karabinkiem w szyku i bez koni 8
Musztra kawaleryjska piesza plutonu 4
Troczenie siodeł, pakowanie, pokaz i zajęcia praktyczne 4
Gimnastyka 4
Razem 39 h

Okres II (21-30 września)

Gimnastyka (bez woltyżerki) po pół godziny dziennie 4,5
Jazda konna (w tym musztra zwarta i luźna konno oraz władanie 
bronią białą i kbk na koniu) 18

Musztra zwarta i luźna pieszo 6
Władanie bronią białą i kbk na ziemi i bez konia 6
Terenoznawstwo 7

24  ASG, 542/104, Rozkaz Dzienny 4/34 z dnia 18 lutego 1934 r.
25  ASG, 542/104, Rozkaz Dzienny 9/34 z dnia 15 marca 1934 r.
26  ASG, 542/104, Rozkaz Dzienny 25/34 z dnia 5 sierpnia 1934 r.
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Nauka o koniu - wykład lek. wet. 4
Pokaz kucia koni 4
Wkraczanie żand. pieszo 6
Czyszczenie broni i przegląd 2
Czyszczenie rzędu końskiego i przegląd 1,5
Przegląd lekarski 1
Razem 60 h

Okres III (1-31 października)

Gimnastyka i woltyżerka po pół godziny dziennie 13
Jazda konna (w tym musztra zwarta i luźna konno oraz władanie 
bronią białą i kbk na koniu (cięcie łóz), jazdy, skoki) 46

Teoria jazdy konnej (wykład) 8
Wyszkolenie bojowe (teoretycznie i praktycznie) 6
Wkraczanie patroli żand. pieszo 6
Władanie bronią białą na ziemi (bez koni) 6
Nauka o koniu - wykład lek. wet. 10
Opis broni maszynowej 8
Terenoznawstwo (w tym wyjazdy konno w teren, po 3 godziny 
wyjazd) 10

Wykład z wkraczania patroli pieszych 6
Ćwiczenia przygotowawcze do wyruszania patroli konnych 5
Czyszczenie i przeglądy rzędów końskich 5
Czyszczenie i przeglądy broni 5
Przegląd lekarski 2
Do dyspozycji kierownika kursu 5
Razem 141 h

Okres IV (1-29 listopada)

Gimnastyka i woltyżerka po pół godziny dziennie 12
Jazda konna (tym musztra zwarta i luźna konno oraz władanie 
bronią białą i kbk na koniu (cięcie łóz), strzelanie ślepą amunicją 
na koniu, przygotowanie do konkursów i zawodów itp.)

40

Kordon konny praktycznie 6
Wkraczanie patrolów konnych (praktycznie konno) 23
Wykłady z wkraczania patrolów konnych żand. 8
Łączność 10
Terenoznawstwo 10
Czyszczenie i przeglądy rzędów końskich 4
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Czyszczenie i przeglądy broni 4
Przegląd lekarski 2
Do dyspozycji kierownika kursu 7
Razem 126 h

Okres V (30 listopada -12 grudnia)

Marsz patrolu żand. na kierunek za pomocą busoli 6 h
Odprawa patrolu, marsz patrolu konnego, przemarsz i odprawa 
po powrocie 9

Wkraczanie patrolów konnych w różnych warunkach terenowych 9
Nauka służby żand. 16
Pokaz jazdy włókiem i marszu patrolu na nartach 2
Konkursy i zawody 6
Do dyspozycji kierownika kursu 6
Razem 54 h

Źródło: ASG, 542/159, Program ramowy na kursie jazdy konnej i terenoznawstwa  
w Dyonie Szkolnym KOP Niewirków w czasie od 14.IX do 14.XII.1937 r.

Program kursu był merytorycznie rozbudowany, a kursanci - obok obo-
wiązku nauki własnej - byli ponadto zobowiązani, przez cały czas trwania kur-
su, do czyszczenia i pielęgnacji przydzielonych im koni a także do pełnienia 
służby w charakterze stajennego.

Plan zajęć na dni powszednie przedstawiał się natomiast następująco:

Tabela 11

Rozkład dnia powszedniego na kursie jazdy konnej w okresie zimowym
5.00 Pobudka

5.00-5.15 Ubieranie się, słanie łóżek i porządkowanie koszar
5.15-5.20 Modlitwa
5.20-6.50 Mycie się, porządkowanie koszar, śniadanie
6.50-7.20 Obrządek koni
7.20-7.30 Apel i raport poranny
7.30-11.00 Zajęcia według programu

27 W czasie przerwy obiadowej istniała możliwość położenia się na łóżku po uprzednim zdjęciu 
obuwia.
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11.00-12.00 Obrządek koni
12.00-14.00 Obiad i przerwa obiednia27

14.00-16.30 Zajęcia według programu
16.30-18.30 Obrządek koni
18.30-18.45 Przygotowanie się do rozkazu
18.45-19.00 Odczytanie rozkazu
19.00-20.30 Kolacja – czas wolny
20.30-20.40 Apel wieczorny

21.00 Capstrzyk
Źródło: ASG, 542/180, Program wyszkolenia kursu dla ochotników i podoficerów 
nadterminowych Dywizjonu Żandarmerii KOP w Dyonie Szkolnym Kawalerii KOP 

„Niewirków”, Rozkład dnia na okres zimowy za okres od 1.X do 28.XII.1938 r.

 Analiza realizowanego, według powyższego planu, materiału szkolenio-
wego oraz planu dnia, uprawnia do stwierdzenia, iż kurs przekształcał pie-
chura w kawalerzystę. Kursanci, którzy z lękiem po raz pierwszy podchodzili 
do konia, z czasem dostrzegali w nim przyjaciela28. Można też zauważyć, że 
oprócz samej jazdy konnej, uczono także uczestników kursu opieki nad zwie-
rzęciem, orientacji w terenie w czasie patrolu, wkraczania konno czy eskorto-
wania przytrzymanego. Gwoli ścisłości warto dodać, że o ostatecznej ocenie 
ze szkolenia decydowała średnia ważona ocen otrzymanych z poszczególnych 
przedmiotów.

W świetle sprawozdań i relacji Stefana Jankowicza29 kursy należy ogólnie 
uznać za udane. Niestety, zdarzały się jednak dość przykre incydenty, które 
zostały odnotowane. Dla przykładu w 1938 r. starano się zaoszczędzić wę-
giel na ogrzewaniu izb kursantów, ponadto innym mankamentem był też nie 
najlepszy stan koni, czego konsekwencją stały się prośby o większy przydział 
paszy. Pojawiały się też uwagi, dotyczące negatywnego wpływu organizowa-
nych kursów na umiejętności bojowe szwadronu liniowego Dyonu Kawalerii 
KOP „Niewirków”, który „pod względem wyszkolenia stoi na ostatnim miej-
scu w KOP”30. Nieco wcześniej w 1937 r. sugerowano też w sprawozdaniu, 

28  ASG, 542/159, Karty luźne, mowa zaczyna się od słów „Panie Majorze, Panie Rotmi-
strzu…”, łącznie 3 strony mowy.
29  S. Jankowicz, op. cit., s. 344-345.
30  ASG, 542/180 [Dokumenty dotyczące kursu jazdy konnej i terenoznawstwa dla żandarme-
rii KOP za 1938 r.], Sprawozdanie z VI kursu jazdy konnej i terenoznawstwa dla podoficerów 
i ochotników żandarmerii KOP, pismo z dnia 31 stycznia 1939 r. podpisał st. wachm. Stefan 
Dolecki, s. 15. 
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usunięcie z programu przedmiotów wiedzy fachowej - żandarmskiej, a zaosz-
czędzone w ten sposób godziny chciano rozdysponować pomiędzy przedmioty 
bardziej związane z jazdą konną. Najwięcej bodajże niedociągnięć wytknięto 
w sprawozdaniu (pierwszym chronologicznie z zachowanych), dotyczącym 
kursu z 1936 r. Wymieniano: niedostatek pomocy naukowych (map, busoli, 
notatników, aktów prawnych), nieodpowiedni ekwipunek kandydatów (wiele 
zastrzeżeń co do niewłaściwych typów i stanu szabli), jak również nieżyciowy 
podział godzin i planu zajęć kursu31.

Jednakże w ostatecznym rozrachunku, te bądź co bądź nie aż tak istotne 
minusy, nie wpływały raczej zbyt negatywnie na uczucie wdzięczności przeja-
wianej wobec kadry nauczającej przez absolwentów kursu, a potwierdzeniem 
tego faktu jest zachowana mowa pożegnalna, wygłoszona prawdopodobnie  
w imieniu kursantów na uroczystości zakończenia kursu i jej wydźwięk32. 
Można również nadmienić, że zadbano także o aspekt emocjonalny i na ko-
niec uczestnicy szkolenia w Niewirkowie mieli możliwość zamówienia pamiąt-
kowej fotografii, przypominającej spędzony tam czas oraz współtowarzyszy.  
W 1935 r. koszt takich zdjęć wynosił odpowiednio: biurkowego 65 gr, a pocz-
tówkowego 25 gr. Zachowały się też informacje dotyczące procedury realizacji 
tego przedsięwzięcia, to znaczy w celu dokonania zamówienia kursanci mieli 
kierować swoje zgłoszenia i zapotrzebowanie do pilotującego sprawę dowódcy 
posterunku żandarmerii w Hoszczy33. 

31  ASG, 542/159 [Dokumenty dotyczące kursu jazdy konnej i terenoznawstwa dla żandarmerii 
KOP za 1937 r.], Sprawozdanie z IV kursu jazdy konnej i terenoznawstwa dla podoficerów  
i ochotników żandarmerii KOP [za 1936 r.], pismo z dnia 7 stycznia 1937 r.; Sprawozdanie  
z V kursu jazdy konnej i terenoznawstwa dla podoficerów i ochotników żandarmerii KOP  
[za 1937 r.], pismo z dnia z 14 lutego 1938 r.; ASG, 542/180, Sprawozdanie z VI kursu jazdy 
konnej i terenoznawstwa dla podoficerów i ochotników żandarmerii KOP [za 1938 r.], pismo  
z dnia z 31 stycznia 1939 r. podpisał st. wachm. Stefan Dolecki, cyt. s. 15. 
32  ASG, 542/159, Karty luźne, mowa zaczyna się od słów „Panie Majorze, Panie Rotmistrzu…”, 
 łącznie 3 strony mowy.
33  ASG, 542/119, Rozkaz Dzienny 12/35 z dnia 28 maja 1935 r.
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Ilustracja 18. Żandarmi KOP ćwiczą zatrzymywanie podejrzanych

4.1.2. Kursy doskonalące w Centrum Wyszkolenia 
Żandarmerii 

Żandarmi mieli również możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji 
poprzez uczestnictwo w kursie doskonalącym w Centrum Wyszkolenia Żan-
darmerii, a w dalszej perspektywie także szansę uzyskania awansu na stopień 
wachmistrza oraz starszego wachmistrza, dzięki pozytywnemu ukończeniu 
sześciomiesięcznego kursu34. Rozkaz z dnia 12 maja 1931 r. dowódcy żandar-
merii podpułkownika Plato Bałabana35, dotyczący sześciomiesięcznego kursu 
doskonalącego, w którym to uczestniczyli także żandarmi KOP, rzuca nie-
co światła na temat aktywności w doskonaleniu i mechanizmów kierowania, 
czyli typowania kandydatów na takie kursy zewnętrzne, mające przygotować 
podoficerów zawodowych żandarmerii do pełnienia służby przewidzianej dla 
starszych podoficerów36.

34  J. Suliński, Żandarmeria…, s. 141.
35  ASG, 542/63 [Program doskonalenia podoficerów zawodowych w Centrum Wyszkolenia 
Żandarmerii], Plan obesłania kursu doskonalącego podof. zaw. żand. w roku budż. 1931/32, 
rozkaz dowódcy żandarmerii podpułkownika Bałabana z dnia 12 maja 1931 r. 
36  E. Jaroszuk, Żandarmeria Wojskowa…, s. 188.
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Tabela 12

Planowany podział miejsc na kursie doskonalącym żandarmerii 

(początek 20 stycznia 1932 r.)

Dywizjon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Żand. 
KOP Razem

Liczba żan-
darmów 13 4 4 3 3 4 3 4 4 3 9

54

(+3 z CWŻ  
i plut. żand.  

w Grudziądzu)
Liczba rezer-

wowych 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 9

Źródło: ASG, 542/63, Plan obesłania kursu doskonalącego podof. zaw. żand. w roku 
budż. 1931/32, rozkaz dowódcy żandarmerii podpułkownika Bałabana z dnia 12 maja 
1931 r.

Kandydatów wyznaczali dowódcy formacji żandarmerii, przy czym  
2 kandydatów mieli stanowić podoficerowie, którzy wcześniej pomyślnie zda-
li egzamin, lecz nie zostali przyjęci na kurs z powodu braku miejsc. Przed 
przyjęciem kandydaci mieli zostać poddani w dniach 18 i 19 stycznia 1932 r. 
testowi sprawdzającemu z zakresu: języka polskiego, arytmetyki, historii Polski, 
prawa karnego formalnego i materialnego, instrukcji żandarmerii w granicach 
określonych programem 5-miesięcznego kursu podoficerskiego (ustalonego 
rozkazem MSWojsk. Dow. Źand. l.1121/30.tjn.og.). Asekuracyjnie polecono 
też, aby przewidzieć pewien procent bezpieczeństwa w przypadku, gdyby część 
wytypowanych żandarmów nie zdała egzaminu. Jeśliby rezerwowi nie zostali 
przyjęci na kurs w bieżącym roku, a zdali egzamin pomyślnie, mieli być przy-
jęci w następnym roku37. 

Z dostępnych materiałów archiwalnych wynika jednoznacznie, że  
w myśl wytycznych i mając na uwadze zapewnienie uczestnictwa w kursie 
podległym sobie żołnierzom, ppłk Jagodziński wyznaczył: wachm. Romana 
Skoczylasa, tyt. wachm. Józefa Przybylskiego, st. żand. Franciszka Pabjana, tyt. 
wachm. Franciszka Rosiaka, tyt. wachm. Franciszka Bolesława Chwastka, tyt. 
wachm. Wacława Grabowskiego (6 osób), a jako kandydatów rezerwowych:  
 

37  ASG, 542/63, Plan obesłania kursu doskonalącego podof. zaw. żand. w roku budż. 1931/32, 
rozkaz dowódcy żandarmerii podpułkownika Bałabana z dnia 12 maja 1931 r. 
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tyt. wachm. Jana Gajka, tyt. wachm. Innocentego Życzyńskiego, wachm. 
Wiktora Kostrucia (3 osoby)38.

Kandydaci ci, przed wysłaniem do CWŻ, mieli być wcześniej poddani 
egzaminowi sprawdzającemu w dowództwie dyonu i prawdopodobnie nie 
wszyscy wytypowani zdali ten egzamin, bowiem ostatecznie wśród skierowa-
nych na egzamin w CWŻ znaleźli się żandarmi: Skoczylas, Przybylski, Pabjan, 
Rosiak, Chwastek, Grabowski, Życzyński i st. żand. Andrzej Witek. Nie do 
końca wiadomo, dlaczego 16 stycznia z Dywizjonu Żandarmerii KOP wy-
słano tylko 8 żandarmów, skoro według rozdzielnika powinno zostać skie-
rowanych łącznie 11. Nie zachowały się także informacje, z jakiego powodu 
już 21 stycznia żandarmi Grabowski i Rosiak powrócili z CWŻ. Możliwe, że 
nie zdali oni egzaminów wstępnych lub zdali je, ale to oni ostatecznie okazali 
się być kandydatami rezerwowymi39. Nie można znaleźć odpowiedzi, która 
wyjaśniałaby takie niejasności, ponieważ nie przetrwały żadne dalsze odnośne 
dokumenty związane z tą sprawą. Warto jednak w tym miejscu nadmienić, 
że w świetle ustaleń Edwarda Jaroszuka liczba żandarmów wysyłanych z Dy-
onu Żand. KOP do CWŻ w latach 1938-1940 miała wynosić także 6 osób40. 
Ogólna ilość kursantów była natomiast w latach 1938-1940 niższa, niż wyni-
kałoby to cytowanego rozkazu ppłk. Bałabana z 1931 r., dotyczącego kursu w 
1932 r. Prawdopodobnie liczba kursantów w 1932 r. (i w latach późniejszych) 
została więc zredukowana odgórnie, z jakich względów nie jest to wiadome. 

Program kursu doskonalącego w CWŻ obejmował:
- wiedzę ogólnowojskową – 32% czasu trwania kursu (w tym wyszkolenie 

bojowe, musztrę, walkę bagnetem, walkę granatem, wyszkolenie strzeleckie  
i naukę o broni, obronę przeciwgazową, terenoznawstwo, naukę służby, wy-
chowanie fizyczne), 

- wiedzę ogólną – 15% czasu (język polski, matematykę, historię Polski  
i WP, geografię, higienę i ratownictwo),

- wiedzę fachową – 53% czasu trwania kursu (prawo karne ogólne, ko-
deks karny z 1932 r., kodeks karny wojskowy, kodeks postępowania karnego 
wojskowego i prawo o wykroczeniach, prawo polityczne, służbę żandarmerii,  
 
 

38  W pisowni nazwisk często występuje niekonsekwencja stosowanego zapisu, np.: zamiennie 
i/j/y w nazwisku Pabian. 
39  ASG, 542/63, Kurs doskonalący dla podofic. zaw. na rok 1931 wysłanie podofic. zaw., pis-
mo ppłk. Jagodzińskiego z dnia 22 maja 1931 r.; ASG, 542/79, Rozkaz Dzienny 3/32 z dnia 
20 stycznia 1932 r.; Rozkaz Dzienny 4/32 z dnia 1 lutego 1932 r. 
40  E. Jaroszuk, Żandarmeria Wojskowa…, s. 192.
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kryminalistykę i służbę wywiadowczą, naukę fotografii, biurowość i przepisy 
administracyjno-gospodarcze)41.

Trzeba podkreślić, że nieukończenie lub ukończenie kursu z wynikiem 
negatywnym zamykało danemu podoficerowi drogę do awansu42.

4.2. Doskonalenie w ramach Dywizjoniu 
Żandarmerii KOP 

4.2.1. Wiedza ogólna, ogólnowojskowa i fachowa - 
doskonalenie kadry 

Doskonalenie podoficerów zawodowych i nadterminowych miało za za-
danie podniesienie ich poziomu wiedzy poprzez: zapoznanie z nowymi przepi-
sami wiadomościami z zakresu wiedzy ogólnej oraz odświeżenie posiadanej już 
wiedzy43.  

Nad wyraz ciekawą wydaje się kwestia wiedzy ogólnej. Wykształcenie 
cywilne żandarmów KOP w pierwszym okresie istnienia tej jednostki z całą 
pewnością było bardzo niejednolite. Pojawiały się bowiem w szeregach zarów-
no osoby dość dobrze wykształcone, które uczęszczały wcześniej do gimna-
zjów, jak i niestety jednostki diametralnie różniące się. Większość żandarmów, 
przynajmniej w 1928 r., to byli jednak ludzie o raczej wąskich horyzontach 
intelektualnych (Tabela nr 13), którzy w najlepszym wypadku nabyli tylko 
wiedzę elementarną w zakresie szkoły ludowej. Wystarczy powiedzieć tutaj, że 
o ile najliczniejszą grupę stanowili żandarmi legitymujący się 4 klasami szkoły 
ludowej, to na posterunkach przy 6. Brygadzie Korpusu Ochrony Pogranicza, 
co trzeci spośród absolwentów tejże szkoły ukończył już tylko 3 klasy, dodat-
kowo jeden zdołał zrealizować program zaledwie dwóch klas44. 

41  E. Jaroszuk, Żandarmeria Wojskowa…, s. 189-190.
42  J. Suliński, Żandarmeria…, s. 141.
43  E. Jaroszuk, Żandarmeria Wojskowa…, s. 193.
44  ASG, 542/21, Wykaz szeregowych zawodowych i nadterminowych Plut. Żandarmerii przy 
6 Brygadzie K.O.P w Wilnie z 12 listopada 1928 r., zestawienie z dnia 12 listopada 1928 r. 
autorstwa kpt. Zaklińskiego. 
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Tabela 13 

Wykształcenie cywilne podoficerów zawodowych i nadterminowych w wybranych 
plutonach DŻand. KOP w 1928 r. (fakt uczęszczania, nie zaś ukończenia szkoły)

Rodzaj szkoły
Pluton przy  
5. Brygadzie  

w Łachwie – ilość osób

Pluton przy 6. Brygadzie 
w Wilnie – ilość osób

Szkoła ludowa 12 20 

Szkoła powszechna 4 1
Szkoła miejska 0 3 

Szkoły zawodowe 6 1
Gimnazjum 2 4 

Szkoły wydziałowe 0 2 
Źródło: ASG, 542/21, Wykaz podoficerów zawodowych Plutonu Żandarmerii przy 
5 Brygadzie KOP w Łachwie z 1928 r., zestawienie autorstwa kpt. Budzianows-
kiego; Wykaz szeregowych zawodowych i nadterminowych Plut. Żandarmerii przy 
6 Brygadzie K.O.P w Wilnie, zestawienie z dnia 12 listopada 1928 r. autorstwa  
kpt. Zaklińskiego. 

To wyrywkowe i pobieżne spojrzenie na stan wyedukowania kadry Dy-
wizjonu Żandarmerii KOP uzmysławia poważne braki w wykształceniu cy-
wilnym. Jest jednak rzeczą niemalże pewną, że powyższe zestawienie byłoby 
w znacznym stopniu reprezentatywne również dla całości środowiska podofi-
cerów żandarmerii w tamtym okresie czasu. Dla porównania: Robert Litwiń-
ski odnotowuje, że w 1923 r. wykształcenie niższych funkcjonariuszy policji 
przedstawiało się następująco: wyższe niż elementarne – 2548 osoby, elemen-
tarne - 30280, domowe - 4027. Równocześnie przestrzega on jednak przed 
optymizmem, gdyż w 1937 r. w jednym z województw wykazano jeszcze aż 
405 policjantów półanalfabetów45.

Wypada w tym miejscu przytoczyć także wykaz, prezentujący jaką wie-
dzą wojskową i fachową dysponowali żandarmi w początkach istnienia dywi-
zjonu. Brak jest niestety dokładniejszych danych.

45  R. Litwiński, Korpus policji…, s. 60-67.
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Tabela 14

Wyszkolenie wojskowe żandarmów w Plutonie Żandarmerii przy 6. Brygadzie KOP 
w Wilnie w 1928 r.46

Liczba 
osób

Kurs próbny 
żandarme-

rii47

Kurs  
podoficerski 
żandarmerii

Kurs  
doskonalący 
żandarmerii

Kurs  
podoficerski

inny

Łączna 
liczba 

żandarmów

28 12 12 15 31
Źródło: ASG, 542/21, Wykaz szeregowych zawodowych i nadterminowych Plut. Żan-
darmerii przy 6 Brygadzie K.O.P w Wilnie, zestawienie z dnia 12 listopada 1928 r. 
autorstwa kpt. Zaklińskiego. 

Warto więc odnotować, że kwestia podniesienia poziomu zarówno wie-
dzy ogólnej, jak i wyszkolenia zawodowego była przez cały okres istnienia jed-
nostki przedmiotem szczególnej uwagi ze strony podpułkownika Apolinarego 
Jagodzińskiego oraz podległych mu oficerów Dywizjonu Żandarmerii KOP, 
co potwierdza szereg istniejących dokumentów. Podobne stanowisko prezen-
towało dowództwo KOP.

Przytoczony poniżej, wymowny cytat z Wytycznych szkolenia na okres 
1937/1938 r., przedstawia zalecenia oraz przebieg doskonalenia, a także jest 
w pewnym sensie symbolicznym, acz treściwym wprowadzeniem do tematu 
kompleksowego dokształcania żandarmów, także w okresie wcześniejszym:

„Doskonalenie ogólno-wojskowe (taktyczne) regulują odnośni d[owód]cy 
brygad- pułków. W doskonaleniu tym [trzeba] zwrócić uwagę na: 

- znajomość obowiązków organów żand[armerii] w poszczególnych for-
mach walki i służby w polu,

- umiejętność organizowania tej służby w ramach poszczególnych działań,
- znajomość rozkazodawstwa regulującego służbę organów żand[armerii] 

w polu.
Oficerów żand[armerii] KOP należy powoływać na wszelkie ćwiczenia 

aplikacyjne (zbiorowe) i powierzać do wykonania konkretne zadania polowe.

46 Uwagi: przy wyszczególnieniu kursów odnotowano różną ich długość, np. kurs podoficerski 
żandarmerii ukończony przez żołnierzy plutonu trwał od 5 do 10 miesięcy; po 2 żandarmów 
posiadało 2 kursy; tyt. wachm. Wołowiec ukończył „kurs pociągów pancernych” bez adnota-
cji „podoficerski”, jednak jako że jest to jedyny taki przypadek, być może zaistniał tutaj błąd  
i opuszczono dopisek.
47 Kurs przeprowadzano w pierwszych latach niepodległości i zapewniał tylko niezbędną wiedzę.
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Również zadania takie powierzać należy oficerom i dowódcom patroli 
żand[armerii] w czasie większych ćwiczeń z oddziałami. 

Doskonalenie: fachowe, ogólno-kształcące i ogólno-wojskowe (w pozo-
stałych dziedzinach) oraz doskonalenie sportowe, prowadzić według wytycz-
nych, które w terminie do 20.10.br.[1937 r.] opracuje D[owód]ca Dyonu 
Żand[armerii] KOP”48. 

Z cytowanego zapisu wynika, że doskonalenie fachowe, ogólnokształcą-
ce, ogólnowojskowe (częściowo) i sportowe prowadzono w ramach dywizjonu. 
Natomiast doskonalenie ogólnowojskowe (taktyczne) i udział w manewrach 
miano realizować wspólnie z oddziałami KOP. Jednakże, poza nielicznymi 
wzmiankami o udziale w ćwiczeniach KOP i w kursach, materiały takie nie 
zachowały się. Z tego powodu kwestie te zostały tylko zasygnalizowane pod-
czas omawiania innych zagadnień.

Przyglądając się bliżej problematyce pogłębiania wiedzy przez żandar-
mów trzeba podkreślić, że już znacznie wcześniej, aniżeli data cytowanego po-
wyżej fragmentu, bo w sierpniu 1927 r., kpt. Włodzimierz Budzianowski, do-
wódca Plutonu Żandarmerii przy 4. Brygadzie KOP, rozesłał do podległych 
mu posterunków i dowództwa dywizjonu opracowany Kwartalny program 
nauczania żandarmów. Był to, jak można łatwo zauważyć, program wszech-
stronny, którego zakres tematyczny podzielono na trzy bloki wiedzy: ogólną, 
wojskową oraz fachową. Jednakże poniższe godzinowe zestawienie nauczania 
dowodzi, że za ważniejsze od tzw. wiedzy ogólnej uznano przedmioty z zakre-
su wiedzy wojskowej i fachowej.

48  ASG, 491/14, Wytyczne szkolenia na okres 1937/1938 r., pismo z dnia 24 września  
1937 r., s. 24.
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Tabela 15

Kwartalny program nauczania podoficerów plutonów żandarmerii KOP z 1927 r.
Przedmiot Początkowa liczba 

planowanych godzin 
miesięcznie

Po zmianach (nieczytelne, 
zmiany nanoszone 

wielokrotnie)
Wiedza ogólna

Język polski 2 2
Historia Polski 2 2

Geografia 2 2
Wiedza wojskowa

Musztra 8 Po 15 min dziennie w co 
2 dzieńSzermierka 8

Służba polowa 2 1
Terenoznawstwo 2 1
Organizacja armii 2 1

Instrukcja strzelecka brak 1
Nauka o broni 2 1

Wiedza fachowa
Wkraczanie żan-

darmskie 4 2

Teoria prawa 8 2
Kodeks Karny Wojsk. 8 2
Prawo Karne Wojsk. 2 2

Ust. karne dzielnicowe 2 2
Nauka o ustroju państ-

wa 2 2

Służba śledcza 3 3
Instrukcja żandarmerii 12 6

Ustawa karna austri-
acka 2 brak

Przepisy kancelaryjne 2 2
Źródło: ASG, 542/11, Kwartalny program nauczania żandarmerii KOP, pismo  
kpt. Budzianowskiego z dnia 15 sierpnia 1927 r.
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Analizując dalej zamierzenia edukacyjne, warto wspomnieć, jaki zakres 
wiadomości planował przekazać żandarmom z dziedziny języka polskiego  
kpt. Włodzimierz Budzianowski: „Rodziny językowe, narzecza i gwary, wia-
domości ogólne, zdania, wyrazy, zgłoski, głoski, litery. Samogłoski i spółgłoski, 
dawniejszy sposób pisania spółgłosek i ich wymawianie, odmiana wyrazów 
obcych. Dyktat używania w piśmie u, i, ć, ż, rz, ch, sz, i w jakich wypadkach. 
Używanie w piśmie liter e, ę, on, em, en, w wyrazach złożonych używanie 
akcentu czyli przycisku i powtórzenie. Pisownia liter wielkich, końcówek, za-
sady dzielenia wyrazów, kropka po cyfrze, części mowy, rzeczowniki, zaimki, 
przymiotniki. Liczebniki, czasowniki, przyimki, spójniki, wykrzykniki, po-
dział rzeczowników i odmiana przez rodzaje, liczby i przypadki”49. Sformu-
łowane w ten sposób cele nauki mogłyby co prawda wskazywać na bardzo 
słabą znajomość języka polskiego wśród żandarmów, zważywszy jednak na 
niewspółmiernie krótki czas, przewidziany na doskonalenie tej umiejętno-
ści (w ciągu całego kursu zaledwie 6 godzin), można odnieść wrażenie, że  
kpt. Budzanowskiemu chodziło prawdopodobnie jedynie o przypomnienie  
i skrótowe powtórzenie wiadomości przez żandarmów, gdyż potrzebne były one  
w codziennym pełnieniu służby, a mianowicie jako praktyczna podstawa 
choćby przy pisaniu meldunków. 

Znając sytuację i mając na uwadze istniejące warunki, dowódca Dywi-
zjonu Żandarmerii KOP ppłk Jagodziński podjął w 1932 r. ciekawą inicjaty-
wę. Postanowił on bowiem zorganizować korespondencyjny kurs w zakresie 
szkoły powszechnej. Istniały już co prawda kursy przy baonach KOP, ale jak 
utrzymywał ppłk Jagodziński: „z kursów tych korzysta b[ardzo] mała ilość 
podofic[erów] żand[armerii] [...] ze względu na konieczność równoczesnego 
wykonywania służby”50. W związku z tym miał zostać utworzony, jeśli udało-
by się zebrać odpowiednią liczbę chętnych żandarmów, dwunastomiesięczny 
korespondencyjny cykl nauczania z zakresu szkoły powszechnej i kończyłby 
się on egzaminem. Koszty skalkulowano na 204 zł, płatne co miesiąc w ra-
tach po 17 zł. Niestety, z braku dostępnych materiałów archiwalnych, trudno 
oszacować, z jakim odzewem wśród żandarmów spotkała się ta skądinąd bar-
dzo ciekawa propozycja. Trzeba jednak podkreślić, że niewątpliwie żandarmi 
rozumieli konieczność opanowania materiału szkoły powszechnej, ponieważ  

49  ASG, 542/11, Kwartalny program nauczania podoficerów żand. zawodowych plut. żand. 
przy 4-tej Bryg. KOP, s. 1, pismo kpt. Budzianowskiego z dnia 15 sierpnia 1927 r. 
50  ASG, 542/85, Korespondencyjny kurs dokształcający dla podoficerów żandarmerii z zakre-
su szkoły powszechnej, pismo ppłk. Jagodzińskiego z dnia 22 kwietnia 1932 r. 
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w 1932 r. aż 33 spośród nich zdało egzamin z zakresu 7 klas szkoły powszech-
nej51. Była to jednak zapewne i zasługa dowódców posterunków a także pluto-
nów, którzy mieli zgodnie z zaleceniami: „przypominać oraz ułatwiać podofi-
cerom nadterminowym uzupełnienie wykształcenia, stosownie do wymagań 
ustawy” (czyli 7 klas szkoły powszechnej - jeden z głównych warunków mia-
nowania na podoficera zawodowego)52. Jest sprawą więcej niż oczywistą, że 
pisemnych wytycznych o podobnej treści było na pewno więcej, choć dzisiaj 
nie jest łatwo do nich dotrzeć, a być może i nie wszystkie się zachowały.

Na wzmiankę zasługują również informacje o innych rodzajach kursów 
„ogólnorozwojowych”, w których to żandarmi brali udział, jak np. kursy na-
uki obywatelskiej (w lutym 1934 r. spośród 8 uczęszczających żandarmów:  
5 ukończyło kurs z wynikiem dobrym, 3 z dostatecznym)53. Warto też odno-
tować, że od 1 października 1936 r. „Wiarus. Organ Korpusu Podoficerów 
Zawodowych Wojska Lądowego, Marynarki Wojennej i Korpusu Ochrony 
Pogranicza” rozpoczął drukowanie (w 50 częściach) kursu nauki obywatelskiej. 
Podając tę informację, dowództwo dywizjonu polecało jednocześnie zachęcić 
podoficerów do prenumeraty oraz nałożyło obowiązek przesłania wykazu tych, 
którzy się na to zdecydowali54. 

Nie budzi wątpliwości fakt, że o wiele większe znaczenie dla jakości  
i efektywności pełnionej służby miało specjalistyczne przygotowanie zawodo-
we oraz posiadana wiedza z tego właśnie zakresu, stąd też należy aspekt ten 
szczególnie uwypuklić i szerzej rozwinąć, gdyż dotychczas był tylko sygnali-
zowany w niniejszym opracowaniu. Omawiając to zagadnienie nie można po-
minąć Instrukcji doskonalenia podoficerów zawodowych w dyonach żandarmerii, 
która choć określana jako przejściowa, to mimo wszystko dostarcza wielu in-
formacji o sposobach i dziedzinach doskonalenia żandarmów, nie tylko tych 
KOP, ale i innych dywizjonów WP. Miała ona obowiązywać od 1 kwietnia 
1928 r. do 31 marca 1930 r. (z uwzględnieniem podziału na okresy letnie  
i zimowe). W myśl jej zasad, przewidziany program winien być realizowany 
drogą samokształcenia (aczkolwiek uwzględniano także ćwiczenia praktyczne 
i wykłady)55. Można wnioskować, że rzeczywiście dominowała zaplanowana 

51  Obliczenia własne na podstawie Rozkazów Dziennych z 1932 r. o sygn. ASG, 542/79, gdzie 
podawane były informacje o fakcie zdania egzaminu.
52  ASG, 542/115 [Programy doskonalenia oficerów i podoficerów żandarmerii], Podoficerowie 
nadt.- wykształcenie, pismo z dnia 25 czerwca 1934 r. podpisał w/z dcy dyonu mjr Guziorski. 
53  ASG, 542/104, Rozkaz Dzienny 4/34 z dnia 5 lutego 1934 r.
54  ASG, 542/134, Rozkaz Dzienny 16/36 z dnia 14 sierpnia 1936 r.
55  ASG, 542/13, Instrukcja doskonalenia podoficerów zawodowych w dywizjonach żandarme-
rii, dokument z dnia 3 marca 1928 r. [rozesłana przez MSWojsk.].
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tu forma samokształcenia, ale chyba nie przyniosła do końca spodziewanych 
rezultatów, ponieważ w 1931 r. kapitan Kazimierz Kaciukiewicz polecił sto-
sować, jako bardziej efektywny, system mieszany, czyli samokształcenie, ale 
z dodatkiem z 5-6 godzin wykładów tygodniowo56. Program ten, zgodnie  
z instrukcją, powinni realizować podoficerowie zawodowi i nadterminowi po 
kursie podoficerskim. 

Materiał, jaki został opracowany do przyswojenia, podzielono pomiędzy 
dwie grupy przedmiotów: ogólnowojskowe i fachowe. 

W ramach poszczególnych przedmiotów planowano przekazać żandar-
mom oraz ugruntować ich wiedzę i umiejętności z zakresu:

przedmioty ogólnowojskowe
• wychowanie fizyczne - celem ćwiczeń fizycznych, realizowanych  

w wymiarze 20 min. dziennie, przed rozpoczęciem służby, było przede wszyst-
kim utrzymanie żandarmów na odpowiednim poziomie sprawności,

• nauka o broni i wyszkolenie strzeleckie- w ramach tego przedmiotu 
zamierzano omówić budowę kbk Mauser wz. 98 i Manlicher wz. 95, sposób 
właściwego celowania oraz przećwiczyć rzuty granatem,

• walka chemiczna - w obrębie tej tematyki planowano omówić z żan-
darmami różne rodzaje gazów bojowych (np. iperyt) i sposoby ochrony przed 
nimi w postaci masek przeciwgazowych (wraz z techniką ich zakładania),

• terenoznawstwo - miało za zadanie nauczyć żandarmów właściwego 
czytania map, sporządzania szkiców, przydatnych np. w czasie służby patrolo-
wej czy dochodzeń, oraz orientacji w terenie,

• nauka służby - przedmiot ten został określony jako „jeden z najważ-
niejszych działów” i obejmował on głównie Regulamin Służby Wewnętrznej 
(cz. I-IX), czyli wiadomości z zakresu organizacji wojska oraz przepisy prawne 
regulujące prawa i obowiązki żołnierza,

przedmioty fachowe
• prawo karne - w czasie realizacji programu doskonalenia żandarmi 

powinni ugruntować sobie wiedzę, które czyny są zabronione i podlegają ka-
rze ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw wojskowych, czym jest stan 
faktyczny danego przestępstwa, jakie są zasadnicze różnice trzech kodeksów 
karnych powszechnych.

56  ASG, 542/63 [Program doskonalenia podoficerów zawodowych w Centrum Wyszkole-
nia Żandarmerii], Program doskonalenia podoficerów żandarmerii na okres 16.X.1931-31.
III.1932, pismo kpt. Kaciukiewicza z dnia 5 października 1931 r.
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• prawo polityczne - przekazywane wiadomości miały ograniczyć się do: 
pojęcia państwa i jego ustroju, zakresu władzy i działalności organów państwo-
wych oraz obowiązków i praw obywatelskich,

• instrukcje żandarmerii - zakres programu ograniczał się w zasadzie do 
opanowania przez żandarmów zapisów Instrukcji Żandarmerji z 1927 r., 

• regulamin żandarmerii - w oparciu o projekt regulaminu z 1925 r. 
miano opanować: musztrę formalną, sposoby wkraczania i konwojowania,

• kryminalistyka - uczyła zasad służby śledczej i właściwego wyko-
rzystania środków technicznych np. aparatu fotograficznego lub sprzętu do 
daktyloskopii,

• przepisy kancelaryjne i administracyjno-gospodarcze - dotyczyły 
przede wszystkim zasad właściwego prowadzenia dokumentacji służbowej57.

Dla dokładnego zobrazowania, jak przebiegał taki cykl szkoleniowy, po-
służy przykładowo program przedmiotu kryminalistyka, przy czym ujęty już 
tu jest podział doskonalenia na okresy i tematykę. Wybór przedmiotu jest ce-
lowy przede wszystkim dlatego, że ten wzorzec daje dobre rozeznanie co do 
metod i środków technicznych, które mogli wykorzystywać żandarmi w czasie 
swojej pracy, np. w trakcie śledztwa.

Tabela 16

Program doskonalenia podoficerów żandarmerii z kryminalistyki 
w okresie 1 kwietnia 1928 - 30 września 1928 r.

Okres czasu Wyszczególnienie materiału naukowego, 
 który ma być przerobiony.

1 - 30 kwietnia 
1928 r.

Stosunek władz bezpieczeństwa do sądownictwa karne-
go. Współpraca organów bezpieczeństwa z sędzią śledczym. 
Znaczenie służby śledczej. Znajomość stosunków miejscowych 
i służbowych w rejonie służbowym. Konfidenci i ich zadanie. 
Przestępcy. O przestępcach, ich rodzajach i praktykach. Zmiana 
wyglądu zewnętrznego. Fałszywe nazwiska. Symulacja chorób  
i ułomności. Znaki porozumiewawcze. Gwara przestępców.

1 - 31 maja 
1928 r.

Środki techniczne śledztwa. Psy policyjne. Broń przestępców. 
Ślady: ślady stóp, ślady lasek, ślady kopyt, ślady rąk, ślady krwi, 
ślady postrzałowe (pocisków) ślady prochu, brudu, plam, włosy.

57  ASG, 542/13, Instrukcja doskonalenia podoficerów zawodowych w dywizjonach żandarme-
rii, pismo z dnia 26 marca 1928 r. [dokument rozesłany przez dowództwo dyonu].
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1 - 30 czerwca 
1928 r.

Plany: sporządzanie planów przeprowadzać praktycznie z uw-
zględnieniem podziałki. Powtórzenie materiału z pierwszego 
miesiąca.

1 - 31 lipca  
1928 r.

Stwierdzenie tożsamości osoby. Portret pamięciowy: płeć, wiek, 
wzrost, budowa ciała, chód, stan, zawód, ręce, nogi, głowa.

1 - 31  
sierpnia 1928 r.

Daktyloskopia. Sporządzanie kart daktyloskopijnych (przeprow-
adzić praktycznie). Kogo należy daktyloskopować.

1- 30 września 
1928 r.

Fotografia. Antropometria. Lico czynu (pojęcie, ubezpieczenie  
i opanowanie lica czynu). Wyszukiwanie rzeczy ukrytych. Papier 
zmięty, podarty, spalony (zwęglony) pożuty.

Podręcznik: Służba śledcza ppłk. Wojciecha Stepka58

Źródło: ASG, 542/13, Instrukcja doskonalenia podoficerów zawodowych w dywiz-
jonach żandarmerii, pismo z dnia 26 marca 1928 r.

Wynika stąd przekonywająco, że żandarmi byli teoretycznie przygoto-
wani do prowadzenia nawet bardzo skomplikowanych czynności służbowych, 
jednak wydaje się, że w praktyce nieczęsto korzystali z tak specjalistycznej 
wiedzy. Można by rozważać przyczyny, ale najprostszą okazałby się praw-
dopodobnie sam brak czy niedobór środków technicznych i sprzętu. Za po-
twierdzeniem takiej tezy przemawiają fakty: posterunek przy Batalionie KOP 

„Stołpce” i pluton przy Brygadzie KOP „Podole” otrzymały sprzęt fotogra-
ficzny w 1937 r.59 Nieco wcześniej aparaty dostały plutony przy brygadach: 

„Grodno”, „Wilno”, „Nowogródek”, „Polesie” i „Wołyń”60. Wiadomo też, że 
w 1938 r. dowództwo zaleciło, aby nowo sformowanym posterunkom, które 
nie otrzymały własnych przyborów do daktyloskopii, przybory te przekazały, 
w ramach danego plutonu, posterunki posiadające dwa komplety61. Chociaż 
brak jest dokładniejszych danych z tej dziedziny, łatwo można z takich faktów 
wnioskować, iż w latach wcześniejszych możliwość korzystania z aparatów fo-
tograficznych, a więc prawdopodobnie i innego sprzętu technicznego w ogóle, 
była mocno ograniczona w wykonywaniu czynności służbowych i w śledztwie. 

58  W. Stepek, Z. Hoffman-Krystyńczyk, Służba śledcza. Podręcznik dla użytku policji pań-
stwowej, Warszawa 1923. Podręcznik ten liczył 115 stron i składał się z pięciu części: przy-
gotowawcza praca policjanta w celu zapobiegania i wykrywania ewentualnych przestępstw  
i przestępców, właściwości przestępców, warunki niepoczytalności osób, postępowanie śledcze 
przy dochodzeniach policyjnych, postępowanie przy niektórych ważniejszych przestępstwach.
59  ASG, 542/147A, Rozkaz Dzienny 12/37 z dnia 28 sierpnia 1937 r.
60  ASG, 542/134, Rozkaz Dzienny 10/36 z dnia 30 kwietnia 1936 r.
61  ASG, 178/27, Przegląd zwycz. post. żand. przy pułku KOP „Wilejka” przez mjra Mayblu-
ma, z-cy dowódcy Dyonu Żand. KOP w dn. 17.II.1938 r., pismo ppłk. Jagodzińskiego z dnia 
5 marca 1938 r.
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Wielokierunkowe programy doskonalenia, chociaż z założenia i w zasad-
niczej części były identyczne we wszystkich dywizjonach żandarmerii, to jed-
nak ten na lata 1928-1930 już w momencie rozsyłania do podległych pluto-
nów został w Dywizjonie Żandarmerii KOP wzbogacony o musztrę formalną, 
której stopień opanowania przez żandarmów zapowiadano sprawdzać w czasie 
kolejnych wizytacji62. Jak napisał w swych relacjach o Żandarmerii KOP por. 
Stefan Jankowicz: „Poza służbą patrolową w garnizonie czy na granicy, życie 
żandarma KOP było ciągłym szkoleniem się. [...] nie mógł okazać się igno-
rantem. [...] Potrzeba narzucała program dnia - trzeba było poznać jakiś nowy 
regulamin - no, to się uczyło w czasie tzw. wolnym”63. 

Za kontrolę postępów w doskonaleniu podległych żandarmów, którą 
zalecano przeprowadzać co miesiąc, mieli odpowiadać dowódcy plutonów. 
Informacje na ten temat miały być wpisywane w protokołach przeglądów. 
Czasami przeglądów posterunków dokonywał także sam dowódca Dywizjo-
nu Żandarmerii KOP, jednak śledząc zapisy archiwalne, można ustalić, że na  
30 obowiązujących przeglądów zwyczajnych w 1932 r., wraz z zastępcą, wyko-
nali razem tylko 23 przeglądy zwyczajne i 12 okolicznościowych64. W czasie 
takich wizytacji uwagę dowódców zwracały, oprócz oczywistych spraw zwią-
zanych z warunkami i jakością służby żandarmów, obserwacje samych żandar-
mów, w tym ich wizerunku i sprawności, także pod kątem oceny wyników 
realizowanych programów doskonalących. 

Ze względu na duży nacisk kładziony na znajomość zagadnień teoretycz-
nych i większe możliwości nadzorowania, dopuszczalne było egzaminowanie 
żandarmów także systemem korespondencyjnym. Warto zacytować tutaj frag-
ment rozkazu, wprawdzie o kilka lat późniejszego, jednak w tym miejscu bar-
dzo przydatnego: „dowódcy plutonów zastosują poza normalnymi kontrolami 
wyników doskonalenia, kontrole pisemne, przez wskazanie różnych tematów 
do pisemnego opracowania przez żandarmów. [...] Ilość wypracowań [...] po-
zostawiam decyzji dowódców plutonów. Dawać więcej [...] słabszym”65. Jak 
nietrudno zauważyć, problem szeroko pojętego wyszkolenia wraz z kontrolą 
tego procesu cieszył się ciągle szczególnym zainteresowaniem zwierzchnictwa. 
W tym miejscu, wspominając wypracowania żandarmów, które są niezwykle 

62  ASG, 542/13, Instrukcja doskonalenia podoficerów zawodowych w dywizjonach żandarme-
rii, pismo z dnia 26 marca 1928 r.
63  S. Jankowicz, op. cit., s. 348.
64  CAW, I.300.51.214, Zestawienie przeglądów zwyczajnych (nadzwyczajnych i okoliczno-
ściowych), dokonanych w r. 1932 przez dowódców dywizjonów żandarmerii.
65  ASG, 542/115, Program doskonalenia podofic. zaw. i nadt. w 1934-35, pismo z 10 listopada 
1934 r. podpisał w/z dcy mjr Mayblum. 
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cenne jako dokumenty źródłowe, a które udało się odnaleźć autorowi w cza-
sie kwerendy w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, należałoby zazna-
czyć, że na przełomie 1938 i 1939 roku wśród zadawanych prac pisemnych 
przeważały tematy mające walory typowo wychowawcze (lub innymi słowy 
propagandowe), jak dla przykładu biografie marszałka Śmigłego-Rydza czy 
prezydenta Mościckiego. Jak najbardziej słuszne jest w takim razie spostrzeże-
nie Janusza Odziemkowskiego: „Dominowała opinia, że dobrze prowadzona 
praca wychowawcza z żołnierzami ma istotne znaczenie nie tylko dla podno-
szenia sprawności armii, ale również dla państwa i społeczeństwa”66. Trzeba 
jednakże wspomnieć, że zadawano i inne tematy, które nie posiadały wy-
dźwięku propagandowego, dotrwały bowiem do czasów dzisiejszych wypra-
cowania, opowiadające o najważniejszych w ocenie żandarmów wydarzeniach 
w ich życiu.

Dla zachęty lub jako swoistą formę docenienia osobistych wysiłków 
żandarmów przewidywano dla nich gratyfikacje. Zachowały się na przykład 
archiwalia, w których podane są informacje o nagrodach książkowych dla 
żandarmów, przyznanych im za postępy w samodoskonaleniu. W 1939 r.  
w wykazie wręczonych książek były między innymi: Trylogia - Henryka Sien-
kiewicza, Jacek - Juliusza Germana, Na RWD 5 przez Atlantyk - kpt. Stanisła-
wa Skarżyńskiego, W sercu czerwonego lądu - Mieczysława Lepeckiego, Strzępy 
meldunków - gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego, Serce północy - Williama 
Mowery`ego, Nowy Potop - S. Fowlera Wrighta67. Z przytoczonych tytułów 
daje się również wywnioskować, że nawet nagrodę odpowiednio przemy-
ślano, w tym konkretnym przypadku tak, aby jednocześnie była środkiem 
edukacyjnym.

Można również zaobserwować, że w miarę możliwości starano się dosto-
sowywać i ulepszać proces edukacyjny żandarmów, co dało się już też zauwa-
żyć na podstawie wcześniejszych przykładów. Nie jest więc też wykluczone, 
że w wyszkoleniu i doskonaleniu żandarmerii KOP, zwłaszcza w końcowym 
okresie jej istnienia, sięgano także po nowoczesne środki dydaktyczne, jak np. 
filmy. Prawdopodobnie jednak nie było to zjawisko zbyt częste, bowiem trze-
ba tu zaznaczyć, że za przewóz lub wynajęcie na miejscu projektora, przyjazd 
instruktora i przesyłkę filmu płacić miał z własnego budżetu Dywizjon Żan-
darmerii KOP. Oczywiście, można było również zastosować prostsze i tańsze 
rozwiązanie, tzn. zamówić przesyłkę samego filmu, a instruktora wyznaczyć 

66  J. Odziemkowski, op. cit., s. 35; zob. też J. Kęsik, Naród pod bronią. Społeczeństwo w progra-
mie polskiej polityki wojskowej 1918–1939, Wrocław 1998.
67  ASG, 542/181, Rozkaz Dzienny 4/39 z dnia 18 sierpnia 1939 r.
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spośród oficerów na miejscu. Oprócz jednakże samych kosztów, kłopotliwe 
mogło też być równoczesne zebranie na projekcji większej liczby żandarmów 
KOP, nawet z uwagi na specyfikę ich służby. Bardziej prawdopodobne wydaje 
się więc, iż żandarmi KOP mogli zetknąć się z filmem szkoleniowym w trakcie 
któregoś z kursów w CWŻ w 1938 lub 1939 r. 

Film, o którym mowa, nosił tytuł Służba żandarmerii w czasie pokoju. 
Miał on służyć przede wszystkim jako środek pomocniczy, ilustrujący wykład. 
Składał się ze wstępu i trzech części: rysu historyczno-organizacyjnego, opisu 
umundurowania żandarmerii (część 1) oraz omówienia sytuacji zachodzących 
w służbie zapobiegawczej (część 2) i wykonawczej (część 3), to jest sądowo-  
i wojskowo-policyjnej. Sposób prezentacji materiału ilustruje zamieszczony 
poniżej wycinek instrukcji, dotyczący przedstawianej tam sceny 11. Nawet na 
tej opisowej podstawie nietrudno się zorientować, że ten film szkoleniowy nie 
był filmem sensu stricto, lecz z racji dołączonych specjalistycznych komenta-
rzy instruktora pełnił bardziej funkcję współczesnej prezentacji multimedial-
nej. Jeżeli faktycznie udało się zorganizować dla żandarmów KOP szkolenie  
z wykorzystaniem tegoż filmu, o czym jednak milczą zbadane źródła archiwal-
ne, to świadczyłoby to bardzo dobrze o dowództwie, które doceniało znaczenie 
nowoczesnych form kształcenia i czyniło starania, aby je rzeczywiście wdrażać.

Tabela 17

Fragment scenariusza wykorzystania filmu szkoleniowego  
Scena 11

Kolejność napisów Przebieg działania według 
scen

Objaśnienia instruktora 
i uwagi

68. Wkraczanie patrolu 
konnego

Patrol konny w pościgu za 
przestępcą dobiega go

Wkroczenie patrolu kon-
nego zasadniczo nie różni 
się od wkroczenia patrolu 

pieszego

69. „Ręce do góry! 
Rozstawcie nogi!”

Przestępca stoi przed 
dowódcą patrolu, trzyma-

jąc ręce do góry

70. Rewizja osobista

Towarzysz patrolu zsiada z 
konia i podchodzi z tyłu do 
przestępcy, przeprowadza 
rewizję osobistą, po czym 

wsiada na konia.

Zwrócić uwagę na 
postępowanie towarzysza 

patrolu
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71. „W imieniu prawa 
jesteście zatrzymani”

Dowódca patrolu zatrzy-
muje przestępcę.

Organa żandarmerii 
mają prawo zatrzymać 
z własnej inicjatywy os-
oby schwytane w czasie 
pościgu. Omówić prawo 
zatrzymania osób przez 

organa żandarmerii (rozd-
ział D, podrozdział 3, 

Regulaminu Żandarmerii 
- projekt)

Źródło: ASG, 542/198, Instrukcja użycia filmu wyszkoleniowego żandarmerii  
nr 1 pt. „Służba żandarmerii w czasie pokoju”68.

4.2.2. Kondycja fizyczna w procesie doskonalenia 
podoficerów 

Nawiązując do omawianego w poprzednim podrozdziale programu do-
skonalenia żandarmów na lata 1928-1930, trzeba jasno zaznaczyć, że zobo-
wiązywał on jednocześnie dowódców plutonów do przedstawienia w terminie 
do dnia 1 stycznia 1929 r. projektów specjalnego regulaminu wychowania 
fizycznego i co ważne, miał on być oparty na „doświadczeniach, poczynionych 
w tym kierunku” w czasie realizacji programu doskonalenia69. 

Wyraźnie więc wynika z tych zaleceń, że dowództwo Dywizjonu Żan-
darmerii KOP było również zainteresowane stanem kondycji fizycznej pod-
komendnych oraz spostrzeżeniami i propozycjami podległych mu oficerów 
w kwestii sprawności fizycznej żandarmów. W swoich szkicach programów 
gimnastyki dowódcy plutonów żandarmerii KOP z jednej strony zwracali 
bowiem uwagę na bardzo szczupły stan obsady poszczególnych posterunków  
i zróżnicowanie warunków fizycznych żandarmów, co w istotny sposób 
utrudniało ustalenie jednolitego planu ćwiczeń. Równocześnie wskazywali, że 
z drugiej zaś strony możliwości aktywności fizycznej uzależnione też były od 
dostępu do odpowiedniego zaplecza - terenu do ćwiczeń i przyrządów.

Chorąży Włodzimierz Senyszyn, pełniący obowiązki dowódcy Plutonu 
Żandarmerii przy 3. Brygadzie KOP, proponował program gimnastyki oparty 
o materiał dla grup słabszych, zamieszczony w obowiązującym w wojsku re-
gulaminie wychowania fizycznego. Zakres ćwiczeń ujęty był w następujących 

68  Brak pism przewodnich lub adnotacji, dokument zapewne jednak pochodzi z 1938 lub 
1939 r., bowiem autor powołuje się na Instrukcję wyszkolenia żandarmerii cz. V z 1938 r.
69  ASG, 542/13, Instrukcja doskonalenia podoficerów zawodowych w dywizjonach żandar-
merii, pismo z dnia 26 marca 1928 r., s. 1.



149

PRZYGOTOWANIE ŻANDARMÓW ... DO SŁUŻBY ...

dziewięciu kategoriach: ćwiczenia w marszu, ćwiczenia prostujące, ćwiczenia 
w zwisach i wspinaniu się, ćwiczenia w podnoszeniu, dźwiganiu i pełzaniu, 
ćwiczenia w biegu, ćwiczenia w rzutach, ćwiczenia w skokach, ćwiczenia  
w natarciu i obronie, ćwiczenia oddechowe.

Szczegółowy program wraz z propozycjami konkretnych ćwiczeń, opra-
cowany przez chor. Senyszyna, przedstawiał się następująco:

• w ramach ćwiczeń w marszu przewidziano: marsz zwykły (bez 
śpiewu), jak wyżej krokiem przyspieszonym, jak wyżej na palcach w przód  
i w tył, jak wyżej na piętach w przód i w tył, jak wyżej krokiem długim, jak wyżej  
z podniesieniem nogi w przód i podskokiem po każdym kroku chyłkiem, za-
bawy: marsz kruczy,

• w ramach ćwiczeń prostujących przewidziano: ćwiczenia poprawia-
jące postawę zasadniczą, chwyty karku z położenia: ręce w dół, ręce skurczone, 
skurcze rąk, w leżeniu przodem, ręce na biodra, skłon tułowia w tył,

• w ramach ćwiczeń w zwisach i wspinaniu się przewidziano: zwisy 
postawne, w przysiadzie, w ramionach ugiętych podnoszenie się z pomocą nóg, 
wspinanie się po linie, zabawy: walka dwójkami z przyciąganiem i pchaniem 
się,

• w ramach ćwiczeń w podnoszeniu, dźwiganiu i pełzaniu przewi-
dziano: ćwiczenia tułowia: w zakroku, szybkie skłony w dół z chwytem za pięty 
i szybkie prostowanie się, ręce w górę, w rozkroku, ręce na biodrach, skłony  
i zwroty tułowia w bok rzutem, zabawy: wyścig ciężkich kamieni lub kul żela-
znych 1-2 kg, w kole, marsz na czworakach, bieg na czworakach, siąść i wstać 
równocześnie dwójkami,

• w ramach ćwiczeń w biegu przewidziano: podskoki wypadami 
w miejscu, z rękami na biodrach, podskoki jak wyżej z miejsca, jak wyżej, 
bieg gimnastyczny w przód i w tył, zabawy i gry: ranny berek, bieg stonóg, 
przewróć-postaw,

• w ramach ćwiczeń w rzutach przewidziano: zamachy rąk na prze-
mian w przód, jak wyżej w tył, rzuty rąk w bok, rzuty rąk w górę, podnoszenie 
rąk przodem w górę i opuszczanie bokiem w dół, przenoszenie ciężaru tułowia 
ze zwrotem tułowia na nogę lewą i prawą na przemian, z postawy stojącej do 
rzutu granatem, zamachy rąk do rzutu, zabawy i gry: wyścig ciężkich piłek,  
w kole, szturmowe padnij,

• w ramach ćwiczeń w skokach przewidziano: obroty podskokami, 
półprzysiady, przysiady, skok w miejscu z rozkraczeniem nóg i wyrzuceniem 
rąk w bok, skok w przód z rozmachem rąk, skok z rozbiegu w dal, 1-3 kroków,  
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skok z rozbiegu w górę, zabawy i gry: koszenie trawy, skoki na jednej nodze, 
skoki w dal z nogi na nogę,

• w ramach ćwiczeń w natarciu i obronie przewidziano: ciosy i odbi-
cia ciosów ręką,

• w ramach ćwiczeń oddechowych przewidziano: głębokie wdechy  
z odwracaniem dłoni na zewnątrz, głębokie wdechy z chwytem karku, jak 
wyżej ze skurczem rąk, w czasie marszu na palcach, co 4-5 kroków, wdech  
i co 3-4 kroki wydech70.

W tym miejscu warto zainteresować się także programem dowódcy Plu-
tonu Żandarmerii przy 6. Brygadzie KOP, kapitana Wiktora Zaklińskiego, 
który mając nieco inny pomysł na poprawę kondycji żandarmów, brał jed-
nakże za podstawę również regulaminy wojskowe. Dlatego też zestaw ćwiczeń, 
według jego sugestii, był w zasadzie bardzo podobny do projektu chorąże-
go Szenyszyna. Kapitan jednak zawarł dodatkowo kilka cennych spostrzeżeń  
i uwag praktycznych. Przede wszystkim stwierdził on, że: „Podoficerowie za-
wodowi żandarmerii są w większej części w starszym wieku, więc ćwiczenia 
forsowne i męczące (biegi ponad 200 metrów, dźwigania, skoki itp.) mogły-
by zaszkodzić ich zdrowiu”71. Postulował więc on o dostosowanie ćwiczeń 
do faktycznych możliwości żandarmów i skupienie się raczej na utrzymaniu 
dobrej formy, jako że w czasie kursu podoficerskiego sprawność fizyczna żan-
darmów została już „do pewnego stopnia rozwinięta”72. Kapitan uważał, że 
w tym celu należy wprowadzić codzienną gimnastykę 20-minutową (dodat-
kowo ćwiczenia sportowe i ćwiczenia z bronią). Jednocześnie przypominał 
on, że: „ćwiczenia w wolnym terenie są wystawione na widok publiczny [...] 
należy zawsze unikać wszelkich ruchów, mogących obniżyć w opinii pu-
blicznej powagę żandarma”73. Argument ten wcale nie był pozbawiony racji,  
a nawet można powiedzieć, że wbrew pozorom mógł być nawet dość ważny  
w pewnych okolicznościach. Godny przypomnienia jest także pomysł  
kpt. Włodzimierza Budzianowskiego, który postulował, aby dowódcy pluto-
nów nabyli stosowne podręczniki i uczyli także żandarmów jujitsu. Celem tej 
 
 
 

70  ASG, 542/29, Projekt regulaminu wychowania fizycznego dla podoficerów zawodowych 
żandarmerii, pismo chor. Senyszyna z dnia 29 grudnia 1928 r.
71  ASG, 542/29, Projekt regulaminu wychowania fizycznego dla podoficerów zawodowych 
żandarmerii, pismo kpt. Zaklińskiego z dnia 29 grudnia 1928 r., s. 6.
72  Ibidem.
73  Ibidem, s. 9.
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jego inicjatywy miało być nauczenie żołnierzy sposobu unieszkodliwiania sil-
niejszego przeciwnika, w razie wystąpienia takiej potrzeby74.

Sprawność żandarmów, podobnie jak stan ich wiedzy, również pod-
legała systematycznej ocenie. Przykładowo, po przeglądzie posterunku  
w m. Stołpce, ppłk Jagodziński zauważał aktualną konieczność starań o kondy-
cję fizyczną, konstatując z troską: „żandarmi mało i rzadko są ćwiczeni, wska-
zuje choćby, iż nadzwyczaj szybko męczą się. Ruchy [ich są] niepewne i nie-
wprawne. [Widać ich] Ociężałość. U niektórych poruszenia i postawa dobra 
dla cywilów lecz niedopuszczalna u żołnierzy liniowych”75. Stan taki utwierdzał  
w przekonaniu, iż element dbałości o sprawność fizyczną jest potrzebą codzien-
ną, a nie tylko wynikającą z odgórnych programów. Z drugiej strony zdarza-
ło się również, że żandarmi byli członkami klubów sportowych, uczestniczyli  
w zawodach (do czego zachęcało dowództwo) i odnosili pewne sukcesy76. War-
te odnotowania są osiągnięcia w następujących dyscyplinach: w strzelectwie 
(plut. Antoni Dobrowolski zajął I miejsce w zawodach strzeleckich w garni-
zonie, II w okręgu, a IV w zawodach rejonowych, zorganizowanych przez 
Wojskowy Klub Sportowy KOP), w pływaniu (kpr. zaw. Mieczysław Wilkosz, 
zajął w charytatywnych zawodach sportowych I miejsce w pływaniu na 100 m 
stylem dowolnym), w skokach w dal (strz. zaw. Stanisław Sioło uzyskał w cza-
sie konkursu zorganizowanego w CWŻ wynik 540 cm, który dał mu I miejsce 
i zawodnik ten otrzymał, jako nagrodę, złotą papierośnicę)77. 

4.2.3. Doskonalenie oficerów 

Pomimo że większość kadry dywizjonu stanowili szeregowi żandarmi, 
którzy doskonalili się na macierzystych posterunkach, to dodać należy, iż 
dowodzący nimi oficerowie także zobligowani byli do realizacji programów 
doskonalenia, przy czym większość zalecanej tematyki miała być przerabiana 
samodzielnie (także w formie opracowań pisemnych). Ponadto byli też oni 

74  ASG, 178/113 [Wytyczne Plutonu Żandarmerii „Polesie” dotyczące spraw szkoleniowych 
- projekt regulaminu wychowania fizycznego, doskonalenie podoficerów], Projekt specjalnego 
regulaminu wychowania fizycznego dla podoficerów zawodowych żandarmerii - przedstawienie, 
pismo kpt. Budzianowskiego z dnia 24 grudnia 1928 r. - załącznik.
75  ASG, 542/67, Odpis protokołu przeglądu posterunku żandarmerii przy 8. Baonie „Stołp-
ce” dokonanego przez Dowódcę Dywizjonu Żandarmerji KOP, przegląd z dnia 18-19 marca  
1931 r.
76  ASG, 542/27, Rozkaz Dzienny 43/29 z dnia 7 grudnia 1929 r.; ASG, 542/119, Rozkaz 
Dzienny 17/35 z dnia 28 czerwca 1935 r.
77  ASG, 542/40, Rozkaz Dzienny 29/30 z dnia 30 lipca 1930 r.; ASG, 542/90, Rozkaz Dzien-
ny 16/33 z dnia 28 sierpnia 1933 r.; ASG, 542/147A, Rozkaz Dzienny 11/37 z dnia 11 sierpnia 
1937 r.
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zobowiązani do uczestnictwa w ćwiczeniach aplikacyjnych, tzw. „specjal-
nych”, przy brygadach KOP, a o fakcie wzięcia udziału powinni zameldo-
wać Dowódcy Dywizjonu. Kontrola realizowanego doskonalenia miała być 
przeprowadzana przez ppłk. Jagodzińskiego osobiście „w czasie przeglądów 
i odpraw oficerów”78. O tym, że jednak i w tym gronie zdarzały się pewne 
niedociągnięcia, świadczy fakt, że w czasie jednej z takich odpraw w 1937 r. 
ppłk Jagodziński, wobec słabego poziomu nadsyłanych mu przez oficerów 
opracowań, które w jego ocenie były „powierzchowne i niestaranne”, zapo-
wiedział wyznaczenie w przyszłości wcześniejszych terminów ich składania  
i w przypadku zbyt słabych prac miał je odsyłać do ponownego opracowania 
lub wyznaczać kolejny temat79. 

Warto wspomnieć, że w 1939 r., w związku z programem doskonale-
nia oficerów dywizjonu w okresie 1 listopada 1938 – 30 kwietnia 1939 r., 
planowano dwukrotnie zorganizować jednodniowe ćwiczenia aplikacyjne  
w Centralnej Szkole Podoficerów Korpusu Ochrony Pogranicza w Osowcu. 
To z kolei zmusiło dowództwo Dywizjonu Żandarmerii KOP do zwrócenia 
się z wnioskiem do szefa Oddziału Wyszkolenia KOP o wygospodarowanie 
środków na pokrycie kosztów podróży i diet uczestników80. 

Tenże program doskonalenia oficerów z 1938 r. przewidywał następu-
jące grupy przedmiotów: wiedza ogólnowojskowa, wiedza fachowa oraz wy-
chowanie fizyczne. W ramach wiedzy ogólnowojskowej należało opanować: 
wyszkolenie strzeleckie, regulamin kwatermistrzowski, wiadomości z zakresu 
obrony przeciwgazowej, wiadomości z zakresu regulacji ruchem, rozpozna-
nie terenu, Instrukcję służby Korpusu Ochrony Pogranicza oraz, co niezwykle 
ciekawe, wiadomości o lotnictwie wojskowym. Natomiast w zakresie dosko-
nalenia wiedzy fachowej, znalazły się głównie najważniejsze regulacje prawne 
mające wpływ na służbę żandarmerii, a więc: Kodeks Wojskowego Postępowania 
Karnego, K.K.W. [Kodeks Karny Wojskowy], Kodeks Karny z 1932 r., służba 
żandarmerii oraz Ustawy – Dekrety – Rozporządzenia (czyli dokumenty, któ-
re nie były związane z wymienionymi wcześniej zagadnieniami). Z kolei wy-
chowanie fizyczne ograniczało się tylko do trzech przedmiotów: wytycznych 

78  ASG, 542/115 [Programy doskonalenia oficerów i podoficerów żandarmerii], Program do-
skonalenia oficerów na okres 1933/1934, pismo ppłk. Jagodzińskiego z dnia 10 października 
1933 r.
79  ASG, 178/20, Protokół z odprawy oficerów Dyonu Żand. KOP przeprowadzonej  
w dniach 5 i 6 lipca 1937 r., s. 14.
80  ASG, 542/188, Program doskonalenia oficerów dyonu żand. KOP w okresie od dnia 
1.XI.1938 r. do dnia 30.IV.1939 r., pismo z dnia 10 października 1938 r. podpisał w/z dcy 
mjr Mayblum. 
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nauczania i jazdy na nartach, praktycznej jazdy na nartach oraz praktycznej 
jazdy konnej w wymiarze odpowiednio 4 (w dwóch pierwszych przedmiotach 
czas nauki został podany łącznie) i 2 godzin tygodniowo81.

Niestety, zachowało się bardzo niewiele dokumentów dotyczących 
problematyki i stosowanych form doskonalenia zawodowego oficerów, lecz  
w oparciu o Sprawozdanie z doskonalenia kadry Dywizjonu Żandarmerii KOP 
za okres zimowy z 1935/36 można przyjąć, że opinia dotycząca poziomu wie-
dzy oficerów dywizjonu była na ogół pozytywna. Odnotowano bowiem, że: 

„Poziom wyszkolenia oficerów dobry [...] mimo specjalnie trudnych warunków 
w Dyonie KOP”82.

4.2.4. Próba oceny procesu doskonalenia  
w Dywizjonie Żandarmerii KOP 

W teorii doskonalenie żandarmów wyglądało naprawdę zadowalająco. 
Bywało jednak, że efekty okazywały się dalekie od oczekiwań. W 1931 r. ka-
pitan Kaciukiewicz, w rozkazie do podległych mu posterunków, otwarcie na-
pisał, że: „żandarmi starali się rozkaz pozbyć, a nie wykonać”. Nie dość, że 
zadane im tematy nie zostały odpowiednio potraktowane, to jeszcze: „opraco-
wania są chaotyczne [...] żywcem odpisywane” i jakby tego było mało, to kwe-
stia samej formy zapisu także budziła obawy: „Przeważnie wszyscy żandarmi 
grzeszą brakiem stylistyki. Co do ortografii, to wstyd mi samemu poruszać tą 
sprawę. Uważam, że podoficer zawodowy, a tem bardziej żandarmerii, elity 
wojska, w pisowni powinien stać na takim poziomie, że w tym kierunku zwra-
canie uwag winno być zbyteczne”. W ocenie kapitana winni, za przedstawienie 
mu „podobnych dziwolągów”, byli przede wszystkim podlegli mu komendan-
ci posterunków83. Można dla przykładu przedstawić nowe zestawy tematów 
(poprzednie nie zachowały się), jakie zalecił opracować i przesłać w styczniu 
żandarmom. Brzmiały one następująco: „Opisać życiorys Pana Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego” oraz „Opisać rkm „Browning” – zastosowanie taktyczne 
i podać sposoby usunięcia przeszkód w wadliwym [jego] funkcjonowaniu, 
jak np. zacięcie itp.” W kolejnej a parze tematów zaproponował: „Wymienić 

81  ASG, 542/188, Program doskonalenia oficerów Dyonu Żand. KOP w okresie od dnia 
1.XI.1938 r. do dnia 30.IV.1939 r., pismo z dnia 10 października 1938 r. podpisał w/z dcy mjr 
Mayblum - załączona tabela. 
82  CAW, I.300.51.42, Sprawozdanie z doskonalenia kadry Dywizjonu Żandarmerii KOP za 
okres zimowy z 1935/36, s. 1.
83  ASG, 542/63 [Program doskonalenia podoficerów zawodowych w Centrum Wyszkolenia 
Żandarmerii], Program doskonalenia podoficerów- opracowanie tematów, pismo kapitana Ka-
ciukiewicza z dnia 7 stycznia 1931 r.



154

ROZDZIAŁ 4

przestępstwa o pogwałceniu przepisów ochraniających spokój publiczny, oraz 
o nadzorze nad moralnością publiczną – na czym polegają i przytoczyć przy-
kłady” oraz „Opisać teren odcinka służbowego posterunku pod względem te-
renowym, administracyjnym, narodowościowym, rolniczym, przemysłowym, 
handlowym i religijnym”84. 

Zastanawiające jest tylko czy przypadek zbyt słabo opracowanych tema-
tów był odosobniony, czy raczej przedstawiona sytuacja była powszechna oraz 
jak to wyglądało w innych plutonach. Prawdopodobnie występowały jed-
nak pewne problemy z zachęceniem żandarmów do wysiłku intelektualnego. 
Wspominany już chorąży Senyszyn, w swoim rozkazie do dowódców podle-
głych mu posterunków, przytaczał m.in. zarzuty podpułkownika Jagodziń-
skiego: brak zainteresowania żandarmów lekturą, nazwiska podoficerów żan-
darmerii można spotkać w periodykach wojskowych tylko w rubryce porad  
i to w sprawach obliczania wysługi lat i emerytury. Były to poważne zastrze-
żenia, niemniej jednak chyba nieco wyolbrzymione, ponieważ wymieniając je 
w tym samym rozkazie chorąży stwierdza równocześnie, że ma świadomość 
tego, iż w jego plutonie były przypadki pisania artykułów do „Wiarusa” lub 
też rozwiązywania zagadek z gazetki ściennej KOP „Na Straży”. Aby mieć 
większą kontrolę nad poczynaniami podwładnych (i zabezpieczyć się na wypa-
dek podobnych uwag), w przyszłości każdy taki przejaw aktywności miał być 
mu zameldowany, a podlegli mu żandarmi powinni wyraźnie podkreślać swój 
przydział, stopień, imię i nazwisko85.

Odnosząc się do tej akcji, warto nadmienić, że w materiałach archiwal-
nych zachował się list szeregowego Stanisława Krycha z posterunku żandar-
merii w Sejnach z 20 stycznia 1934 r. Zawierał propozycje zagadek. Oto jedna 
z nich:

„Pierwsze drugie jest w ogrodzie
W domu trzymasz pierwsze trzecie.
Całość służy ku wygodzie
Słowa nosi hen po świecie.
Odpowiedź: Ko-per-ta.”86

84  Ibidem.
85  ASG, 542/115, Doskonalenie podofic. zaw. i nadter. żand.- wiedza ogólna, pismo z dnia 
14 lutego 1934 r. podpisał w/z dcy dyonu mjr Guziorski; ASG, 542/115, Doskonalenie pod-
of. zaw. i ndt.- wiedza ogólna, pismo z dnia 26 lutego 1934 r. podpisał p.o. dcy. plut. chor. 
Senyszyn.
86  ASG, 541/455, List szeregowego Stanisława Krycha z post. żand. w Sejnach z dnia 20 stycz-
nia 1934 r. do gazetki „Na straży” z propozycjami zagadek.
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Mimo długich poszukiwań prowadzonych przez autora, w trakcie kwe-
rend nie udało się niestety dotrzeć do podobnych pism innych dowódców 
plutonów Dywizjonu Żandarmerii KOP (przypuszczalnie nie zachowały się). 
Przetrwały natomiast, szczęśliwym zbiegiem okoliczności, w dokumentacji 
Dywizjonu Żandarmerii KOP Wytyczne organizacji i sposobu doskonalenia dla 
3. Dywizjonu Żandarmerii WP z 1937 r. Według nich dowódca jednostki 
kładł także nacisk zarówno na poprawę wiedzy żandarmów z dziedziny orto-
grafii i stylistyki, jak i na rozwiązanie problemu braku zainteresowania lekturą, 
np. wskazywanego już „Wiarusa”87. 

Dla dopełnienia całości analizy tematu doskonalenia, wypadałoby jeszcze 
pokusić się o ocenę efektów tych działań. Wydaje się, że najbardziej obiektyw-
nym wskaźnikiem przydatności i postępów w doskonaleniu żandarmów KOP 
jest zestawienie średniej ocen, uzyskanych w okresie doskonalenia 1933/1934. 
Porównanie to wygląda następująco:

Tabela 18

Wykaz wyników podoficerów zawodowych i nadterminowych Plutonu Żandarme-
rii przy Brygadzie KOP „Nowogródek”, z podaniem efektu ogólnego dla poszcze-
gólnych elementów klasyfikacji doskonalenia za okres 1933/34 (średnia arytmety-

czna ocen wyliczona przez autora) 
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87  ASG, 542/160, Program doskonalenia podoficerów zawodowych i nadterminowych  
w zimowym okresie szkolenia 1937/38. Wytyczne organizacji i sposobu doskonalenia, pismo  
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Źródło: ASG, 542/115 [Program doskonalenia oficerów i podoficerów żandarmerii 
1933/34.], Wykaz podoficerów zawodowych i nadterminowych plutonu żandarmerii 
przy Brygadzie „Nowogródek” z podaniem wyniku ogólnego klasyfikacji doskonale-
nia za okres 1933/34, pismo z dnia 21 maja 1934 r. podpisał w/z dcy plutonu chor. 
Senyszyn. 

Pewne niedociągnięcia są widoczne, jak wynika z tabeli numer 16,  
w zakresie znajomości ustaw i rozporządzeń, Regulaminu Piechoty oraz Kodek-
su Karnego z 1932 r.

Natomiast, zachowane sprawozdanie po zimowym okresie doskonale-
nia 1935/1936 r. pozwala ustalić, że zorganizowano dla podoficerów odpo-
wiednio ćwiczeń: terenowych 94, dowodzenia drużyną 102, wkraczania pa-
trolu konnego 86, kolejowych załadowczych i wyładowczych 19, narciarstwa 
79, ćwiczeń tematycznych (opracowanie tematów) 70, strzelań 10, ćwiczeń 
ochronnych z oddziałami 688. Dokument ten wspomina także o pojawiają-
cych się niewielkich brakach wiedzy czy umiejętności wśród żandarmów KOP. 
Wyrażono w nim opinię, że: „Ogólny poziom wyszkolenia podoficerów oce-
niam jako dość dobry. [...] Materiał doskonalący z wiedzy ogólno-kształcącej 
opanowany dość dobrze, z wiedzy ogólno-wojskowej dostatecznie, z wiedzy 
fachowej dobrze. Z wiedzy fachowej stosunkowo słabo żandarmi opanowali 
kodeks wojsk[owego] postępowania karnego oraz materiał zawarty w Dz[ien-
niku] Rozk[azów] Wojsk[owych]: Dziennik Ustaw”89. Jako przyczyny niedo-
ciągnięć wskazano przeciążenie żandarmów służbą patrolową i brak wystarcza-
jącej ilości podręczników90. 

88  CAW, I.300.51.42, Sprawozdanie z doskonalenia kadry Dywizjonu Żandarmerii KOP za 
okres zimowy z 1935/36, s. 3.
89  Ibidem, s. 1.
90  Ibidem, s. 1-2.
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Przechodząc do problematyki biegłości w posługiwaniu się bronią palną 
przez żandarmów, warto przytoczyć w tym miejscu wyniki przeprowadzonych 
strzelań za rok 1931. Jest to zasadne przede wszystkim dlatego, że dane te po-
zwolą unaocznić wyraźne dysproporcje w poziomie umiejętności strzeleckich 
w poszczególnych plutonach Dywizjonu Żandarmerii KOP, ale i stanowią 
równocześnie dodatkową ciekawostkę.

Tabela 19

Sprawozdanie z wyszkolenia strzeleckiego za rok 1931, strzelanie szkolne II klasy 
według programu D str. 112-113 Instrukcji Strzeleckiej z 1925 r. (o 5/1925)

Plutony przy brygadach KOP: Posiada dobrze strzelających:
„Grodno” 95%

„Wołyń” 87,5%

„Wilno” 70,5%
„Nowogródek” 61%

„Podole” 56,5%
„Polesie” 55,5%

Źródło: ASG, 542/79, Rozkaz Dzienny 2/32 z dnia 12 stycznia 1932 r.

Kwestia oceny wyszkolenia strzeleckiego jest tu podobna, jak w przypad-
ku poruszanego już wcześniej problemu wykształcenia cywilnego żandarmów 
KOP. Zapewne porównywalne wskaźniki charakteryzowałyby też żandarmerię 
WP i to wskazywałoby na przeciętny poziom, a więc można by ten fakt uznać 
za czynnik pocieszający. Brak jest jednakże w literaturze naukowej takich da-
nych porównawczych, z uwagi na to, że dotychczas nie opracowywano tych 
zagadnień w sposób dostateczny - sugerowano się raczej odgórnymi programa-
mi, a nie wynikami. 

Dość ciekawą, a zarazem specyficzną formą sprawdzenia i rozwijania 
umiejętności poprzez współzawodnictwo, były międzyplutonowe zawody 
strzeleckie dla podoficerów oraz oficerów91. Do udziału motywowała z pew-
nością możliwość wykazania się przed dowódcą, jak również zdobycia pamiąt-
kowych nagród. Trzeba tu przy okazji nadmienić, iż oficerowie dywizjonu dla 
uczczenia swego dowódcy w 1937 r. (wpływ niewątpliwie miała niecodzienna 

91  ASG, 542/119, Rozkaz Dzienny 27/35 z dnia 15 listopada 1935 r.
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rocznica - ppłk Jagodziński dowodził dyonem od 1927 r.!), ufundowali sta-
tuetkę, która miała być nagrodą w corocznych zawodach strzeleckich. Figur-
ka przedstawiała odlanego z brązu starogreckiego łucznika, ustawionego na 
ozdobnej podstawce z kararyjskiego marmuru92. Nieco światła na genezę tych 
zawodów może rzucać Program strzelań z kbk dla szeregowych żandarmerji  
z 1932 r., w którym zapisano, że: „Zawody strzeleckie stanowią część składo-
wą wyszkolenia strzeleckiego i ważny czynnik rozwoju. W tym celu powinni 
dowódcy formacyj żandarmerii corocznie urządzać interesujące zawody strze-
leckie z zakresu strzelań szkolnych, względnie szkolno-bojowych”93.

Wypada dodać również, że swoistym sprawdzianem umiejętności żan-
darmów był udział w manewrach wojskowych. W ich trakcie, dzięki naby-
tej praktyce i sprawności fizycznej, mogli oni właściwie wykonywać swoje 
obowiązki. Jak słusznie podkreśla Edward Jaroszuk: „w warunkach [...] zbli-
żonych do wojennych, co dawało możliwość [...] przygotowania się do re-
alizacji zadań służby bezpieczeństwa i porządku w czasie wojny”94. O ska-
li tego zjawiska niech świadczą liczby: żandarmi odbyli łącznie, w okresie  
16 lipca - 22 września 1938 r., 647 dni ćwiczeń, wzięło w nich udział 7 ofice-
rów, 69 podoficerów oraz 21 szeregowych służby czynnej. Rolą żandarmerii 
było zapewnienie bezpieczeństwa ćwiczących jednostek. Dla przykładu: Plu-
ton Żandarmerii KOP „Wilejka” wystawił 2 posterunki żandarmerii: przy 
dowództwie 10. pp oraz przy zgrupowaniu Pułku KOP „Wilejka”, wyznaczył 
również kierownika ochrony ćwiczeń przy dowództwie zgrupowania Pułku 
KOP „Wilejka”95. Oczywiste jest, że nie można negować potrzeby takich 
przedsięwzięć i płynącego z nich pożytku, nie tylko dla szkolących się, ale  
i dla całego KOP. 

Na podstawie prezentowanych materiałów, nie będzie pozbawione racji 
sformułowanie stwierdzenia, że z czasem (pomiędzy 1927 a 1939 r.) stop-
niowo poziom wiedzy żandarmów zarówno ogólnej, jak i fachowej, ulegał 
poprawie. Z jednej bowiem strony różnego rodzaju kursy pozwalały uzu-
pełnić cywilną edukację, z drugiej zaś specjalistyczne szkolenia wojskowe  
i ciągłe utrwalanie wiadomości na posterunkach nie mogło pozostać bez efek-
tu i z czasem przynosiło rezultaty. Wiele zależało tu jednak od samej osoby 
komendanta posterunku i co nawet ważniejsze - od chęci do nauki samych 

92  ASG, 542/147A, Rozkaz Dzienny 10/37 z dnia 31 lipca 1937 r. 
93  CAW, I.300.51.386, Program strzelań z kbk dla szeregowych żandarmerji, Warszawa 1932.
94  E. Jaroszuk, Żandarmeria Wojskowa…, s. 347.
95  ASG, 542/193, Sprawozdanie z przebiegu ćwiczeń jednostek żandarmerii KOP w okresie 
letnim 1938 z obsadą personalną i wyposażenie jednostek, cz. 1, r. 1.
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zainteresowanych, a przy tym też zwierzchnictwo starało się bezustannie 
nadzorować jednak ten proces. Bezspornie dużą rolę w poprawie ogólnego 
stanu kadr żandarmerii KOP odegrał Rozkaz Dzienny 1/36, w którym to  
ppłk Jagodziński napisał: „wszyscy dowódcy posterunków podadzą do wiado-
mości kaprali nadterminowych, że od 1.09.36 nie będę przedłużał służby tym, 
którzy nie przedstawią mi świadectw ukończenia 7 klas szkoły powszechnej, 
względnie nie zdadzą egzaminu z 7 klas”96. Z całą pewnością powyższy rozkaz, 
podpułkownika Apolinarego Jagodzińskiego, związany był z wymienionym już 
wcześniej rozkazem97, dotyczącym uzupełniania dyonu ochotnikami posiada-
jącymi co najmniej 7 klas szkoły powszechnej. Ma zapewne rację Jan Suliński, 
który omawiając w swojej monografii szkolenie żandarmerii w latach 1930-
1939, stwierdza, że: „Kandydaci na podoficerów nadterminowych żandarmerii 
musieli [...] [posiadać] wykształcenie co najmniej 7 klas szkoły powszechnej 
lub szkoły równorzędnej”98. Nie jest jednak wcale wykluczone, że powyż-
szy warunek (przynajmniej jeszcze w 1935 r.) był w pewnych sytuacjach lub  
w razie konieczności omijany. Przykładowo, jeden z podpunktów Rozkazu 
Tajnego KOP 41/35 podaje, że w wyjątkowych przypadkach tylko dowódca 
KOP może przyjmować na nadterminowych kandydatów, którzy nie posiada-
ją 7 klas szkoły powszechnej. Podpunkt ten według nagłówka dotyczył nadter-
minowych piechoty i żandarmerii99.

Na zakończenie tematu warto jeszcze nadmienić, że dla wyróżniających 
się żołnierzy, którzy pełnili służbę zawodową, oprócz sześciomiesięcznego kur-
su doskonalącego w CWŻ, otwarta była także droga do osiągnięcia stopnia 
chorążego. Dla przykładu, spośród szóstki starszych wachmistrzów, powoła-
nych przez dowódcę żandarmerii w listopadzie 1935 r. do egzaminu na chorą-
żych, zdało pięciu z grona wyznaczonych podoficerów100, co można potrakto-
wać jako widomy znak poświadczający, że spora grupa żandarmów sumiennie 
podchodziła do swoich obowiązków i również poszerzała swoją wiedzę.

96  ASG, 542/134, Rozkaz Dzienny 1/36 z dnia 10 stycznia 1936 r.
97  ASG, 541/409, Rozkaz Tajny KOP 3/35 z dnia 31 stycznia 1935 r.
98  J. Suliński, Żandarmeria…, s. 139.
99  ASG, 541/409, Rozkaz Tajny KOP 41/35 z dnia16 grudnia 1935 r.
100  ASG, 542/119, Rozkaz Dzienny 28/35 z dnia 23 listopada 1935 r.; ASG, 542/134, Rozkaz 
Dzienny 5/36 z dnia 11 marca 1936 r.
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Ilustracja 19. Dyplom z zawodów strzeleckich w 1935 r. 
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Rozdział V

Wyniki służbowe żandarmów 
i dyscyplina w KOP

5.1. Osiągnięcia służbowe żandarmerii  
i przestępczość w KOP 

Próba analizy osiągnięć, zarówno wyników służbowych żandarmerii KOP, 
jak i przestępczości w KOP, jest zadaniem niezwykle trudnym i poważnym. 
Niniejsze opracowanie uzupełnia w pewnym stopniu niedostatek informacyj-
ny, dostarczając wielu nowych i znaczących szczegółów z tej dziedziny, do-
tychczas nieosiągalnych, a zebranych podczas własnych kwerend archiwalnych 
autora. Ze względów poprawności metodologicznej i w celu obiektywnego 
skonfrontowania wyników służbowych żandarmerii KOP, byłoby wskazane, 
aby interpretacja danych archiwalnych odbywała się w oparciu o porównanie  
z wynikami osiąganymi przez Żandarmerię Wojskową. Dostępne jednak  
w literaturze dane są prezentowane bez zastosowania należytego aparatu na-
ukowego, co uniemożliwia takie zestawienie.

Celem naświetlenia wskazanego problemu przedstawiona została przykła-
dowo tabela numer 20, którą to Edward Jaroszuk zamieścił w swojej książce, 
opierając się na dokumentach z zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego. 
Przywołane zestawienie daje pogląd na sumaryczne wyniki służbowe poszcze-
gólnych dywizjonów, ale jej walor poznawczy jest względny. Ilość godzin pa-
trolowych lub osiągnięć służbowych powinna być podawana w odniesieniu 
choćby do liczby służących żandarmów w konkretnym dywizjonie (dotyczy 
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rubryki podającej liczbę godzin w służbie) i liczby żołnierzy na danym obsza-
rze (rubryka Wykonano). Niestety tak nie jest, a ponadto w publikacji zdarzają 
się inne drobne nieścisłości na tle prezentacji zestawień statystycznych1.

Tabela 20

Zestawienie wyników służby wojskowo-policyjnej żandarmerii w 1932 r.
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Nr 1 132 326 6 401840 325068 726908 1986
Nr 2 149 73 5 107297 68788 175085 471
Nr 3 51 45 1 125793 83746 209539 573
Nr 4 49 127 1 86242 50932 137175 375
Nr 5 48 194 1 89920 59805 149726 409
Nr 6 129 172 0 116210 75117 191327 523
Nr 7 44 79 0 85860 61019 146879 401
Nr 8 Brak danych
Nr 9 143 107 1 107347 71570 178917 489

Nr 10 Brak danych
KOP 146 163 2 171979 164498 336378 919

Źródło: E. Jaroszuk, Żandarmeria Wojskowa ..., s. 323.

1  Próba samodzielnego wyliczenia takich wskaźników zarówno wykracza poza obszar badaw-
czy niniejszej pracy, jak i była technicznie niewykonalna, z uwagi na przedłużający się w latach 
2011-2014 remont CAW w Warszawie. Warto jednak zasygnalizować, że korzystając z ksero-
kopii zespołów CAW, dało się zaobserwować trzeciorzędne omyłki, które jednak nie wpływają 
na efekt finalny analizy (błędne odczytanie, zapisanych bardzo nieczytelnym pismem odręcz-
nym, kilku liczb z I.300.51.266, w tabelach, np. 20 zamiast 90 w przypadku liczby nieszczęśli-
wych wypadków w DOK IX) u E. Jaroszuka, Żandarmeria Wojskowa…, s. 290-291. 
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Niewątpliwie należy jednak przyjrzeć się wynikom służbowym żandar-
mów, chociażby w skali mikro, gdyż można je czasami odtworzyć dla poszcze-
gólnych posterunków. Tak więc dla przykładu: Posterunek Żandarmerii przy 
23. Batalionie KOP „Orany” w grudniu 1930 r. wysłał łącznie 52 patrole,  
w tym 15 granicznych, 33 w garnizonie i 4 kontrolne. Żandarmi sporządzili 
14 doniesień karnych przeciwko żołnierzom KOP, a 5 przeciwko żołnierzom 
armii. Zatrzymano także jednego cywila za włóczęgostwo i przekazano po-
licji2. Inny z posterunków, tego samego plutonu, w maju i czerwcu 1931 r. 
wykazał odpowiednio: patroli miejscowych 32 i 33, patroli okolicznościowych  
8 i 9, patroli kontrolnych 7 i 7, patroli granicznych 10 i 9. W maju żandar-
mi sporządzili także: doniesień karnych 3, doniesień dyscyplinarnych 27 oraz  
1 doniesienie skierowano na policję, w czerwcu natomiast posterunek przed-
stawił 3 doniesienia karne, 40 dyscyplinarnych i 1 na policję3. Rok wcześniej, 
w czerwcu 1929 r., żandarmi z plutonu przy brygadzie „Wilno” uczestniczyli 
w 12 dochodzeniach dotyczących np. uprowadzenia cywila na Litwę, ostrze-
lania litewskich flisaków, awantury wynikłej podczas próby wylegitymowana 
przez żołnierza KOP posła Konstantego Jachimowicza, pobierania nieupraw-
nionych opłat od przekraczających granicę i innych spraw4.

Przed prezentacją w dalszych rozdziałach danych szczegółowych, które 
zobrazują efektywność pracy funkcjonariuszy, trafnym rozwiązaniem wydaje 
się przedstawienie w tym miejscu danych ogólniejszych, gdyż te z kolei na-
kreślą skalę omawianych problemów, czyli całokształtu wyników służbowych 
żandarmerii KOP. Z materiałów archiwalnych (Załącznik nr 6) dotyczących 
1929 r. wynika, że w sumie aresztowano 515 osób i sporządzono 5155 (53) 
doniesień. Wśród przestępstw dominowały: przewinienia dyscyplinarne (191 
aresztowań i ponad trzy i pół tysiąca doniesień), dezercje (81 aresztowań), 
przestępstwa przeciwko obowiązkowi karności wojskowej (40 aresztowań), 
kradzieże i sprzeniewierzenia w czasie pełnienia służby lub z naruszeniem sto-
sunków służbowych (38 aresztowań) oraz bez związku z nią (24 aresztowane 
osoby). Nie zanotowano natomiast przypadków: zdrady stanu, narażenia na 
niebezpieczeństwo siły zbrojnej, tchórzostwa, przestępstw przeciwko religii, 

2  ASG, 542/67, Protokół przeglądu dokonanego przez p.o. d-cę plutonu żandarmerii przy 
brygadzie „Grodno” Pana chor. Senyszyna Włodzimierza na posterunku żandarmerii Nr. 1 przy  
23 baonie KOP „Orany” w Oranach, przegląd dokonany w dniu 12-13 stycznia 1931 r. 
3  ASG, 542/67, Odpis protokółu przeglądu przeprowadzonego przez Dowódcę Plutonu Żan-
darmerji przy Brygadzie Grodno porucznika Bukałę Emila na posterunku żandarmerii przy  
29 Baonie KOP w Suwałkach, przegląd dokonany w dniu 25-26 lipca 1931 r. 
4 ASG, 542/31, Raporty bezpieczeństwa plutonu żandarmerii przy brygadzie „Wilno” za okres 
1-30.06.1929.
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krzywoprzysięstwa, spędzania płodu i pojedynku5. Zestawienie szczególnych 
czynności służbowych, tzw. innych, prezentuje poniższa tabela nr 21.

Tabela 21

Szczególne czynności służbowe, które wykonano na zlecenie władz w 1929 r.
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więzień innych

0 65 14 86 9 60 10 244
Źródło: CAW, I.300.51.244, Wykaz uzyskanych wyników służbowych i o wyko-
nanych nadzwyczajnych czynności służbowych w 1929 r.

Warto w tym kontekście przyjrzeć się porównaniu przestępczości w WP  
i w KOP. Na potrzeby zestawienia przyjęto za Zdzisławem Jagiełłą informa-
cję, że w 1936 r. stan faktyczny WP na początku roku wynosił 270 tysięcy 
żołnierzy6 (jak wynika z dalszej analizy z wliczeniem KOP do stanu WP), na-
tomiast w pracy Polski Czyn Zbrojny w II wojnie światowej znajdziemy liczbę  
257,8 tysięcy żołnierzy7 (bez KOP), zaś stan etatowy KOP w 1936 r. sięgał 
25942 żołnierzy i oficerów8.

Niewątpliwym faktem jest, że występuje pewna różnica pomiędzy sta-
nem etatowym, a stanem faktycznym. Jeżeli jednak przyjmie się, że stosu-
nek liczbowy stanu osobowego KOP do sumarycznej liczebności WP wynosił  
1 do 10 (jeśli oprzeć się o dane Zdzisława Jagiełły) lub 1 do 11 (w oparciu 
o dane PCZ), to nie powinno to w decydujący sposób naruszyć wyników  
i wpłynąć zasadniczo na końcowe wnioski.

5  CAW, I.300.51.244, Wykaz uzyskanych wyników służbowych i wykonanych nadzwyczaj-
nych czynności służbowych w 1929 r.
6  Z. Jagiełło, op. cit., s. 60.
7  Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej, t. 1, Wojna obronna Polski 1939, red. E. Kozłowski, 
Warszawa 1979, s. 165.
8  Wykaz stanów etatowych oficerów podoficerów i żołnierzy KOP… [dok. 88], [w:] O niepodległą 
i granice…, s. 363-372.
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Tabela 22

Liczba przestępstw w KOP w stosunku do przestępczości w WP w 1936 r.
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Przestępstwa 
przeciwko Państwu, 
Siłom Zbrojnym 

oraz władzom

0 0 2 2 168 1%

Przestępstwa i 
wypadki przeciwko 

życiu
2 6 42 50 658 8%

Przestępstwa z chęci 
zysku 3 28 148 172 3434 5%

Fałszowanie i uży-
wanie fałszywych 

dokumentów
1 2 8 11 115 10%

Zbiegostwa 60 3401 2%
Samouszkodzenia 3 132 2%

Wykroczenia przeci-
wko karności 3 10 95 108 1046 10%

Przekroczenie 
władzy 10 22 3 35 502 7%

Zamachy samobó-
jcze 0 9 14 23 316 7%

Nieszczęśliwe 
wypadki 122 1932 6%

Przewinienia dyscy-
plinarne 6 378 783 3505 34648 10%

Źródło: CAW, I.300.51.272, Statystyka przestępstw i przekroczeń w wojsku za rok 
1936, pismo gen. Głuchowskiego z dnia 9 marca 1937 r., załącznik pt. „Stan dyscy-
pliny wojska oraz statystyka nieszczęśliwych wypadków za rok 1936”9. 

9  Dane prezentowane w zestawieniu archiwalnym są podzielone na poszczególne Okręgi Kor-
pusów, Obszar Morski i KOP. Metoda badawcza polegała na odniesieniu sumy do liczb doty-
czących KOP.
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Jak wyraźnie widać z powyższego zestawienia dla 1936 r., przestępczość 
w oddziałach KOP była znacznie niższa, aniżeli w jednostkach WP. Trudno 
byłoby jednak wysunąć uogólnione wnioski na podstawie analizy danych tyl-
ko z jednego roku kalendarzowego, jako że nie jest to na pewno okres miaro-
dajny dla takich celów, dlatego w dalszym ciągu prześledzone zostały jeszcze 
dostępne dane za lata wcześniejsze, to jest 1933-1935. 

Tabela 23

Porównanie przestępczości w KOP i w WP w latach 1933-1935
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1933 r. w KOP 190 3232 69 50 204 18
1934 r. w KOP 151 4654 75 23 206 16
1935 r. w KOP 155 2874 58 44 118 17
Razem w KOP

(1933-35)
496 10760 202 117 528 51

Razem w WP

(1933-35)
2944 167500 1692 6465 7278 816

Procent prz-
estępstw w KOP 
w stosunku do 

WP 

17% 6% 12% 2% 7% 6%

Źródło: CAW, I.300.51.266, Zestawienie przestępstw za lata 1933-1935. 

Początkowa hipoteza sformułowana nieco wyżej znalazła, jak wynika 
z porównania tabelarycznego, swoje dalsze poparcie, stąd uzasadnione jest 
twierdzenie, że na obszarze podległym KOP liczba popełnianych przestępstw 
(np. zbiegostwa - udział 2% sumy) była generalnie stosunkowo niska, choć 
zdarzały się i odstępstwa od tej reguły (przestępstwa przeciwko karności, do-
chodzące do 17%). 

W oparciu o spostrzeżenia poczynione przez Piotra Staweckiego, dla prze-
stępczości w Wojsku Polskim, jest możliwe przybliżenie czynów karalnych  
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i ich motywów, co prezentuje poniższe zestawienie. Jest to o tyle istotne, że 
te same kategorie przestępstw występują w przytoczonej wyżej i analizowanej 
tabeli nr 23.

• Przestępstwa przeciwko karności w Wojsku Polskim były najczęściej 
popełniane przez szeregowych żołnierzy, którzy dopuszczali się ich zwykle 
pod wpływem alkoholu. Zdarzało się również, że przyczyną przestępstwa były 
przekonania religijne, które zabraniały żołnierzowi przyjęcia broni i podjęcia 
służby wojskowej. Bardzo rzadko dopuszczali się ich starsi podoficerowie lub 
oficerowie.

• Przewinieniami dyscyplinarnymi określano zaś uchybienia, takie jak: 
nieprzepisowe lub niedbałe umundurowanie, nadużywanie alkoholu, porusza-
nie się bez przepustki lub po capstrzyku, przebywanie w miejscach zakazanych 
dla żołnierzy.

• Przestępstwa przekroczenia władzy przeważnie były popełniane przez 
młodszych oficerów lub żołnierzy zawodowych. Ofiarami ich padali z regu-
ły młodsi żołnierze. Przestępstwo to mogło występować pod postacią: bicia, 
poniżania, stosowania nieregulaminowych kar, używania podwładnych do 
posług10.

• Zbiegostwa i dezercje zasadniczo rozpatrywano ze względu na związek 
lub jego brak ze służbą wojskową. Jako przyczyny powiązane ze służbą woj-
skową należy wymienić przede wszystkim obawę przed karą, złe traktowanie 
przez przełożonych, niemożliwość uzyskania przepustki lub przeniesienie do 
innej jednostki. Natomiast zawiedziona miłość, długi, perspektywa bezrobo-
cia, agitacja, to z kolei powody, które nie były związane ze służbą żołnierza  
w jednostce.

• Większość nieszczęśliwych wypadków, do których dochodziło  
w WP była skutkiem nieostrożności samych żołnierzy. Do kategorii też zali-
czyć można różne zdarzenia, które miały miejsce podczas normalnych czynno-
ści żołnierskich, jak np.: zranienie w trakcie nieumiejętnego obchodzenia się  
z bronią czy kopnięcie przez konia. Według Jana Sulińskiego incydenty z koń-
mi stanowiły blisko 1/3 nieszczęśliwych wypadków w 1938 r.11

• Samobójstwa na ogół były powodowane przez problemy osobiste 
żołnierzy, takie jak: zawiedzioną miłość, nieporozumienia rodzinne, nie-
uleczalne choroby. Z drugiej strony patrząc, niektórzy żołnierze nie byli  
w stanie podołać trudom wojskowego życia i do targnięcia się na własne życie 

10 Zob. R. Kasprzycki, Przemoc w przedwojennym Wojsku Polskim, "Studia Historyczne", 2016, 
nr 4, s. 465-486.
11 J. Suliński, Żandarmeria..., s. 174.
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skłoniła ich np. obawa przed odpowiedzialnością za popełnione przestępstwa 
lub przewinienia, chorobliwa ambicja czy też nieprzepisowe obchodzenie się  
z podwładnymi12.

Oprócz tego należy nadmienić, jak już było wspomniane w rozdziale 
poświęconym szkoleniu żandarmów, że uczestniczyli oni także w różnego 
rodzaju manewrach, podczas których pełnili swoje obowiązki w warunkach 
zbliżonych do wojennych. Żandarmi w okresie ćwiczeń letnich (pomiędzy  
16 lipca a 22 września 1938 r.) odbyli łącznie 647 dni ćwiczeń. W ich trakcie 
dokonano odpowiednio 307 wkroczeń służbowych w stosunku do osób woj-
skowych i 101 w stosunku do cywilów13.

Ilustracja 20. Zestawienie ilościowe przyczyn wkroczeń służbowych w stosunku do 
osób wojskowych w okresie ćwiczeń letnich w 1938 r.

W zaprezentowanym zestawieniu (Ilustracja nr 20) może niepokoić wy-
kazana wysoka liczba naruszeń tajemnicy wojskowej, co w warunkach wojen-
nych mogło mieć szczególnie poważne następstwa dla prowadzonych operacji. 

12 P. Stawecki, Z badań nad dyscypliną, przestępczością i moralnością wojska Drugiej Rzeczypospo-
litej, Warszawa 2000, s. 16-19.
13 ASG, 542/193, Sprawozdanie z przebiegu ćwiczeń jednostek żandarmerii KOP w okresie 
letnim 1938 z obsadą personalną i wyposażenie jednostek, cz. 1, r. 1.; ASG, 542/171, Ilościowe 
zestawienie wkroczeń służbowych organów żandarmerii w czasie ćwiczeń letnich [z 1938 r.].
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Dopełniając to stwierdzenie jeszcze wykroczeniami na tle dyscypliny, można 
odnieść wrażenie, że nie wszyscy żołnierze służący w Korpusie Ochrony Pogra-
nicza umieli dostosować się do obowiązujących w wojsku regulaminów.

Ilustracja 21. Zestawienie ilościowe przyczyn wkroczeń służbowych w stosunku do 
osób cywilnych w okresie ćwiczeń letnich w 1938 r.

 

Warto zatrzymać się na chwilę przy danych przedstawionych na powyż-
szym wykresie (Ilustracja nr 21) i spojrzeć na stosunkowo liczne przypadki 
oporu wobec władzy przez pryzmat niechęci mniejszości kresowych wobec RP. 
Było to sygnalizowane już w części wprowadzającej niniejszej pracy, a teraz ma 
też swój namacalny wyraz w zachowanych dokumentach opisujących służbę 
Dywizjonu Żandarmerii Korpusu Ochrony Pogranicza. 

Prezentowane w podrozdziale dane na temat wyników służbowych żan-
darmów są jednakże tylko suchym ujęciem statystycznym. Ujęcie to, mimo 
że ciekawe, to nie oddaje jednak w sposób zupełny całego spektrum spraw,  
z jakimi mieli możliwość spotkać się żandarmi i które również przyczyniały się 
do oceny skuteczności ich służby. 

Wystarczy wymienić tutaj tylko kilka znamiennych przykładów, mają-
cych swoje odbicie w archiwaliach zachowanych w zbiorach ASG w Szczecinie, 
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w formie doniesień do dowództwa14. Natomiast najważniejsze problemy (sa-
mobójstwa, dezercje i nieszczęśliwe wypadki) występujące w KOP, a przez to  
i w dochodzeniach prowadzonych przez żandarmerię KOP, omówiono do-
kładniej w dalszych podrozdziałach.

Niektóre spośród zachowanych doniesień, chociaż mogą wywoływać 
dzisiaj uśmiech, to jednak wiernie oddają klimat i problemy tamtych czasów. 
Dobrym przykładem jest tutaj swoista inwazja sowieckich pograniczników  
z zastawy (strażnicy) „Kamionka”, mająca za cel odbicie stada świń, które 
uciekły za polską granicę. Pikanterii tej sprawie dodaje fakt, że miejscowy 
chłop, który świnie złapał, pomimo stojących na linii granicznej w odległo-
ści 140 metrów od jego gospodarstwa uzbrojonych żołnierzy sowieckich, nie 
zgodził się dobrowolnie oddać zwierząt, gdyż wśród nich znajdowała się jego 
świnia (wcześniej uciekła ona z gospodarstwa i przez sowiecką straż graniczną 
nie została zwrócona właścicielowi)15.

Zapewne jeszcze większe emocje wywołały inne incydenty o znacznie 
mocniejszym ciężarze gatunkowym. Takich przypadków również nie brako-
wało, jak choćby zdarzenie w Batalionie KOP „Dawidgródek”, gdy: sierżant 
Feliks Łapczyk postrzelił z rewolweru, z zamiarem pozbawienia życia, porucz-
nika Ligczę. Inne przykre zajście miało miejsce w areszcie Batalionu KOP 

„Sienkiewicze”, gdzie samobójstwo popełnił żołnierz 26. Pułku Ułanów, który 
został przez żandarma zatrzymany w czasie urlopu w Mikaszewicach za gwałt 
na 16-letniej dziewczynie16. 

W ramach swoistej ciekawostki warto dodać, że żandarmi KOP mie-
wali także do czynienia z Marynarką Wojenną, a konkretnie z operującą  
w dorzeczu Prypeci Flotyllą Pińską, której to marynarze również dostar-
czali żandarmom dodatkowej pracy. Trzeba też od razu powiedzieć otwar-
cie, że wizyta marynarzy Flotylli Pińskiej, przybyłych do Dawidgródka 28 
sierpnia 1927 r., okazała się dla mieszkańców niemalże prawdziwą plagą, 
ponieważ członkowie załogi po zejściu na ląd dopuścili się całego szeregu 
przestępstw, poczynając od kradzieży, poprzez pobicia, a kończąc na próbie 
gwałtu17. Tymoteusz Pawłowski, w swojej książce, dotyczącej problematyki 

14 Z każdego postępowania była sporządzana informacja dla dowództwa dywizjonu. Zob. przy-
kładowy reprint - Ilustracje 23 i 24.
15 ASG, 178/123 [Materiały Plutonu Żandarmerii „Polesie” dotyczące naruszenia granicy oraz 
dezercji żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza], Przekroczenie granicy przez żołnierzy sowiec-
kich, pismo por. Kończyńskiego z 28 sierpnia 1930 r.
16 ASG, 542/100 [Książka meldunków do Sztabu Głównego - Oddział II], sprawa 79/32  
i 117/32.
17 ASG, 178/50, Nadużycia marynarzy z Flotylli Pińskiej w Dawidgródku, pismo st. wachm. 
Miszczuka z dnia 2 września 1927 r.
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rozbudowy Wojska Polskiego, ocenił stan dyscypliny marynarzy Flotylli Pińskiej,  
w tym okresie, jako tragiczny, a wyszkolenia jako niedostateczny (stan ten miał 
powodować nawet projekty odebrania jednostki Marynarce Wojennej)18.

Należy też zaznaczyć i jednocześnie uczulić czytelnika, że jak już wspo-
mniano, autorska analiza, zaprezentowana w dalszych rozdziałach monografii 
(5.2 - 5.5), z braku archiwalnych zestawień zbiorczych, oparta została w całości 
na danych statystycznych opracowanych przez autora na potrzeby dysertacji 
doktorskiej. Podczas analizy archiwaliów pojawiały się pewne wątpliwości 
związane przykładowo z kwalifikacją danej sprawy przez żandarmów, określe-
niem narodowości żołnierza itp. Mając to na uwadze, trzeba zasygnalizować 
fakt, że w niektórych dalszych częściach pracy, dla kompletności i poprawno-
ści rozważań oraz właściwego oglądu tematu, podjęte zostały próby samodziel-
nej interpretacji części danych np. meritum sprawy przedstawionej w doniesie-
niu, nawet pomimo nieco innego zakwalifikowania czynu przez żandarmerię. 
Swoiste uzasadnienie takiego posunięcia stanowi nawet przytoczony poniżej 
fragment rozkazu dowództwa: „Stwierdziłem, że niektórzy dowódcy posterun-
ków i plutonów niewłaściwie używają nazw dla określenia przestępstw. Nie-
rzadko spotykam w doniesieniach i sprawozdaniach błędne ujęcie przestępstw. 
Podaję kilka przykładów: Jeden z dowódców plutonów użył w doniesieniu  
w sprawie karnej, określenia kradzieży tej treści: »kradzież świni z użyciem 
broni«. Każdy przypuszczałby, że chodzi o tzw. rabunek. Tymczasem z opisu 
czynu wynikało, że przestępstwo polegało na zaborze świni, zabitej przez strzel-
ca bronią s[łużbową?] […]”19. 

Trafność powyższych zastrzeżeń, dotyczących dyskusyjnego sposobu 
kwalifikowania i zliczania wyników służbowych przez żandarmów, poświad-
cza też niejako fragment, wydanego w 1936 roku, rozkazu ppłk. Jagodzińskie-
go, który zwraca uwagę, że: „Stwierdzone usterki spowodowały to, że ogólna 
ilość zbiegostw, wykazana za rok 1935 w rubr. 6 zestawienia przyczyn zbiego-
stwa nie pokrywała się z sumą, jaka wypadła z obliczenia przeprowadzonego 
na podstawie komunikatów kwartalnych za rok 1935”20. Niestety, nie udało  
 

18 T. Pawłowski, Armia marszałka Śmigłego; Idea rozbudowy Wojska Polskiego 1935-1939, War-
szawa 2009, s. 180-181.
19 ASG, 178/23 [Wytyczne Dowództwa Dywizjonu Żandarmerii dotyczące pełnienia służby- 
prowadzenie dochodzeń, służba patrolowa, interwencyjna i wewnętrzna], Przestępstwa- określe-
nia, pismo z 8 stycznia 1935 r., podpisał w/z dcy kpt. Mayblum.
20 ASG, 178/50 [Materiały Dywizjonu Żandarmerii, dotyczące spraw karnych żołnierzy Kor-
pusu Ochrony Pogranicza i innych formacji wojskowych oraz osób cywilnych - naruszenia 
tajemnicy wojskowej, nieszczęśliwe wypadki, samobójstwa, oszustwa], Zestawienie przyczyn 
zbiegostw w roku 1935, pismo ppłk. Jagodzińskiego z 17 stycznia 1936 r.
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się już przeprowadzić dalszej analizy uwag ppłk. Jagodzińskiego, ponieważ 
zestawienia te nie zachowały się w zbiorach archiwalnych.

5.2. Dezercje

Niewątpliwie ciekawą, aczkolwiek powodującą dość istotne proble-
my metodologiczne, wydaje się być problematyka dezercji żołnierzy KOP. 
Różnica pomiędzy dezercją a zbiegostwem nie jest wyraźnie zarysowana  
w literaturze naukowej oraz w dokumentach, najczęściej pojęcia te są używane 
zamiennie jako synonimy21. Ogółem za 1930 r. w Archiwum Straży Granicz-
nej w Szczecinie, w zbiorze akt dotyczącym dezercji, zachowały się, według sa-
modzielnych obliczeń autora, dokumenty 43 spraw ucieczek żołnierzy KOP, 
zaś 3 bez powiązania tematycznego zostały wyłączone22. Razem więc w zbiorze 
znajdują się materiały dotyczące 46 dezerterów. Warto zwrócić uwagę, że na 
4 spośród 42 doniesień naniesiono podwójne numery porządkowe, stąd ilość 
dezerterów różni się nieznacznie od liczby zachowanych pism. 

Ponownie jednak pojawia się tu konieczność położenia nacisku na kwestię 
deficytu dokładnych danych, chociaż z drugiej strony wiadomo, że na przykład  
w 1936 r. w całym WP na 3401 przypadków zbiegostwa, spośród których 
powróciło dobrowolnie 2057 osób, 5% wszystkich uciekinierów zbiegło za 
granicę. Wśród ogółu zbiegów Polacy stanowili 82%, zaś w KOP (60 przy-
padków) już tylko 68%23. W świetle zachowanych materiałów archiwalnych, 
dotyczących ucieczek żołnierzy KOP, blisko 45% spośród dezerterów zostało 
sklasyfikowanych przez autora jako Polacy, nieco ponad 40% stanowili de-
zerterzy wywodzący się z białoruskiej, ukraińskiej i ruskiej mniejszości naro-
dowej. Wśród mniejszości wschodnich dezercje Białorusinów i Ukraińców  
(w tym połowa Rusinów) występowały w równowadze, w stosunku prak-
tycznie po 50%. Niemcy z liczbą 3 zbiegów i Żydzi z 4 zbiegami, to łącznie  
7 przypadków, czyli brakujące 15%. 

21 Zob np. nazewnictwo w reprodukowanych z CAW tabelach w E. Jaroszuk, Żandarmeria 
Wojskowa..., s. 265, 269, 270.
22 Z wyłączonych przez autora dysertacji materiałów, dwa dotyczą ucieczek żołnierzy z innych 
formacji, jeden zaś namawiania do dezercji (innego blankietu używano dla spraw karnych). 
Oczywiście i tutaj pojawia się problem z numeracją. Podążając za numerami, są więc sprawy  
o nr.: 1-29 i 37-47, stąd prosty wniosek: brakuje części kart.
23 CAW, I.300.51.272, Stan dyscypliny wojska oraz statystyka nieszczęśliwych wypadków za 
rok 1936, s. 6-9.
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Ilustracja 22. Dezercje według narodowości w KOP w 1930 r.

W analizowanych materiałach największe problemy klasyfikacyjne pod 
względem narodowości stwarzają przypadki dezertera Polaka, ale będącego 
prawosławnego wyznania oraz Polaka wyznania mojżeszowego. Stąd zesta-
wienie danych dotyczących dezercji może wykazywać pewne rozbieżności,  
w zależności od przyjętej metody badawczej. W zbadanych przez autora doku-
mentach, często kryterium konfesji stanowiło jednocześnie kryterium narodo-
wości, w myśl zasady Polak - katolik. Tadeusz Kowalski w swoim artykule przy-
tacza fragmenty wytycznych, według których w przypadku osoby podającej się 
za Polaka, lecz wyznania greckokatolickiego, prawosławnego lub mojżeszowe-
go, nie powinno się takiego poborowego wykorzystywać do pokrycia rozdziel-
nika24  Polaków w czasie poboru, o ile osoby te pochodziły z Okręgu Korpusu II, 
III, IX, X 25. Według zaleceń, opracowanych przez Departament Uzupełnień  
w 1935 r., władze wojskowe decydowały o przynależności narodowej poboro-
wego na podstawie analizy czterech wyznaczników, to jest: narodowości, języ-
ka ojczystego, wyznania i miejsca zamieszkania26. 

Mogłaby w świetle przytoczonych danych zastanawiać spora ilość de-
zercji wśród żołnierzy narodowości polskiej, jednak byłby to wniosek najzu-
pełniej błędny, bowiem w rzeczywistości częstotliwość dezercji Polaków była 

24 Tzn. zapewnienia odpowiedniej liczby żołnierzy według narodowości w poszczególnych 
jednostkach.
25 T. Kowalski, Kwestie narodowościowe podczas wcielania poborowych do wojska (1918-1939), 
[w:] Mniejszości narodowe…, s. 53 i 73.
26 Ibidem, s. 52.
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kilkakrotnie niższa, aniżeli żołnierzy mniejszości kresowych. Wysoka liczba 
jednostkowa dezerterów-Polaków wynika z ich ok. 80% udziału pośród ogółu 
żołnierzy KOP, a z drugiej strony stanowiący ok. 20% przedstawiciele mniej-
szości narodowych, po uwzględnieniu ich liczby, dopuszczali się dezercji czę-
ściej niż Polacy. Wyższy wskaźnik dezercji żołnierzy rekrutowanych spomię-
dzy mniejszości narodowych potwierdzają również pisma dowódcy Brygady 
KOP „Grodno” płk. Stanisława Kalabińskiego oraz, znacznie istotniejsze, gen. 
Henryka Minkiewicza, który stwierdza, że zwiększenie udziału mniejszości na-
rodowych w szeregach KOP ponad 20%, skomplikuje lub wręcz uniemożliwi 
ich szkolenie i odbije się negatywnie na pełnionej służbie27. Nie była to opinia 
odosobniona, władze wojskowe nie dowierzały żołnierzom wywodzącym się  
z mniejszości narodowych i uznawały konieczność ich asymilacji lub przynaj-
mniej wyrobienia postawy szacunku do państwa28.

Trzeba w tym miejscu także nadmienić, że zarówno system doboru uzu-
pełnień dla KOP, jak i samej organizacji służby, nie były doskonałe. Stwarzały 
one potencjalne nieprawidłowości i zagrożenia dla dyscypliny, bo czymże in-
nym niż kuszeniem losu było wysłanie do służby w KOP, w rodzinne strony 

- na wschodnie rubieże państwa29, dwójki Białorusinów, którzy byli niegdyś  
w ZSRR i należeli również do Białoruskiej Hromady? Jeżeli przy tym uwzględ-
nić jeszcze, że wyznaczono ich do wspólnej służby w porze nocnej, to konse-
kwencje wydają się jak najbardziej oczywiste. W tej sytuacji więc nie powinien 
nikogo zaskoczyć, jeżeli sprawdzono wcześniej ich życiorysy, fakt ich dezercji30. 

Analizując szczegółowe dane, tylko w około 28% przypadków ucieczek 
udało się ustalić faktyczną przyczynę dezercji, a w pozostałych były to jedynie 
przyczyny domniemane, aczkolwiek wydające się całkiem prawdopodobnymi. 
Wśród motywów ucieczki z wojska, choć w wielu wypadkach wskazano po 
kilka powodów, najczęstsze były: niechęć do służby w WP (w tym obawa 

27 ASG, 542/47, Pismo dowódcy Brygady KOP „Grodno” ppłk. S. Kalabińskiego z dnia  
14 sierpnia 1930 r.; Pismo dowódcy baonu [nieczytelny podpis odręczny] z 28 lipca  
1930 r. [oba meldunki dołączone do sprawy szer. Hilarego Gut—Kulczyckiego]; Pismo dowódcy 
KOP gen. dyw. Henryka Minkiewicza do II wiceministra spraw wojskowych gen. bryg. Kazimierza 
Fabrycego w sprawie uzupełnień dla KOP [dok. 31], [w:] O niepodległą i granice…, s. 129-131.
28 T. Kowalski, Mniejszości narodowe w silach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej 
(1918-1939),Toruń 1997, s. 155-158.
29 W okresie II RP obowiązywał eksterytorialny system wcielania poborowych, który polegał 
na tym, że rekrutów z zachodnich i centralnych terenów Polski kierowano na przeszkolenie 
do jednostek wojskowych stacjonujących we wschodnich garnizonach. Natomiast żołnierzy  
z Kresów, w tym przedstawicieli mniejszości narodowych, wysyłano do jednostek wojskowych 
w województwach zachodnich i centralnych.
30 ASG, 542/47, Pismo mjr. Szmoniewskiego z 23 czerwca 1930 r.; Pismo por. Kończyńskiego 
z dnia 27 czerwca 1930 r.
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przed karą) - 15 dezercji, wrogie przekonania polityczne (nie uwzględniające 
wpływu namowy czy krewnych za granicą) - 9, agitacja zaś miała być powo-
dem 7 ucieczek. Według zestawienia z 1936 r. głównym z powodów zbiego-
stwa była niechęć do służby, odpowiadająca za 978 (60 w KOP), na ogółem 
3401, zdarzeń w WP i KOP31. 

Najczęściej wybieranym, według obliczeń własnych autora, przez żoł-
nierzy KOP kierunkiem dezercji był ZSRR, gdzie udało się 31 uciekinierów.  
W kraju tym - w opinii wielu niedoszłych dezerterów z WP - żyło się znacznie 
lepiej32. Drugie miejsce, z ośmioma przypadkami ucieczki, zajmowała Litwa,  
a trzecie z dwoma Niemcy. Natomiast po jednym żołnierzu uciekło do Cze-
chosłowacji i w głąb Polski. Według A. Ochała w przypadku, kiedy istniało 
ryzyko, że dezerter mógł za granicą ujawnić tajemnicę służbową, żandarmi 
współpracowali z placówkami wywiadowczymi KOP33. Warto tu jeszcze do-
dać, że za granicę uciekali niemal wyłącznie szeregowi żołnierze, podczas gdy 
podoficerowie decydowali się na to bardzo rzadko (mniej niż 10%), zapewne 
z racji ustabilizowanej sytuacji zawodowej.

Można by jeszcze w tym miejscu pokusić się o próbę przybliżenia czasu  
i sposobu postępowania władz wojskowych w wypadku ujawnienia dezer-
cji. W archiwaliach zachowały się też szczątkowe fragmenty korespondencji, 
przekazywanej pomiędzy kolejnymi organami. Niestety, większa ilość mate-
riału występuje tylko dla niewielkiej części dochodzeń. Tym niemniej, jako 
charakterystyczny wyznacznik skali podejmowanych każdorazowo działań, 
należących do procedury reagowania, można przedstawić sprawę dezercji  
w dniu 10 czerwca 1930 r. szeregowych Wasyla Rusaka i Aleksandra Gór-
skiego oraz reprodukcję jednego z wytworzonych w czasie dochodzenia do-
kumentów (Ilustracja nr 23 i 24). Pomiędzy pierwszą zachowaną informacją  
z 12 czerwca, wysłaną przez żandarmów do dowództwa Dywizjonu Żandar-
merii KOP, poprzez różne pisma pośrednie, aż po ostatni zachowany doku-
ment z 11 lipca 1930 r., kiedy to ostatecznie wysłano z macierzystej brygady 
zbiegów, informacje o podjętych na przyszłość środkach ostrożności, upłynął 
miesiąc. Pomimo tego sprawa jeszcze nie została odłożona ad acta, bowiem  
23 lipca przypadek ten był referowany dowódcy Korpusu Ochrony Pogra-
nicza, który następnie wykorzystał część tychże dokumentów na konferencji 

31 CAW, I.300.51.272, Stan dyscypliny wojska oraz statystyka nieszczęśliwych wypadków za 
rok 1936, s. 18.
32 T. Kowalski, Przyczyny dezercji 1922-1936, „Wojsko i Wychowanie” 1997, nr 3, s. 52.
33 A. Ochał, Placówka Wywiadowcza KOP nr 1 "Suwałki"/"Grodno" 1929-39, [w:] Wywiad  
i kontrwywiad wojskowy II RP: studia i materiały z działalności Oddziału II SG WP, t. 1, red.  
T. Dubicki, Łomianki 2010, s. 209.
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dotyczącej problemu dezercji34. Należałoby jednak przyjąć za termin wyja-
śnienia sprawy 30 dni dla incydentów poważniejszych i 15 dni dla wypad-
ków mniejszej wagi, ponieważ właśnie w takim czasie dowództwo nakazywało 
przesyłać kompletne relacje z przeprowadzonych dochodzeń35.

Żandarmi mieli obowiązek rozwiązywać również sprawy dotyczące swo-
ich kolegów, o ile takie wystąpiły, a istotnie zdarzały się, stanowiąc nader trud-
ne przypadki właśnie przez okoliczności powstałych przewinień. Przykładowo 
można wymienić sytuację, gdy wykorzystując łatwowierność swojego towarzy-
sza służby, żandarma Krakowiaka, zdezerterował uczestniczący z nim w patrolu 
st. strzelec. Władysław Dobrowolski, z posterunku przy baonie „Sejny”36. Nie 
można oprzeć się wrażeniu, że ułożony przez dezertera plan był bardzo dobry, 
by nie rzec wręcz profesjonalny, bowiem jako miejsce przekroczenia granicy 
wybrał on rejon posterunku granicznego w Adelinie37, gdzie nie było telefonu. 
Żołnierz ten był zdecydowany uciec i jak później zeznał Litwinom, zbiegł  
w czasie wspólnego patrolu z komendantem posterunku, przedtem ogłuszając 
towarzysza uderzeniem karabinu w głowę, co jednak nie było prawdą. W toku 
śledztwa postawiono nawet wniosek, że dezerter mógł posunąć się wręcz do 
zabójstwa, gdyby próbowano go zatrzymać. Na marginesie tej sprawy warto 
nadmienić, że prowadzący dochodzenie żandarmi przypuszczali, iż winowaj-
ca, jako typ awanturniczy, mógł wpaść na pomysł zaciągnięcia się do Legii 
Cudzoziemskiej. W związku z dezercją strzelca Dobrowolskiego komendant 
posterunku st. wachm. Franciszek Korbecki został ukarany naganą za „niedo-
stateczne zwracanie uwagi na życie pozasłużbowe podkomendnych”38. 

34 ASG, 542/47, Pismo z dnia 12 czerwca 1930 r., podpisał w/z dcy st. wachm. Kuszneryk; Pi-
smo mjr. Szmoniewskiego z 23 czerwca 1930 r.; Pismo z 27 czerwca 1930 por. Kończyńskiego; 
Pismo z dnia 11 lipca 1930 r., podpisał w/z dcy mjr Goszczyński.
35 ASG, 178/65, Relacje do statystyki spóźnione nadsyłanie, pismo ppłk. Jagodzińskiego z dnia 
16 lipca 1929 r.
36 ASG, 542/47, Pismo chor. Senyszyna z 9 września 1930 r.
37 Wszystko wskazuje na to, że był to zaścianek Adelin znajdujący się w gminie Rymszany  
w powiecie brasławskim.
38 ASG, 542/40, Rozkaz Dzienny 41/30 z dnia 10 października 1930 r.
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Ilustracja 23 i 24. Przykładowy reprint formularza doniesienia (obie strony)
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5.3. Samobójstwa

Kolejnym, istotnym ze względu na wagę problemu, aczkolwiek nadzwy-
czaj przykrym zagadnieniem były samobójstwa wśród żołnierzy KOP, cho-
ciaż nie wszystkie podjęte próby samobójcze były skuteczne i zakończyły się 
natychmiastową śmiercią. Niektóre spośród osób próbujących odebrać sobie 
życie dzięki szybkiej i fachowej pomocy lekarskiej powróciły do zdrowia, mo-
gły też później złożyć zeznania, co przyczyniło się do wyjaśnienia motywów.

Patrząc na zamieszczone poniżej zestawienie, łatwo dostrzec, że liczba 
batalionów, a co za tym idzie i żołnierzy, nie szła w parze z częstotliwością 
podejmowanych prób samobójczych. 

Tabela 24

Doniesienia o samobójstwach na terenie Korpusu Ochrony Pogranicza w 1930 r. 
według przyczyn 
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Źródło: ASG, 542/50 [Doniesienia o samobójstwie na terenie Brygad Korpusu 
Ochrony Pogranicza w 1930 r.], Opracowanie własne autora. 

Tabela 25

Doniesienia o próbach samobójczych według plutonów 
Pluton żandarmerii przy Brygadzie:
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Źródło: ASG, 542/50 [Doniesienia o samobójstwie na terenie Brygad Korpusu 
Ochrony Pogranicza w 1930 r.], Opracowanie własne autora. 
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Nietrudno wywnioskować z tabeli nr 24, że głównymi powodami prób 
samobójczych, w świetle postępowań prowadzonych przez żandarmerię KOP, 
były szeroko rozumiane sprawy osobiste, czyli: zawody miłosne i problemy 
rodzinne choroby, pijaństwo oraz długi. Później dopiero obawa przed karą. 
Podobnie wyglądała również sytuacja w całym WP, np. w 1935 r., w którym 
główne przyczyny samobójstw stanowiły: pobudki natury osobistej 60%, oba-
wa przed odpowiedzialnością 26%, niechęć do służby wojskowej 9%, względy 
służbowe 1%39.

Przewijający się w wykazach problem obawy przed karą, jako podłoże 
działania samobójczego, jest tym bardziej wyrazisty, że ponad 60% samo-
bójców było już wcześniej karanych. Znany jest nawet przypadek aż dwuna-
stokrotnego rekordzisty! Jednakże w gronie żołnierzy, kierujących się takim 
właśnie motywem, znajdowały się także osoby, które jeszcze nie były kara-
ne, to jest 7 osób, co daje niemal 39% spośród porywających się na swoje 
życie. Można też podać za przykład niecodzienny i zagmatwany przypadek 
połączenia spraw osobistych z zawodowymi, które stało się bodźcem do dzia-
łań samobójczych. Otóż sierżant zawodowy, a więc zdawałoby się podoficer  
z pewnością już raczej poważny i zapewne doświadczony, wdał się w romans 
z zamężną kobietą, dodatkowo jeszcze mającą opinię osoby o wątpliwej lo-
jalności państwowej. Co oczywiste, oficjalne postrzeganie tego faktu było 
nieprzychylne dla zainteresowanego i w takiej sytuacji nie mógł on liczyć na 
przedłużenie służby zawodowej, zaś perspektywa zmiany zawodu przez niego, 
a w konsekwencji spadku dochodów, pociągnęła za sobą zakończenie przez 
tę kobietę wspomnianego związku i wszystko to doprowadziło ostatecznie do 
samobójstwa podoficera40. 

W statystyce samobójstw tej pod względem narodowościowym domi-
nowali Polacy, aczkolwiek występuje również przypadek Ukraińca-dezertera 
oraz żołnierza o nieokreślonej narodowości. Najczęściej jako narzędzie, za 
pomocą którego próbowano odebrać sobie życie w czasie 16 prób samobój-
czych, wykorzystywano broń palną, z racji stosunkowo łatwego dostępu do 
niej. Nie wolno także zapominać, że i w samym Dywizjonie Żandarmerii KOP 
miała miejsce przynajmniej jedna śmierć samobójcza. Odnotowano bowiem  
w 1932 r., że na posterunku w miejscowości Snów samobójstwo z nieznanych 
przyczyn, strzałem z kbk, popełnił żand. Piotr Cybula41.

39  P. Stawecki, Z badań nad dyscypliną..., s. 22.
40  ASG, 542/50, Pismo kpt Kościuka z dnia 13 marca 1930 r. 
41  ASG, 542/100, Meldunki 14/32 i 15/32.
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Godna uznania jest efektywność dochodzeń przeprowadzonych przez 
żandarmów KOP, ponieważ udało się im odtworzyć przebieg wydarzeń oraz 
ustalić motywację samobójców we wszystkich przypadkach. Może więc to być 
jedna z przesłanek do pozytywnej oceny ich profesjonalizmu w działaniach, 
wymagających wiedzy i umiejętności fachowych. Niewykluczone jednak, że 
za niektórymi sukcesami stały też tzw. „niedozwolone metody”, jak bicie czy 
zastraszanie świadków lub podejrzanych. Liczba skarg musiała być dość znacz-
na, skoro w 1932 r. ppłk Jagodziński surowo zabronił przesłuchiwania na 
osobności. Nakazano również, aby obecny był wtedy zawsze drugi żandarm 
lub „osoba godna zaufania”42.

W kontekście podejrzeń o stosowanie przemocy fizycznej lub gróźb 
istotna może wydawać się wzmianka na temat skandalicznej działalności  
kpt. Kazimierza Kaciukiewicza w więzieniu w Brześciu. Oficer ten miał ja-
koby kilkakrotnie znęcać się i pobić Wojciecha Korfantego. Nie można 
wykluczyć, że takie praktyki lub sugestie, co do sposobu postępowania z za-
trzymanymi ze strony wymienionego oficera, który w tym czasie oficjalnie do-
wodził Plutonem Żandarmerii przy Brygadzie KOP „Podole” w Czortkowie, 
wpłynęły w sposób demoralizujący na żandarmów i przyczyniły się do reakcji  
ppłk. Jagodzińskiego.

Ilustracja 25. Artykuł z „Gazety Wągrowieckiej” z 1931 r. poświęcony działalności 
kpt. Kazimierza Kaciukiewicza w Brześciu

42  ASG, 178/23, Rozkaz ppłk. Jagodzińskiego z dnia 4 marca 1932 r.
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5.4. Nieszczęśliwe wypadki

Niemałą grupę spraw, prowadzonych przez żandarmów, stanowiły nie-
szczęśliwe wypadki, przydarzające się żołnierzom KOP. W materiałach archi-
walnych znajdują się dokumenty pochodzące z 1930 r. i dotyczące 66 takich 
postępowań, numerowanych indywidualnie pojedynczo, ale czasem dotyczą-
cych więcej niż jednej osoby43.

Najliczniejszą grupę, liczącą aż 25 zdarzeń, wyodrębnioną przez autora, 
w czasie prowadzonych badań archiwalnych, spośród wszystkich zaistniałych, 
stanowiły wypadki z bronią. Najczęściej, w świetle obliczeń autora, były to 
przypadki głównie ze służbowymi karabinami, rzadziej z granatami, a zupełnie 
incydentalnie z bronią prywatną lub bronią białą. Część zajść miała miejsce  
w wyniku pośpiechu i nieuwagi, a czasami nawet skrajnej głupoty samej ofiary 

Typowym i niestety niechlubnym przykładem może być strzelec Edwin 
Lipski, który manipulował przy zapalniku, bo „chciał zobaczyć, w jaki sposób 
unosi się dźwignia”44. Jednak brak zachowania elementarnych zasad bezpie-
czeństwa nie był wcale odosobnionym przypadkiem i pojawiał się także wśród 
oficerów. Wymienić tu można chociażby por. Aleksandra Rackiewicza, który 
po postrzeleniu zająca, gdy po drugim strzale nastąpił niewypał, postanowił 
dobić zwierzę kolbą. Skutek takiej niecodziennej pomysłowości okazał się tra-
giczny. Oficer doznał postrzału, w obecności towarzyszącej mu żony i zmarł45. 

W kategorii tej nie zostały ujęte jednak szczególne i problematyczne  
w klasyfikacji przypadki kontuzji powstałych wskutek zbyt silnych rzutów gra-
natem ćwiczebnym, ponieważ wykorzystywana broń, będąca tu kryterium sys-
tematyzacji, nie była główną przyczyną zaistniałych w czasie ćwiczenia obrażeń.

Drugą kategorię, pod względem liczby zdarzeń (11 przypadków), sta-
nowić może typ określony dla potrzeb publikacji jako wypadki z udziałem 
zwierząt lub pojazdów mechanicznych. Jakkolwiek zaproponowana nazwa 
może wydawać się nieco niejasna, to jednak po głębszej analizie materiału 
źródłowego, gdzie widać wyraźnie, iż chodzi w zasadzie o wypadki związane  
z wykorzystaniem używanych w KOP środków lokomocji, to jest głównie ko-
nia, rzadziej pojazdu mechanicznego, okazuje się ona jak najbardziej trafna  
i umotywowana. Co ciekawe i zarazem całkowicie zasadne, często te nieszczę-
śliwe epizody przytrafiały się właśnie oficerom, którzy częściej niż szeregowi 

43  ASG, 542/49 [Doniesienia o nieszczęśliwych wypadkach na terenie Brygad Korpusu Ochro-
ny Pogranicza w 1930 r.]. Jedno doniesienie zostało wyłączone przez autora - druk karny, przy-
padek użycia broni.
44  ASG, 542/49, Pismo chor. Szarka z dnia 18 października 1930 r.
45  ASG, 542/49, Pismo chor. Szarka z dnia 13 listopada 1930 r.
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korzystali z koni lub pojazdów mechanicznych. Nie znaczy to jednak, że nie-
które spośród niebezpiecznych sytuacji nie powstały na skutek zaniedbań sa-
mych zainteresowanych, jak choćby sprawa płk. Mikołaja Bołtucia. Zdarzenie 
miało miejsce podczas jazdy motocyklem, kiedy to pułkownik wraz z kierow-
cą mieli wypadek w trakcie wyprzedzania autobusu pasażerskiego na kamieni-
stej drodze i dodatkowo jeszcze w tumanach kurzu. Oczywiście, po wypadku 
obaj poszkodowani mieli nieco inne zdanie na ten temat: pułkownik był prze-
konany, że winę za ich wypadek ponosi kierowca motocykla, bo nie zobaczył 
kamieni, kierowca zaś podkreślał, że jechał tak szybko na polecenie oficera46. 

Największą śmiertelnością, rozumianą jako liczba ofiar w stosunku do 
liczby wydarzeń, charakteryzowały się jednak wypadki związane z kąpielami 
żołnierzy w zbiornikach wodnych, gdyż siedem takich zdarzeń spowodowało 
aż osiem ofiar śmiertelnych w rozpatrywanym okresie47. Zarówno przełożeni, 
jak i sami żołnierze podchodzili do kąpieli w rzekach w sposób nie tyle nawet 
nieodpowiedzialny, co wręcz bardzo lekkomyślny. Przykładem karygodnych 
zaniedbań jest postawa służbowa por. Stanisława Parowicza, który pomimo 
przyjęcia do wiadomości odnośnego rozkazu dowódcy KOP, co potwierdził 
własnoręcznym podpisem, nie przedsięwziął żadnych środków ostrożności, 
wysyłając pluton do kąpieli w rzece. Dodatkowo jeszcze wyznaczony na do-
wódcę plutonu podoficer zmienił samowolnie miejsce kąpieli, w następstwie 
czego utonęło dwóch szeregowych48. 

Pozostałą grupę nieszczęśliwych wypadków, liczącą 22 sprawy, stanowią 
przypadki jednostkowe, trudne do przyporządkowania w jednolite kategorie, 
jako że zawierają się tam bardzo zróżnicowane incydenty, począwszy od drobnych 
urazów w życiu koszarowym czy w służbie, po znacznie bardziej niebezpieczne, 
a nawet i śmiertelne. Tym sposobem kategoria ta obejmuje zarówno przypa-
dek strzelca Stefana Kotura z drużyny gospodarczej, któremu w czasie rąbania 
drewna siekiera zraniła nogę, jak i śmierć pod kołami pociągu strzelca Wacła-
wa Mierzwy, który po dostarczeniu korespondencji, chciał skrócić sobie drogę 
powrotną, przechodząc niefortunnie przez tereny kolejowe, i wpadł pod pociąg.  
 
 
 

46  ASG, 542/49, Pismo chor. Senyszyna z dnia 9 września 1930 r.
47  Dla porównania, w latach 1925-1927 rocznie traciło życie przez utonięcie 8-11 kopistów. 
Zob. Stan zdrowotny Korpusu Ochr. Pogranicza w świetle statystyki sanitarnej, „W trzecią 
rocznicę objęcia służby na granicach Rzeczypospolitej 1926 -1927. Jednodniówka Korpusu 
Ochrony Pogranicza.”, s. 29.
48  ASG, 542/49, Pismo por. Kończyńskiego z dnia 20 sierpnia 1930 r.
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Jak ustalili żandarmi, oprócz niefrasobliwego żołnierza, winni mieli być rów-
nież pracownicy kolei, którzy nie zachowali dostatecznej ostrożności49.

5.5. Sprawy karne

Żandarmi KOP prowadzili również dochodzenia w różnego rodzaju spra-
wach, dotyczących przekroczeń władzy, a także szpiegostwa, kradzieży, łapow-
nictwa i innych nieprawidłowości w pełnieniu służby granicznej. W teczce za-
tytułowanej Doniesienia o sprawach karnych na terenie Brygad Korpusu Ochrony 
Pogranicza z 1930 r. (sygn. ASG, 542/48) zachowało się 47 blankietów spo-
rządzonych przez żandarmów KOP i zawierających 5 spraw numerowanych 
podwójnie, chociaż ustalenie dokładnej liczby i zasadności dołączenia do danej 
teczki konkretnego dokumentu jest problematyczne. Ostatecznie po drobnych 
korektach, dokonanych przez autora w trakcie prowadzonych badań, dotyczą-
cych niewłaściwego włączenia blankietu do danego zespołu, należy przyjąć, że 
zachowały się doniesienia dotyczące 53 sprawców przestępstw50. 

Bardzo ogólne zestawienie istoty większości przewinień opisanych w za-
chowanych doniesieniach dla 1930 r. prezentuje poniższa ilustracja.

Ilustracja 26. Przewinienia żołnierzy KOP według istoty sprawy

49  ASG, 542/49, Pismo por. Dąbrowskiego z dnia 12 grudnia 1930 r.; Pismo por. Kończyń-
skiego z dnia 18 listopada 1930 r.
50  ASG, 542/48 [Doniesienia o sprawach karnych na terenie Brygad Korpusu Ochrony Po-
granicza z 1930 r.]. W materiałach znalazły się i zostały wyłączone przez autora niniejszej roz-
prawy: sprawa strz. Teodora Dyktyja z 1933 r. oraz dokument o dezercji żołnierza z 5. Pułku 
Lotniczego. Nie dość, że nie jest to zbiór dotyczący dezercji (istnieje bowiem odrębny), to nad-
to żołnierz ten nie był członkiem KOP. Do zbioru natomiast dołączone zostały przez autora 
dwie sprawy: w teczce nieszczęśliwych wypadków umieszczone było niefortunnie doniesienie  
o użyciu broni (dwóch żołnierzy), spisane na blankiecie spraw karnych, zaś w sprawach dezercji 

- namawianie do niej, na tymże samym blankiecie.
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Omawiając przedstawiony wykres, należy raz jeszcze bezwzględnie jed-
nak zaznaczyć, że w celu uzyskania większej przejrzystości wystąpiła koniecz-
ność swoistej syntezy materiału i interpretacji treści oraz sensu sprawy. Jako 
przykład warto przytoczyć tutaj dwa przypadki, dotyczące odpowiednio: por. 
Wacława Gawdzińskiego oraz por. Wacława Iwanowskiego. Obaj nadużyli 
władzy służbowej, przy czym jeden wyzwał od „skurwysynów” i uderzył bła-
znującego żołnierza (najliczniej skargi płynęły właśnie od żołnierzy z Kresów), 
drugi zaś zamieszany był w malwersacje finansowe51. 

Wracając jednak do analizy zamieszczonego zestawienia (Ilustracja  
nr 26), wyraźnie widać, że najczęstszym przewinieniem było niezgodne z prze-
pisami pełnienie służby lub wręcz zaniechania podjęcia działań wynikających 
z obowiązków służbowych. Daje się zauważyć, że niewiele mniej żołnierzy 
odpowiedziało za różnego rodzaju malwersacje finansowe, ale nie zawsze mie-
li oni na celu wzbogacenie się (choć niestety w przeważającej większości tak 
właśnie bywało, opierając się na dostępnych materiałach, można wymienić 
tylko jeden przypadek uczestnictwa w nadużyciach o charakterze finansowym 
noszący znamiona działalności pro publico bono). 

Spośród zachowanych i dostępnych dokumentów najciekawszą wydaje 
się być wspomniana już sprawa porucznika Wacława Iwanowskiego. W świe-
tle pozyskanych informacji winą porucznika było wynajmowanie żołnierzom 
pokoju przy izbie chorych, a ponadto, za zgodą ówczesnego kwatermistrza 
batalionu, pozwolił on też podłączyć się do instalacji elektrycznej właścicie-
lowi domu, w którym znajdowała się izba chorych. Na usprawiedliwienie 
porucznika trzeba jednak dodać, że uzyskanych w ten sposób pieniędzy nie 
wykorzystywał na swoje prywatne potrzeby, lecz dla poprawy jakości opieki 
medycznej podległych mu żołnierzy. Należy także wspomnieć, że odchodząc  
z zajmowanego stanowiska zwrócił on niewykorzystane pieniądze za wynaj-
mowany pokój52. Z całą pewnością ta nietypowa wówczas sprawa musiała 
budzić nie tylko zainteresowanie, ale i niemałe emocje, zwłaszcza wśród żoł-
nierzy garnizonu.

W zachowanym zespole archiwalnym pojawiają się również przypad-
ki o charakterze rękoczynu. Por. Maksymilian Rutkowski uderzył ręką na 
ulicy Handlowej w Rokitnie urzędnika pocztowego Bolesława Piekarczy-
ka, grożąc mu jednocześnie odbezpieczonym rewolwerem. Powody takiego 

51  ASG, 542/48, Pismo por. Kościuka z dnia 2 sierpnia 1930 r.; Pismo chor. Senyszyna  
z dnia 4 kwietnia 1930 r.; F. Kusiak, Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej, Warsza-
wa 1992, s. 201.
52  ASG, 542/48, Pismo chor. Senyszyna z dnia 4 kwietnia 1930 r.
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skandalicznego zachowania pozostały nieznane. Winnego przeniesiono do  
11. pp oraz sporządzono doniesienie sądowe53.

Kategorię zatytułowaną „inne” stanowią pojedyncze przypadki zagubie-
nia dokumentów, podejrzeń o szpiegostwo, użycia broni54 czy namawiania do 
dezercji itp. Przykładem może być skomplikowana sprawa z 1933 r. strz. Teo-
dora Dyktyja z baonu „Żytyń”. Żołnierz ten ujawnił m.in. tajemnicę wojsko-
wą oraz prowadził ukraińską propagandę55.

5.6. Przewinienia dyscyplinarne

Nie można pominąć w tym przeglądzie także przypadków przewinień 
dyscyplinarnych. W 1929 r. wykazano w obrębie KOP 3577 doniesień  
i 191 aresztowań, w 1935 r. 2879 przypadki, wreszcie w 1936 r. było ich 3505. 
Statystyka, w 1936 r. dla całego WP, wyglądała następująco: nieprzepisowe 
umundurowanie 31%, nieposiadanie legitymacji osobistych 21%, przebywa-
nie poza koszarami bez zezwolenia i w miejscach zakazanych 20%, nieodda-
wanie lub nieprzepisowe oddawanie honorów 13%, nieodpowiednie zacho-
wanie się na ulicy i w lokalach 9%, opilstwo 3%56. Natomiast rozpatrując 
sytuację w KOP, wprawdzie w okresie nieco wcześniejszym niż podany dla 
WP, można za Edwardem Jaroszukiem przytoczyć poniższe dane, dotyczące 
1932 r.: na 2849 odnotowanych przewinień żołnierze KOP dopuścili się 2785, 
z czego odpowiednio przeciwko porządkowi wojskowemu 30%, przebywanie 
po capstrzyku i samowolne oddalenie się 25%, nieoddawanie ukłonu wojsko-
wego 17%, nieprzepisowe umundurowanie 16%, niedbałe pełnienie służby 
granicznej 10%, zakłócanie spokoju publicznego w stanie nietrzeźwym 1%, 
inne 1%57. Niewykluczone, że niemała część przypadków, spośród wykaza-
nych wyżej 17%, miała związek z nadużywaniem zwolnienia od oddawania 
honorów w sytuacji prowadzenia kobiet pod rękę, bowiem w 1936 r. zjawisko 
 

53  ASG, 542/48, Pismo por. Kończyńskiego z dnia 14 kwietnia 1930 r.
54  Czasami nawet bywało, że i sami żandarmi podczas nocnego patrolu mylili dzikie zwierzęta 
leśne z osobami nielegalnie przebywającymi w pasie granicznym i ostrzeliwali je. Taki wypa-
dek wspomina plutonowy Kalesiński, a cała sytuacja spowodowała podjęcie dochodzenia przez 
dowódcę plutonu kpt. Jaworskiego oraz była poruszana podczas przeglądu również przez mjr. 
Guziorskiego. ASG, 542/183, Wypracowanie z 1938 r. plutonowego Tomasza Kalesińskiego pt. 

„Najważniejsze zdarzenie w moim życiu”.
55  ASG, 542/48, Pismo kpt. Szaffera z dnia 22 maja 1933 r.
56  CAW, I.300.51.272, Stan dyscypliny wojska oraz statystyka nieszczęśliwych wypadków za 
rok 1936, s. 16, 18; CAW, I.300.51.244, Wykaz uzyskanych wyników służbowych i o wykona-
nych nadzwyczajnych czynności służbowych w 1929 r.
57  E. Jaroszuk, Dywizjon żandarmerii KOP…, s. 76-77. 
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to i zarazem wykroczenie stało się tak istotnym problemem, że temat został 
poruszony w Rozkazie Dziennym KOP 27/36 58.

O tym, że różne uchybienia zdarzały się i były rejestrowane służbowo, 
jest okazja przekonać się na podstawie bezpośredniej relacji. Jeden z przyła-
panych na przewinieniu żołnierzy KOP został później żandarmem i uzna-
jąc ten epizod związany z umundurowaniem za ważny – szczęśliwie dla póź-
niejszych badaczy - opisał zajście w swoim obowiązkowym wypracowaniu  
w ramach programu doskonalenia. Wspominał on: „Na zabawie nastrój wspa-
niały - humor doskonały. Niestety. Błogi ten nastrój trwał niedługo, zale-
dwie parę godzin. Bo oto w drzwiach wiodących do sali ukazała się postać  
o łapkach czerwonych na mundurze i z paskiem od czapki pod brodą. A my! 

– w długich spodniach co było zabronione. Spojrzałem na kolegę, kolega na 
mnie i od razu zrzedły nam miny. Ano trudno wpadliśmy z tymi spodniami.  
Z odrętwienia tego wyrwały nas dźwięki muzyki, lecz i te sytuacji nie polep-
szyły. Nieznaczny ruch palcem, co oznaczało, że żandarm wzywa nas do siebie. 
Stawiliśmy się, wyciągnięci przed nim jak struny. Pada pytanie: »macie prze-
pustki?«, »Tak jest panie wachmistrzu« - jednogłośnie odpowiadamy i wręcza-
my nasze przepustki. Oczy stróża bezpieczeństwa wodzą po rozłożonych prze-
pustkach. Następnie wzrok jego mierzy nasze postacie, aż wreszcie zatrzymuje 
się na naszych spodniach. Oddech nam zamiera. »A to od kiedy starsi strzelcy 
noszą długie spodnie kamgarnowe«. Na pytanie to usprawiedliwiamy się jak 
możemy - lecz nic to nie pomogło. Jakiś zapisek umieścił wachmistrz w swoim 
notesie, po czym rzekł: »no zobaczymy«. Zrezygnowałem już z dalszej zabawy 
i pomaszerowałem do koszar”59. 

Pomimo, że żandarmi KOP mieli strzec porządku wojskowego, to jed-
nak warto przytoczyć dane rzucające nieco światła na karność samej żandar-
merii. Istnieją powody, by przypuszczać, że w 1929 r. problemy z dyscypliną 
wśród żandarmów i ich zachowaniem także po służbie były na tyle zauważalne, 
że ppłk Jagodziński uznał za niezbędne wystosowanie w swoim rozkazie 
oficjalnego ostrzeżenia. Stwierdzał bowiem, że „w każdym wypadku pozasłuż-
bowych wykroczeń żandarma, będę pociągał do odpowiedzialności dyscypli-
narnej również i komendanta posterunku, gdy okaże się, że wiedział o zacho-
waniu się […] podoficera i na czas nie przeciwdziałał”60. W dokumentach z lat  
 

58  ASG, 541/456, Rozkaz Dzienny KOP 27/36 z dnia 30 czerwca 1936 r.
59  ASG, 542/183, Wypracowanie z 1938 r. wachmistrza Stanisława Beśki pt. „Najważniejsze 
zdarzenie w moim życiu”.
60  ASG, 542/27 Rozkaz Dzienny 32/29 z dnia 20 sierpnia 1929 r. 
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późniejszych nie zachowały się podobne pisma, co może świadczyć o tym, że 
sytuacja jednak uległa pewnej poprawie.

Tabela 26

Ilość kar nałożonych na żandarmów poszczególnych dywizjonów w okresie od  
1 kwietnia 1938 r. do 31 stycznia 1939 r.

Dywizjon / liczba kar Ilość kar (bez nagany) Ilość kar za pijaństwo
1. Dyon 137 12
2. Dyon 23 2
3. Dyon 38 13
4. Dyon 12 3
5. Dyon 10 1
6. Dyon 37 6
7. Dyon 6 1
8. Dyon 51 6
9. Dyon 31 5

10. Dyon 7 0
CWŻ 10 0

DŻand. KOP 32 2
Morski DŻand. 17 4

Razem 411 55
Źródło: ASG, 178/20, Wyciąg z protokółu odprawy d-ców formacyj żand.  
w r. 1939 stosownie do obowiązujących postanowień, s. 8-9. 

Analizując podstawę źródłową zaprezentowanej tabeli, czyli Wyciąg  
z protokółu odprawy d[owód]ców formacyj żand[armerii], za pocieszający moż-
na by uznać fakt, że najwięcej kar otrzymali żołnierze nadterminowi i pre-
zentują to odpowiednie liczby 274 z 411 oraz 26 z 5561. Niemniej jednak,  
w trakcie prac badawczych, udało się odnaleźć w ASG w Szczecinie doku-
menty dotyczące podobnych przypadków, które miały miejsce także w Dywiz- 
jonie Żandarmerii KOP. Przykładowo kpr. zaw. Józef Wiśniewski nadużywszy  
alkoholu wywołał, na korytarzu kasyna podoficerskiego, zajście z instruktorem 

61  ASG, 178/20, Wyciąg z protokółu odprawy d-ców formacyj żand. w r. 1939 stosownie do 
obowiązujących postanowień, s. 8-9. 
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oświaty Baonu KOP „Hoszcza”. Doszło tam do wzajemnej czynnej zniewagi, 
po czym kapral nie tylko nie zameldował o zdarzeniu dowódcy posterunku, ale 
i okłamał dowódcę plutonu. Przewinienia te zostały ukarane siedmiodniowym 
aresztem średnim, który miał zostać wykonany w areszcie baonu, względnie  
w areszcie garnizonowym w Równem62. Podobna co do istoty była sprawa 
plut. Stanisława Złonkiewicza, który w stanie pijanym swoim zachowaniem 
podważał autorytet całej macierzystej formacji, tj. Dywizjonu Żandarmerii 
KOP oraz poczynał sobie w sposób hałaśliwy na strażnicy Kołosowo. Karą 
było dziewięć dni aresztu lekkiego63. Inną sytuacją, która naraziła na szwank 
powagę Dywizjonu Żandarmerii KOP, był incydent z 1938 r., kiedy to 
żandarmi spożywali w czasie służby alkohol z miejscowym nauczycielem  
(zob. Ilustracja nr 27)64. 

Wypadałoby też wspomnieć o przypadku st. wachm. Józefa Zyguły, 
który nie przedłożył dowódcy plutonu wyroku sądowego w swojej sprawie. 
Otrzymał za ten występek karę - dwudziestojednodniowy zakaz opuszczania 
koszar65.

Trzeba też poruszyć kwestię nieodpowiednich „stosunków miłosnych”. 
Były one jednym z poważniejszych problemów wśród żołnierzy KOP, ale po-
dobne przypadki różnego rodzaju romansów zdarzały się również żandarmom, 
przykładowo w czasie jednego z przeglądów posterunku okazało się, że służący 
na nim kapral (żandarm) zaraził się tryprem „podczas pełnienia służby”66.

62  ASG, 178/138, Rozkaz Dzienny nr 2/37 z dnia 2 kwietnia 1937 r. - dodatek poufny  
nr 2 z dnia 10 kwietnia 1937 r. 
63  ASG, 542/4, Rozkaz Dzienny 15/27 z dnia 15 października 1927 r. - dodatek nr 15/27  
z dnia 15 października 1927 r. 
64  ASG, 542/167, Picie wódki w służbie przez żandarmów zarządzenie, pismo ppłk. Jagodziń-
skiego z dnia 25 sierpnia 1938 r.
65  ASG, 542/4, Rozkaz Dzienny 19/27 z dnia 19 listopada 1927 r.- dodatek nr 19/27 z dnia 
19 listopada 1927 r.
66  ASG, 178/165, Przedstawienie opinij szefów kompanji i dowódców strażnic baonu „Ko-
pyczyńce”, pismo wachm. Witka z dnia 18 lutego 1934 r. – załącznik; ASG, 542/105, Wyciąg  
z rozkazu poinspekcyjnego Dowództwa Dywizjonu Żandarmerii KOP z 1934 r.
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Ilustracja 27. Pismo ppłk. Apolinarego Jagodzińskiego dotyczące picia wódki  
w czasie służby
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Rozdział VI

Korpus Ochrony Pogranicza 
wobec zagrożenia wojennego

6.1. Zarys sytuacji  
międzynarodowej Polski do 1939 r.

Odrodzona w 1918 roku, Rzeczpospolita sąsiadowała z Niemcami, ZSRR, 
Czechosłowacją, Litwą, Rumunią, Łotwą i Wolnym Miastem Gdańskiem. 
Spośród sześciu wymienionych państw, nie licząc Wolnego Miasta Gdańska, 
tylko z Łotwą i Rumunią łączyły Polskę przyjazne stosunki. Relacje z Niem-
cami i ZSRR nie mogły być rozpatrywane bez uwzględnienia wspólnoty ich 
interesów na tle nieuznawania traktatu wersalskiego. Nieprzychylne wobec RP 
nastroje były szczególnie niebezpieczne w obliczu realnej groźby nawiązania 
bezpośrednich kontaktów między tymi państwami, do czego doszło już w dniu 
16 kwietnia 1922 r., kiedy kraje te zawarły, podczas konferencji gospodarczej 
w Genui, układ w Rapallo1.

Bezpieczeństwo granic RP musiały więc zapewnić odpowiednie umowy 
sojusznicze. Wzmocnieniu pozycji Polski służyć miały podpisane w 1921 r. 
i funkcjonujące przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego: sojusz  
z Francją, na wypadek wojny z Niemcami, oraz przymierze z Rumunią, w razie 
wojny z Rosją. Układ z Francją podpisano 19 lutego 1921 r., zaś konwencję 
dwa dni później, czyli 21 lutego. Zobowiązywała ona sygnatariuszy do „wspól-
nego działania na wypadek agresji [...], gdyby [...] wychodziła z terytorium 

1  H. Batowski, Między dwoma wojnami…, s.107-108. 
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podlegającego rządowi niemieckiemu”2. Natomiast sojusz defensywny z Ru-
munią został podpisany 3 marca 1921 r., następnie przedłużono go w dniach 
26 marca 1926 r. na 5 lat i 15 stycznia 1931 r. na kolejne 5 lat z zastrzeżeniem 
automatycznego przedłużenia3. 

Sojusz polsko-francuski był jednak ceniony znacznie bardziej w War-
szawie aniżeli w Paryżu. Zachwianie aliansu nastąpiło już w 1925 r. W czasie 
trwającej w dniach 5-16 października 1925 r. konferencji w Locarno, w któ-
rej uczestniczyły Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy i Belgia (Polska 
i Czechosłowacja nie zostały dopuszczone do głównych obrad), podpisano 
tzw. pakt reński4. Układ ten gwarantował nienaruszalność jedynie zachodniej 
granicy Niemiec i ich sąsiadów (Wielka Brytania i Włochy miały udzielić 
pomocy stronie napadniętej), co zostało zaakceptowane przez Niemcy. Sygna-
tariusze paktu wyrzekli się również stosowania wobec siebie agresji. Podpisa-
no także układy arbitrażowe pomiędzy Niemcami a: Francją, Belgią, Polską 
i Czechosłowacją. Jednakże Traktat arbitrażowy pomiędzy Polską a Niemcami 
zagwarantował tylko RP, że ewentualne spory będą rozwiązywane na drodze 
pokojowej, tak więc Niemcy nie uznały granicy z Polską za ostateczną5. War-
tość sojuszu polsko-francuskiego osłabiały zawarte układy o gwarancji wza-
jemnej, uzależnionej od zapisów art. 16 Paktu Ligi Narodów, pomiędzy Fran-
cją: Polską i Czechosłowacją6. Ogólny bilans konferencji w Locarno świadczy 
o odwróceniu się Francji od jej dotychczasowych partnerów w środkowo-

-wschodniej Europie, na rzecz nowej polityki mającej na celu porozumienie 
przede wszystkim z Niemcami7. 

Podstawą polskiej polityki, oprócz wspomnianych układów sojusz-
niczych, była ścisła neutralność. RP nie mogła sprzymierzyć się z jednym 
z wielkich sąsiadów przeciwko drugiemu, gdyż groziłoby to zachwianiem 
równowagi i wciągnięciem RP w wyniszczający konflikt zbrojny. W okresie 

2  M. Zgórniak, Europa w przededniu wojny, Kraków 1993, s. 10; Umowa polityczna fran-
cusko-polska, podpisana w Paryżu dnia 19 lutego 1921 r., Dz.U. z 1922 r. Nr 63, poz. 563. 
3  Konwencja o przymierzu odpornem między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, 
Dz.U. z 1921 r. Nr 81, poz. 557; Traktat Gwarancyjny między Polską a Rumunją, podpisany 
w Genewie dnia 15 stycznia 1931 r., Dz.U. z 1931 r. Nr 32, poz. 230; Traktat Gwarancyjny 
między Polską a Rumunją, podpisany w Bukareszcie dnia 26 marca 1926 r., Dz.U. z 1927 r. 
Nr 16, poz. 117.
4  M. Wołos, Szkic o polskiej polityce w międzywojennym dwudziestoleciu, [w:] Polski wiek XX: 
Dwudziestolecie, red. K. Persak, P. Machcewicz, Warszawa 2009, s. 236-238.
5  Traktat arbitrażowy pomiędzy Polską a Niemcami, podpisany w Londynie dnia 1 grudnia 
1925 r., Dz.U. z 1926 r. Nr 114, poz. 662.
6  Traktat Gwarancyjny pomiędzy Polską a Francją, podpisany w Londynie dnia 1 grudnia 
1925 r., Dz.U. 1926 Nr 114, poz. 660. 
7  R. Watt, Gorzka chwała, Polska i jej los 1918-1939, Warszawa 2005, s. 224-228.
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dwudziestolecia polskie elity polityczne, z Józefem Piłsudskim na czele, mając 
na uwadze zapewnienie dodatkowej stabilizacji w Europie środkowej, stwo-
rzyły koncepcję zawarcia porozumienia mniejszych państw8. Jednakże, wobec 
braku zainteresowania ze strony potencjalnych partnerów, nie było możliwo-
ści wprowadzenia w życie tzw. idei Międzymorza. 

Istotnym środkiem wzmacniającym status quo były zarówno bilateralne 
pakty o nieagresji, jak i mające charakter wielostronny układy w celu zapo-
bieżenia wojnie (pakt Brianda-Kellogga i protokół Litwinowa były w isto-
cie czymś w rodzaju powszechnego porozumienia o wyrzeczeniu się wojny  
i o nieagresji)9. W tym też kontekście, sukcesem dla RP stało się, po załama-
niu się dobrych stosunków na linii Berlin-Moskwa i wobec agresji japońskiej  
w Mandżurii, podpisanie 25 lipca 1932 r. polsko-radzieckiego układu  
o nieagresji (na 3 lata), następnie przedłużonego 5 maja 1934 r. na kolejne  
10 lat10. W międzyczasie, 26 stycznia 1934 r., udało się jeszcze zawrzeć Polsce 
porozumienie o niestosowaniu przemocy z nazistowskimi Niemcami, na okres  
10 lat11. Układ ten, choć umniejszał rolę już i tak wątłego sojuszu polsko- 
francuskiego, to jednak doprowadził do uspokojenia antypolskiej propagandy 
w Rzeszy oraz kończył, trwającą od 1925 r., wojnę celną. 

Zawarte alianse, pakty o nieagresji oraz członkostwo w Lidze Narodów 
(RP zajmowała tzw. miejsce półstałe w Radzie), stanowiły dla Polski pewne 
zabezpieczenie, lecz w 1936 r. sytuacja polityczna w Europie zaczęła ulegać 
szybkiej destabilizacji. Tym samym możliwości uprawiania przez Polskę poli-
tyki równych odległości uległy znacznemu ograniczeniu. Jak słusznie zauważył 
Leszek Moczulski: „Utrzymywanie stanu równowagi z oboma sąsiadami moż-
na było kontynuować tylko do czasu”12. 

Pierwszym symptomem nadciągającego kryzysu stała się bierność mo-
carstw zachodnich wobec utworzenia Wehrmachtu w 1935 r. i rozpoczętej  

8  J. Faryś, op. cit., s. 218-219; M. Kowalski, Przedsionek Europy. Miejsce Polski w systemie geopo-
litycznym nowożytnej Europy. Rozwój myśli geograficzno-politycznej, [w:] Studia nad geopolityką 
XX wieku, red. P. Eberhardt, Warszawa 2013, s. 235-236.
9  Traktat Przeciwwojenny, podpisany w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r., Dz.U. z 1929 r.  
Nr 63, poz. 489; Protokół podpisany w Moskwie, dnia 9 lutego 1929 r. pomiędzy Estonją, 
Łotwą, Polską, Rumunją i Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, dotyczący wejścia w życie 
Traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r., Dz.U. z 1929 r. 
Nr 29, poz. 283.
10  Pakt nieagresji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, 
podpisany w Moskwie dnia 25 lipca 1932 roku, Dz.U. z 1932 r. Nr 115, poz. 951; Protokół 
podpisany w Moskwie dnia 5 maja 1934 r. między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socja-
listycznych Republik Rad o przedłużeniu Paktu Nieagresji, Dz.U. z 1934 r. Nr 53, poz. 487.
11  Deklaracja między Polską a Niemcami o niestosowaniu przemocy, podpisana w Berlinie 
dnia 26 stycznia 1934 r., Dz.U. z 1934 Nr 16, poz.124.
12  L. Moczulski, Wojna polska 1939, Warszawa 2009, s. 74. 



194

ROZDZIAŁ 6

7 marca 1936 r. remilitaryzacji Nadrenii, co było oczywistym pogwałceniem 
43 artykułu traktatu wersalskiego13. Podjęcie tych kroków przez Niemcy uła-
twiła także włoska agresja i podbój Etiopii w latach 1935-1936, który w znacz-
nym stopniu angażował europejskich polityków. Kolejnym sygnałem stał się 
wybuch hiszpańskiej wojny domowej, pomiędzy prawicowymi rebeliantami 
gen. Francisco Franco, wspieranego przez Niemcy i Włochy, a rządem Frontu 
Ludowego, popieranego przez ZSRR14.

Dalsze krystalizowanie się wraz z konsolidacją bloku państw prowadzą-
cych agresywną politykę, nastąpiło w dniach 25 listopada 1936 r., kiedy to 
został podpisany pakt antykominternowski między Berlinem a Tokio, oraz  
6 listopada 1937 r., gdy do paktu przystąpiły Włochy. Zawarty układ, a tak-
że stanowisko Rzeszy w czasie włoskiej agresji na Etiopię, zapewniły Niem-
com zgodę włoskiego dyktatora Benito Mussoliniego na przejście Austrii do 
niemieckiej strefy wpływów i jej Anschluss w dniu 13 marca 1938 r. oraz,  
w okresie późniejszym, dały Adolfowi Hitlerowi poparcie włoskiego dyktato-
ra w czasie konferencji w Monachium15. Warto w tym miejscu nadmienić, że 
napięcie międzynarodowe związane z przyłączeniem Austrii do Rzeszy wyko-
rzystało polskie ministerstwo spraw zagranicznych, pod kierownictwem Józe-
fa Becka, do skierowania 17 marca 1938 r. wobec Litwy ultimatum w spra-
wie nawiązania dwustronnych stosunków dyplomatycznych. Polskie żądania, 
poparte groźbą akcji militarnej, zostały przyjęte 19 marca i tym samym po  
18 latach, choć według Piotra Łossowskiego niektórzy politycy polscy i litew-
scy dążyli do unormowania sytuacji już w latach wcześniejszych, zlikwidowany 
został najbardziej widoczny skutek tzw. buntu gen. Lucjana Żeligowskiego16. 

Kolejnym celem w ekspansywnej polityce niemieckiej stało się oderwa-
nie od Czechosłowacji pogranicznego regionu, stosunkowo dobrze rozwinię-
tego pod względem gospodarczym i zamieszkałego w większości przez ludność 
niemiecką, znanego szerzej pod nazwą Sudetenland (Kraj Sudecki). Gwałtow-
ny wybuch nastrojów nacjonalistycznych, stale podsycanych przez Niemcy, 
oraz groźby kierowane przez kanclerza Rzeszy doprowadziły do rezygnacji 
Anglii (premier Neville Chamberlain) i Francji (premier Édouard Daladier) 
z udzielenia poparcia zagrożonej Czechosłowacji oraz zwołania konferencji 
czterech mocarstw, w dniach 29–30 września 1938 r. w Monachium, w celu 

13  A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2006, s. 243.
14  M. Kitchen, Historia Europy 1919-1939, Wrocław 2006, s. 403-440.
15  A. Czubiński, Historia powszechna..., s. 228-230, 242-246.
16  P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie 1921-1939, Warszawa 1998, s. 309-330.
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zaspokojenia niemieckich roszczeń terytorialnych17. Konferencja ta stanowiła 
również dogodną okazję do przywrócenia władzy polskiej na terenie Śląska 
Zaolziańskiego. Dlatego też Polska przekazała Czechom ultimatum, w któ-
rym domagała się przekazania Zaolzia. Rząd czechosłowacki ugiął się przed 
polskimi żądaniami i odstąpił sporny obszar. Rewindykacja Zaolzia, w cza-
sie nacisków wywieranych przez Rzeszę na Czechosłowację, odbiła się jednak  
w sposób negatywny na pozycji międzynarodowej RP, uznanej za pomocnika 
Rzeszy. ZSRR, który był czeskim sojusznikiem, zagroził nawet Polsce zerwa-
niem paktu o nieagresji18. 

Niedługo później, bo już 24 października 1938 r., niemiecki minister 
spraw zagranicznych, Joachim von Ribbentrop, przedstawił polskiemu am-
basadorowi, Józefowi Lipskiemu, ofertę „globalnego uregulowania” stosun-
ków pomiędzy obu państwami poprzez zgodę na powrót Gdańska do Rzeszy 
i przystąpienie Polski do paktu antykominternowskiego19. Jednakże minister 
Józef Beck, trzymając się wiernie koncepcji Józefa Piłsudskiego, kontynuował 
politykę unikania wiązania się z blokami ideologicznymi, którą traktowano 
jako fundament polskiej polityki zagranicznej20. Propozycje niemieckie zostały 
ponowione w styczniu 1939 r., podczas wizyty ministra Ribbentropa w War-
szawie, lecz powtórnie nie spotkały się z przychylną reakcją Polaków. 

Kilka miesięcy później, 15 marca 1939 r., Wehrmacht zajął resztki Cze-
cho-Słowacji, a we wschodniej części dawnego państwa utworzono quasi- 
niepodległą Słowację, co osłabiło południową granicę RP w sensie strategicz- 
nym, zaś zrealizowanie postulatu wspólnej granicy polsko-węgierskiej było  
w istocie pyrrusowym sukcesem polskiej polityki zagranicznej21. Kolejny akt 
 agresji, w postaci zajęcia przez Niemców litewskiej Kłajpedy, nastąpił w dniu 
23 marca 1939 r. Słusznie skonstatował Władysław Pobóg-Malinowski, że 
dopiero po wchłonięciu przez Niemcy Czech, Wielka Brytania i pociągnięta 
przez nią Francja zdecydowały się popierać Polskę22.

Wobec wymijającego stanowiska RP, która nie wyrażała chęci przystą-
pienia do niemieckiego obozu, 28 kwietnia 1939 r. Adolf Hitler wygłosił 
przemówienie w Reichstagu. Nazwał twórców systemu wersalskiego „podże-
gaczami wojennymi” oraz ogłosił anulowanie niemiecko-brytyjskiego układu 

17  L. Moczulski, op. cit., s. 219-358. 
18  R. Watt, op. cit., s. 342-348.
19  J. Faryś, op. cit., s. 219-220; R. Overy, 1939 nad przepaścią, Warszawa 2009, s. 17-19.
20  J. Faryś, op. cit., s. 209-210.
21  D. Dąbrowski, Rzeczpospolita Polska wobec kwestii Rusi Zakarpackiej 1938-1939, Toruń 
2007, s. 5-11.
22  W. Pobóg-Malinowski, op. cit., s. 858.
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morskiego z 1935 r. i polsko-niemieckiego paktu o nieagresji z 1934 r.23 
Przyczyną takiej reakcji dyktatora Niemiec było wspólne ogłoszenie, w dniu  
6 kwietnia 1939 r., rozszerzenia angielskich gwarancji udzielonych Polsce 
na zasadzie wzajemności oraz zapowiedź podpisania stosownego układu 
obronnego. 

Publiczną odpowiedź na mowę kanclerza Rzeszy i jednocześnie defini-
tywne odrzucenie, powtarzanych kilkakrotnie ofert oraz żądań ze strony nie-
mieckiej, stanowiło przemówienie wygłoszone w Sejmie przez ministra Becka 
w dniu 5 maja 1939 r. Podczas tego wystąpienia padły słynne słowa: „Pokój 
jest rzeczą cenną i pożądaną [...], pokój [...] ma swoją cenę wysoką, ale wy-
mierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko 
jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenną. Tą rzeczą 
jest honor”24.

W konsekwencji zdecydowanego odrzucenia niemieckich żądań, Polska 
potrzebowała zacieśnić swoje kontakty z państwami zachodnimi. Zaprzesta-
nie przez oba mocarstwa zachodnie polityki ustępstw wobec Hitlera i podjęcie 
decyzji o zatrzymaniu niemieckiej ekspansji, ułatwiło Polsce przywrócenie do 
życia sojuszu polsko-francuskiego, w wyniku francuskiej deklaracji z 13 kwiet-
nia, w której to Francja przyłączyła się do gwarancji brytyjskich, oraz wskutek 
późniejszych rozmów sztabowych25. Natomiast wzajemne gwarancje z Wiel-
ką Brytanią, z 6 kwietnia 1939 r., zostały przekształcone w formalny układ 
sojuszniczy 25 sierpnia 1939 r., dopiero po szoku wywołanym podpisanym  
w Moskwie paktem pomiędzy Rzeszą a ZSRR26. 

Wynegocjowany w Moskwie, przez ministra Ribbentropa, w dniu  
23 sierpnia 1939 r. niemiecko-sowiecki traktat o granicach i przyjaźni, nazwa-
ny później paktem Ribbentrop-Mołotow, w swoich tajnych klauzulach rozgra-
niczał niemiecką i rosyjską strefę wpływów w Europie, dzieląc jednocześnie te-
rytorium RP pomiędzy oba państwa wzdłuż linii Narwi, Wisły i Sanu27. .Tym 
samym rozwiały się nadzieje żywione przez polityków w Londynie i Paryżu na 
pozyskanie ZSRR do obozu obrońców ładu wersalskiego. Obrona status quo 
nie leżała w interesie radzieckiego dyktatora Józefa Stalina, w przeciwieństwie 
do zburzenia pokoju w Europie rękami Adolfa Hitlera, szczególnie z racji 

23  W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski, t. 1, 1914–1945, Warszawa 2003, s. 356.
24  Cyt. za Historia dyplomacji polskiej..., s. 594.
25  J. Białkowski, Aspekty wojskowe polityki zagranicznej Polski w 1939 r., Toruń 2008,  
s. 92-97.
26  Ibidem, s. 99-107. 
27  C. Grzelak, Diabelski pakt (z 23 sierpnia 1939 r.), [w:] Si vis pacem, para bellum: bezpieczeń-
stwo i polityka Polski, red. R. Majzner, Częstochowa 2013, s. 605-614.
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obiecanych korzyści terytorialnych28. Oczywistym jest, że przeprowadzona  
w wojsku stalinowska czystka doprowadziła wprawdzie do spadku jako-
ści kadry dowódczej, ale posiadana przez Armię Czerwoną ilość uzbrojenia  
(w latach 1930-1937 armia otrzymała ponad 20 tysięcy samolotów, 21 tysięcy 
czołgów i 30 tysięcy dział, choć nie zawsze dobrej jakości) i wzrost liczebności 
w latach 1935-1937 o 50%, czyli do 1,5 miliona żołnierzy dowodzą, że kraj 
ten również przygotowywał się do udziału w wojnie agresywniej, zaś ilością 
posiadanego wyposażenia mógł w znacznym stopniu wyrównać niedostatki  
w innych dziedzinach29.

Ostatnie dni sierpnia 1939 r. upłynęły pod znakiem gorączkowych prób 
uratowania pokoju. Służyć temu miały, prowadzone jeszcze przez mocarstwa 
zachodnie, rozmowy z Niemcami. W ocenie polityków z Londynu i Pary-
ża, mogły się one powieść tylko w przypadku odłożenia polskiej mobilizacji  
z 30 na 31 sierpnia 1939 r., co Polska zaaprobowała. Rezultatem ostatnich wy-
siłków ambasadora brytyjskiego Neville’a Hendersona w Berlinie, była zgoda 
Rzeszy na przybycie specjalnego wysłannika rządu polskiego w celu podjęcia 
rozmów30. Zgoda ta stanowiła oczywistą próbę stworzenia pozorów gotowo-
ści do rokowań, podczas gdy decyzja o rozpoczęciu (przesuniętego wcześniej  
z 26 sierpnia na 1 września) ataku już faktycznie zapadła31. Minister Beck 
uznał jednak, że udzielenie specjalnych pełnomocnictw nie byłoby właściwym 
krokiem, a to z kolei posłużyło Ribbentropowi jako pretekst do zakończe-
nia rozmowy z ambasadorem Józefem Lipskim, zaledwie po kilku minutach. 
Tymczasem spotkanie to i tak nie miało już znaczenia, ponieważ przedstawio-
ne warunki niemieckie, tzw. 16 punktów, zawierające między innymi żądanie 
przyłączenia do Rzeszy Wolnego Miasta Gdańska oraz zorganizowanie plebi-
scytu na obszarze polskiego korytarza, były nie do przyjęcia dla RP32.

6.2. Korpus Ochrony Pogranicza w polskich 
planach wojennych i mobilizacyjnych

Jako formacja o charakterze ściśle wojskowym był również KOP uwzględ-
niany w polskich planach wojennych. Sytuacja polityczna Polski determi-
nowała również planowanie wojskowe, które koncentrowało się głównie 

28  J. Łojek, Agresja 17 września 1939 r., Warszawa 1990, s. 10-11.
29  J. Białkowski, op. cit., s 36-40; M. Zgórniak, op. cit., s. 206-207.
30  Historia dyplomacji polskiej..., s. 610-612.
31  R. Overy, op. cit., s. 88-89.
32  H. Batowski, Agonia pokoju i początek wojny (sierpień-wrzesień 1939), Poznań 1969,  
s. 210-212.
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na problematyce niemieckiej i rosyjskiej, choć priorytet zagrożenia, ustala-
ny przez naczelne władze wojskowe, nie był stały. Marek Paprocki i Jerzy 
Prochwicz uznają, że w okresie 1921-1926 przyjmowano, iż RP musi być 
przygotowana zarówno do wojny z ZSRR, Niemcami, jak i obu przeciwni-
kami jednocześnie33. Pogląd ten uległ jednak zmianie po zamachu majowym  
w 1926 r., ponieważ marszałek Józef Piłsudski uważał, że niebezpieczeństwo 
ze wschodu jest dla Polski większe aniżeli z zachodu. Dlatego też problem 
ten analizowano znacznie dokładniej niż ewentualny konflikt z Niemcami  
i z tego też powodu prace nad planem na wypadek wojny z ZSRR były znacznie 
bardziej zaawansowane34. Wydaje się, że eksponowanie zagrożenia ze wscho-
du przez Józefa Piłsudskiego było czynnikiem niezmiennym. Już w czerwcu  
1921 r., a więc niedługo po zawarciu traktatu w Rydze, Ścisła Rada Wojen-
na pod przewodnictwem marszałka Piłsudskiego uznała, że spośród dwóch 
wielkich sąsiadów poważniejsze obawy budzi jednak Rosja, jako państwo  
w znacznym stopniu niezależne od Zachodu35.

Ze względu na długość granicy lądowej i przewidywaną przewagę so-
wiecką plan „Wschód”, o którym tylko będzie pokrótce wspomniane, miał 
charakter defensywny, połączony z elementami ograniczonych zwrotów za-
czepnych. Prace nad planem „W” trwały do 1938 r., a został on zatwierdzony 
w 1939 r. Niestety, plan ten nie jest obecnie znany w całości, choć pewien 
obraz polskich zamierzeń daje praca Rajmunda Szubańskiego Plan operacyjny 

„Wschód” 
36. Wynika z niej, że planowano wystawić armie: „Wilno”, „Bara-

nowicze”, „Wołyń”, „Podole” i SGO „Polesie”, a w rezerwie miały pozostać 
armie: „Lwów” i „Lida” oraz odwód główny w rej. Brześcia. Zatem skrzydła 
ugrupowania byłyby obsadzone mocniej, ponieważ centralny odcinek stano-
wiły trudne do przebycia bagna poleskie. Wydaje się, że trafna jest opinia 
tegoż badacza, zgodnie z którą zadaniem rozmieszczonych kordonowo wzdłuż 
granicy oddziałów KOP, w planie „Wschód”, było jedynie prowadzenie dzia-
łań opóźniających w ciągu pierwszych 2-6 dni walk37.

Trzeba w tym miejscu od razu zaznaczyć, że do 1927 r. nowo formowane 
oddziały KOP nie miały określonych zadań na wypadek konfliktu zbrojnego38. 

33  M. Paprocki, J. Prochwicz, Korpus Ochrony Pogranicza w planach mobilizacyjnych II Rzecz-
pospolitej, Korpus Ochrony Pogranicza, [w:] Materiały z konferencji…, s. 177.
34  P. Stawecki, Wojsko Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 V 1926 – 12 V 1935, Warszawa 2004, 
s. 103.
35  M. Leczyk, Polska i sąsiedzi, stosunki wojskowe 1921-1939, Białystok 1997, s. 20.
36  Zob. R. Szubański, Plan operacyjny „Wschód”, Warszawa 1994.
37  Ibidem, s. 70, 72.
38  L. Wyszczelski, Wojsko Piłsudskiego…, s. 91
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Można jednak z całą pewnością stwierdzić, że w latach następujących po prze-
wrocie majowym analizowano możliwość mobilizacji dywizji KOP w oparciu 
o oddziały KOP stojące na granicy litewskiej, a stosowna instrukcja została 
wydana w 1931 r.39 Tymczasem z drugiej strony wiadomo, że w uaktualnia-
nej od 1931 r. wersji planu mobilizacyjnego „S”, w 1935 r. KOP miałby za 
zadanie wystawić najprawdopodobniej 3 brygady piechoty, choć początkowo 
zakładano sformowanie nawet 5 dywizji piechoty40.

Po długoletnim zastoju, prace planistyczne nad kierunkiem zachodnim 
zostały wznowione dopiero w 1935 r., po śmierci, wywierającego przemożny 
wpływ na politykę obronną państwa, marszałka Józefa Piłsudskiego, kiedy to 
nowy Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, gen. dyw. Edward Śmigły-Rydz, 
polecił podjąć studia nad planem ewentualnego konfliktu z Niemcami gene-
rałom: Tadeuszowi Kutrzebie, Juliuszowi Rómmlowi, Władysławowi Bort-
nowskiemu oraz Leonowi Berbeckiemu. Oficjalne prace nad planem Sztab 
Główny rozpoczął dopiero 4 marca 1939 r.41 Zapewne to właśnie pośpiech 
zadecydował o przygotowaniu jedynie bardzo ogólnych założeń42. W for-
mie pisemnej opracowano tylko pierwszą fazę planu, zaś druga istniała tylko  
w postaci luźnych koncepcji, których już nie spisano przed wybuchem wojny43. 

 Plan „Zachód” zakładał również, że polskie działania będą miały charak-
ter głównie opóźniający i defensywny, uwzględniono jednak także działania 
ruchowe armii odwodowej, skoncentrowanej na północ od Kielc po rzekę Pili-
cę. Aktywny udział Francji w wojnie był przyjmowany jako conditio sine qua 
non. W pierwszej fazie wojny zamierzano stoczyć bitwę graniczną na zacho-
dzie kraju, a następnie kolejnym etapem działań miał być odwrót na ostateczną 
linię obrony na Wiśle, Narwi i Sanie44. W ramach polskiego planu szczególnie 
odpowiedzialna rola przypadła Armii „Kraków”, która miała stanowić rodzaj 
zawiasu (pivot) dla wprowadzenia jednostek odwodowych i ewentualnego 
odwrotu45. Jednakże siły, jakimi dysponowała Armia „Kraków”, zwłaszcza  

39  Instrukcja Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych marszałka Józefa Piłsudskiego w sprawie za-
sad mobilizacji dywizji KOP [dok. 40], [w:] O niepodległą i granice…, s. 158-159; Studium 
operacyjne dowódcy Brygady KOP „Grodno” ppłk. Dypl. Mikołaja Bołtucia do Generalnego Inspek-
tora Sił Zbrojnych marszałka Józefa Piłsudskiego w sprawie mobilizacji dywizji KOP [dok. 43],  
[w:] O niepodległą i granice…, s. 161-180; L. Wyszczelski, Wojsko Piłsudskiego…, s. 92-93.
40  T. Pawłowski, op. cit., s. 192-193.
41  C. Grzelak, H. Stańczyk, Kampania polska 1939 r., Warszawa 2005, s. 64-65.
42  O skali zaniedbań świadczy relacja płk. Jana Rzepeckiego, w 1939 r. szefa Oddziału III Ope-
racyjnego Armii „Kraków”, według której spośród otrzymanych analiz „Najświeższe […] nosiły 
datę 1932 roku”. J. Rzepecki, Wspomnienia i przyczynki historyczne, Warszawa 1956, s. 68. 
43  C. Grzelak, H. Stańczyk, Kampania polska..., s. 65.
44  Ibidem, s. 64-65.
45  W. Steblik, Armia „Kraków” 1939, Warszawa 1975, s. 15-18.
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w sytuacji, gdy zbyt słabe było skrzydło północne w rej. Częstochowy i po-
łudniowe, ubezpieczane przez utworzoną naprędce w lipcu Armię „Karpaty”, 
były zbyt skromne46. Warto zauważyć, że w przypadku niepomyślnego rozwo-
ju sytuacji, tzn. porażki na linii Wisły, Narwi i Sanu, planowano wycofać się  
i zorganizować opór na tzw. przedmościu rumuńskim47. 

Ilustracja nr 28 przedstawia zarówno zamiary operacyjne, jak i ugrupo-
wania wstępne obu stron. Celem strony niemieckiej było głębokie oskrzydle-
nie z północy i południa sił polskich, a następnie ich rozbicie na zachód od 
Wisły. Realizację tego zamiaru ułatwiał przebieg granicy oraz wprowadzenie 
wojsk niemieckich na Słowację. Armie polskie zostały rozlokowane kordo-
nowo wzdłuż granicy i miały prowadzić działania obronne zgodnie z planem 

„Zachód”. Słusznie konstatuje generał Jerzy Kirchmayer, że „biły się […] dwie 
różne doktryny wojenne”48. Doktryna blitzkriegu zakładała rozstrzygnięcie 
wojny w ciągu kilku dni dzięki działaniom zgrupowań jednostek szybkich  
z silnym wsparciem lotniczym. Wojsko Polskie nie było gotowe sprostać ta-
kiemu wyzwaniu.

46  R. Dalecki, Armia „Karpaty”, Rzeszów 2009, s. 18-23, 44-45; W. Steblik, op. cit., s. 37-40.
47  M. Porwit, Komentarze do historii polskich działań obronnych w 1939 roku, t. 1, Warszawa 
1983, s. 78-80.
48  J. Kirchmayer, Kilka zagadnień polskich 1939 i 1944, Warszawa 1959, s. 45.
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Ilustracja 28. Zamiary operacyjne WP i Wehrmachtu

Z problematyką planowania wojennego jest również nierozerwalnie zwią-
zany plan mobilizacyjny „W” (od nazwiska twórcy płk. Józefa Wiatra), który 
zastąpił zdezaktualizowany plan mobilizacyjny „S”. Prace nad nowym planem 
mobilizacyjnym rozpoczęto w 1935 r. i przyjęto następujące założenia: 

• defensywa, 
• jedność planu (musiał on być dostosowany zarówno do wypadku 

„Wschód”, jak i „Zachód”), 
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• giętkość (miał umożliwić oddzielne mobilizowanie broni i jednostek 
oraz zapewniać stopniowe podnoszenie gotowości wojennej), 

• szybkość, tajność, rozczłonkowanie w czasie (aby zapobiec powstawa-
niu zbyt dużych skupisk rezerwistów), 

• terytorialność - aby zapewnić jak największy odsetek polskich rezer-
wistów w mobilizowanych oddziałach (nie odnosiła się do jednostek II rzutu) 
i decentralizacja49. 

W ramach planu „W” jednostki KOP, po spełnieniu swoich zadań prze-
widywanych planem mobilizacyjnym, miały się częściowo odtworzyć i na-
dal pełnić służbę na wschodniej granicy państwa50. W maju 1939 r. weszło  
w życie nowe studium pod nazwą „W1”, w którym uznano niemożliwość walki  
z obu sąsiadami i konieczność skupienia całości sił na zachodzie51. Według pla-
nu „W1” zamierzano zmobilizować 39 dywizji piechoty, 11 brygad kawalerii 
oraz 2 brygady zmotoryzowane52. Trzeba pamiętać również o przemianowa-
niu pododcinków na brygady górskie w ramach mobilizacji alarmowej53. Dla 
porównania niemieckie plany mobilizacyjne na lata 1939-40 przewidywały 
wystawienie 104 dywizji. Polski Sztab Generalny przewidywał, że 70% sił 
Wehrmachtu może być wykorzystanych przeciwko Rzeczypospolitej, jednak 
w ostatecznym rozrachunku wyniosły one 56 dywizji (w tym siedem dywizji 
pancernych i po cztery lekkie oraz zmotoryzowane)54.

W kontekście polskiej mobilizacji, Piotr Zarzycki w swojej pracy Plan mo-
bilizacyjny „W”, pisząc o ogóle żandarmerii, spośród jednostek wchodzących 
w skład Dywizjonu Żandarmerii KOP, wymienia tylko Pluton Żandarmerii 
KOP „Grodno” (pod względem mobilizacyjnym przydzielony do Batalionu 
KOP „Orany”). Formował on pluton pieszy żandarmerii nr 44 (grupa żółta), 
prawdopodobnie w 1939 r. utworzono także Pluton Żandarmerii KOP „Cha-
bówka”55. Są to jedyne pewne wiadomości na temat zadań mobilizacyjnych 

49  Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. 1, Kampania Wrześniowa 1939, cz. 1, 
Londyn 1951, s. 290.
50  Ibidem, s. 297.
51  J. Prochwicz, Korpus Ochrony Pogranicza w przededniu wojny, [w:] Z dziejów polskich forma-
cji granicznych 1918 – 1939. Studia i materiały, t. 2, red. B. Polak, Koszalin 2002, s. 187 – 207. 
52  P. Zakrzycki, Plan mobilizacyjny „W”. Wykaz oddziałów mobilizowanych na wypadek wojny, 
Pruszków 1995, s. 269-271.
53  R. Dalecki, op. cit., s. 33.
54  PSZ, t. 1, cz. 1, s. 262-266, 448; C. Grzelak, H. Stańczak, Kampania polska…, s. 113, 115.
Prezentowane dane bywają jednak rozbieżne, porównaj: PCZ, s. 274-278; P. Wieczorkiewicz, 
Kampania 1939 roku, Warszawa 2001, s. 24; B. Miśkiewicz, Wojsko Polskie w XX wieku, Po-
znań 2006, s. 59.
55  P. Zarzycki, op. cit., s. 150; R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny W i jego 
ewolucja, Warszawa 2010. s. CXXXV, 1076–1077.
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żandarmerii KOP. Brak dokumentów i informacji w literaturze zdaje się su-
gerować, że innych zadań dla Dywizjonu Żandarmerii KOP nie przewidziano. 
Może dziwić fakt tak znikomego uwzględnienia żandarmerii KOP w planach 
mobilizacyjnych, szczególnie że pozostałe 10 dywizjonów żandarmerii WP (po 
jednym w każdym Okręgu Korpusu) mobilizowało według planów łącznie  
73 plutony żandarmerii, a oprócz tego dodatkowe oddziały miały mobilizować 
poszczególne plutony56. Można przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że 
wpływ tu miało powierzenie KOP sformowania licznych oddziałów piechoty, 
niedostatek na Kresach przeszkolonych żandarmów - Polaków pozostających 
w rezerwie lub też specyfika służby i wynikające stąd rozproszenie Dywizjonu 
Żandarmerii KOP.

Wiadomo jednak, że w 1939 r. następowały również i inne zmiany or-
ganizacyjne Dywizjonu Żandarmerii KOP, bardziej szczegółowo opisane  
w podrozdziale 2.3. Jednakże związek tych przemian z planem mobilizacyjnym 

„W” („W1”) pozostaje nadal kwestią otwartą, gdyż na przeszkodzie stoi brak 
informacji w literaturze i archiwaliów. W materiałach archiwalnych zachował 
się jednak dokument – telegram (Ilustracje nr 29 i 30) mówiący, że w nocy 
z 28/29 sierpnia część żandarmów przydzielonych do Brygady KOP „Podole” 
została wycofana z posterunków57. Nie był to jednak koniec zmian. W czasie, 
gdy polskie dywizje wycofywały się już na zachodzie, na wschodzie zachodziły 
kolejne reorganizacje. Dowodem niech będzie pismo datowane na 5 września 
1939 r. i zatytułowane Odtworzenie d[owódz]twa plut[onu] żand[armerii] KOP 
„Tarnopol” i posterunków żand[armerii] KOP na terenie brygady „Podole” 58. 

56  P. Zarzycki, op. cit., s. 146-151.
57  ASG, 178/157 [Materiały Plutonu Żandarmerii „Podole” oraz podległych posterunków do-
tyczące spraw karnych- oszustwa, naruszenia tajemnic wojskowych, osoby poszukiwane i podej-
rzane], Telegram z dnia 28 sierpnia 1939 r. z godziny 23.50.
58  ASG, 178/157, Odtworzenie dtwa plut. żand. KOP „Tarnopol” i posterunków żand. KOP 
na terenie brygady „Podole”, pismo por. Czesława Krzemieńskiego z dnia 5 września 1939 r.
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Ilustracja 29 i 30. Telegram z dnia 28 sierpnia 1939 r. z godziny 23.50
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Rewers dokumentu
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Jak już wspomniano, Korpus Ochrony Pogranicza, podobnie jak jed-
nostki Wojska Polskiego, miał przydzielone zadania mobilizacyjne w ramach 
planu mobilizacyjnego „W” („W1”). Mobilizacja częściowa na potrzeby woj-
ny z Niemcami rozpoczęła się dla KOP również 23 marca 1939 r. W oparciu 
o ilustrację nr 31 łatwo zauważyć, że wysiłek mobilizacyjny KOP był znaczny. 
Ograniczając się tylko do analizy jednostek na szczeblu pułku, sformowano: 
13 pułków piechoty, 1 pułk kawalerii, powstały także dowództwa wielkich 
jednostek i jeszcze inne mniejsze pododdziały59. Zmobilizowane przez KOP 
pułki zostały przydzielone do różnych dywizji WP, a ostatecznie w poszcze-
gólnych armiach ich ilość przedstawiała się w sposób następujący:

• SGO „Narew” posiadała w swoim składzie 4 pułki piechoty: 3. pp 
KOP, 133. pp, 134. pp, 135. pp, trzy ostatnie stanowiły trzon 33. DP, 

• Armia „Łódź” posiadała 1. Pułk Kawalerii KOP, 
• Armia „Kraków” posiadała 2 pułki piechoty: 1. pp KOP, 2. pp KOP, 

czyli trzon 1. Brygady Górskiej, 
• Armia „Karpaty” posiadała 2 pułki piechoty: 1. Pułk KOP „Karpaty”, 

2. Pułk KOP „Karpaty”,
• GO „Wyszków” (Odwód „Wyszków”) posiadała: 207. pp, 
• Armia „Prusy” (Odwód Naczelnego Wodza „Prusy”) posiadała:  

163. pp,
• SGO „Tarnów” (Odwód „Tarnów”) posiadała: 96. pp, 97. pp, 98. pp, 

 czyli trzon 38. DP60. 
Ilustracja nr 31 ukazuje również strukturę KOP w przededniu wojny, 

liczącego po mobilizacji 7 pułków i 1 brygadę61. Odtworzone jednostki KOP 
pełniły straż na granicy wschodniej Rzeczypospolitej62. Poszczególne pułki 
KOP i Brygada KOP „Polesie” występowały w sile:

59  Część autorów podaje liczbę 12 pułków, ale PSZ, t. 1, cz. 1, Tabela XXIV wykazuje  
13. Różnica w ilości pułków polega najprawdopodobniej na niewykazaniu w wysiłkach mo-
bilizacyjnych KOP 1. Pułku KOP „Karpaty”, gdyż był on organizowany nieco wcześniej  
i na innych zasadach. Zob. M. Jabłonowski, Formacja specjalna…, s. 59; J. Prochwicz, Korpus 
Ochrony Pogranicza 1924-1939…, s. 83.
60  M. Jabłonowski, Formacja specjalna…, s. 57-60; J. Prochwicz, Korpus Ochrony Pogranicza 
1924-1939…, s. 83-93; Idem, Korpus Ochrony Pogranicza w przededniu wojny, [w:] Z dziejów 
polskich formacji..., s. 187-207; PSZ, t. 1, cz. 1, Tabela XXIV.
61  Pewne nieścisłości, łatwe do weryfikacji, występują w nazewnictwie pułków oraz w ich 
składzie. Por. J. Prochwicz, Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939…, s. 83-93; Idem, Korpus 
Ochrony Pogranicza w przededniu wojny, [w:] Z dziejów polskich formacji..., s. 187-207; PSZ,  
t. 1, cz. 1, Tabela XXIV.
62  Dodać by wypadało, że 25 sierpnia 1939 roku dowództwo Odcinka „Jasło” oraz Podod-
cinków „Sucha”, „Nowy Sącz” i „Sanok” wcielono do KOP. R. Rybka, K. Stepan, op. cit.,   
s. CLVIII.
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• Pułk KOP „Wilno” w składzie 4 batalionów,
• Pułk KOP „Głębokie” w składzie 2 batalionów plus podporządkowa-

na Dziśnieńska Półbrygada Obrony Narodowej w składzie 2 batalionów,
• Pułk KOP „Wilejka” w składzie 3 batalionów,
• Pułk KOP „Snów” w składzie 2 batalionów,
• Brygada KOP „Polesie” w składzie 3 batalionów,
• Pułk KOP „Sarny” w składzie 4 batalionów, w tym 2 tzw. specjalne 

(forteczne),
• Pułk KOP „Zdołbunów” w składzie 3 batalionów,
• Pułk KOP „Czortków” w składzie 3 batalionów63.
Pomimo odłożenia, na prośbę Anglii i Francji, polskiej mobilizacji po-

wszechnej z 30 na 31 sierpnia 1939 r. należy stwierdzić, że w ostatnich godzi-
nach pokoju pod bronią znalazło się około miliona polskich żołnierzy, czyli 
około 70% planowanych sił64. Jednakże wobec zdecydowanej przewagi wojsk 
niemieckich (Tabela nr 27) oraz bierności zachodnich sojuszników, czyli 
Wielkiej Brytanii i Francji (zwlekanie z wypowiedzeniem wojny i realizacją 
zobowiązań, bardzo ograniczone działania lądowe i lotnicze), wynik starcia nie 
mógł budzić wątpliwości65.

Tabela 27

Stosunek sił w dniu 1 września 1939 r.

Rodzaj uzbrojenia/  
jednostka

Wojsko  
Polskie Wermacht Stosunek ilościowy

Piechota (baony) 376 559 1-1,5
Artyleria  

do ognia pośredniego 2065 5805 1-2,8

Artyleria ppanc. 774 4019 1-5,2
Czołgi 475 2511 1-5,3

Źródło: T. Jurga, Obrona Polski, Warszawa 1990, s. 207. 

63  M. Jabłonowski, Formacja specjalna…, s. s. 57-60; J. Prochwicz, Korpus Ochrony Pogranicza 
1924-1939…, s. 83-93; Idem, Korpus Ochrony Pogranicza w przededniu wojny, [w:] Z dziejów 
polskich formacji..., s. 187-207; PSZ, t. 1, cz. 1, Tabela XXIV.
64  B. Miśkiewicz, Wojsko Polskie…, s. 56.
65  J. Białkowski, op. cit., s. 120-123, 137-150.
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Przebieg walk granicznych potwierdził takie przewidywania, albowiem 
już w szóstym dniu wojny (to jest 6 września 1939 r.) Naczelny Wódz marsz. 
Śmigły-Rydz orzekł, że: „Front jest wszędzie przerwany, pozostaje nam tylko 
odwrót na Wisłę, o ile to jeszcze będzie wykonalne”66.

Ilustracja 31. Korpus Ochrony Pogranicza z początkiem wojny 

66  Relacja gen. S. Burchardta-Bukackiego (AIHS), cytat za L. Moczulski, op. cit., s. 693.
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6.3. Udział żandarmów KOP  
w kampanii 1939 roku i ich dalsze losy 

Wydaje się, że na wstępie powinno zostać przypomniane stwierdzenie, iż 
zadaniem żandarmerii nie była bezpośrednia walka, ale utrzymanie bezpieczeń-
stwa, spokoju i porządku publicznego na terenie objętym działaniami wojenny-
mi, a w szczególności zapewnienie ładu i bezpieczeństwa na tyłach walczących 
oddziałów67. Oznacza to, że zadania żandarmerii w czasie działań wojennych 
nie ulegały zasadniczej zmianie w odniesieniu do okresu pokojowego.

Odtworzenie szczegółowej chronologii czy nawet tylko wybranych fak-
tów dotyczących udziału żandarmów KOP w kampanii 1939 r. nie jest moż-
liwe z wielu przyczyn. Przede wszystkim z powodu niedostatku dokumentów, 
którego najważniejszą przyczyną jest rozdrobnienie Dywizjonu Żandarmerii 
KOP. Jak bowiem uzyskać źródła, na podstawie których można by odtworzyć 
działania posterunku liczącego kilku żandarmów!? Zasadniczo wypadałoby się 
jedynie opierać się na wspomnieniach, lecz wspomnień takich brak, z powodu 
nagłości działań i strat wojennych, oraz powojennej zmiany granic i ustroju 
Polski. Obecnie istnieje możliwość prześledzenia losów tylko kilku, spośród 
wielu, żandarmów KOP w 1939 r. i później, ponieważ o tych osobach za-
chowały się informacje. Oczywiście, są opublikowane różnego rodzaju spisy 
jeńców czy pomordowanych, jak choćby ten Mirosława Rubasa, ale nie są one 
wolne od błędów i nie są też kompletne. Potwierdzeniem takiego stanu rze-
czy jest choćby postać zamordowanego kpt. Zygmunta Puchalika i jego dzieje. 
Według źródłowej publikacji do 1937 r. służył on „w 3 dywizjonie żandarmerii 
KOP”. Tu jednak pojawia się ważna nieścisłość, gdyż taka jednostka nigdy 
nie istniała, a wymieniony oficer był przez pewien czas dowódcą plutonu przy 
Brygadzie KOP „Grodno”68.

Warto jeszcze w tym miejscu podkreślić, że wojna dla żandarmów rozpo-
częła się nie z chwilą agresji sowieckiej 17 września, lecz już 1 września 1939 r. 
Nie wolno bowiem zapomnieć i o tych żołnierzach, którzy pełnili swą służbę 
przy jednostkach Armii „Karpaty”. Na jednym z posterunków żandarmerii, 
działających w ramach tej właśnie armii służył, późniejszy porucznik, Stefan 
Jankowicz, wielokrotnie cytowany w tymże opracowaniu. W świetle jego  
 

67  CAW, I.300.51.157, Przeznaczenie i zasady użycia żandarmerji na terenie działań wojen-
nych (II redakcja), dokument z 1932 r.
68  M. Rubas, Katyńska lista strat Polskich Formacji Granicznych: żołnierze Korpusu Ochrony Po-
granicza i funkcjonariusze Straży Granicznej pomordowani i zaginieni na wschodzie na przełomie 
lat 1939/1940, Warszawa 2000, s. 131.
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wspomnień, jak również wnioskując z miejsca publikacji, udało mu się wydostać  
z kraju i służył dalej w Wojsku Polskim, lecz już poza granicami kraju69. Po-
dobnie, różnymi drogami, na emigracji znaleźli się: chor. Aleksander Twar-
dijewicz, st. wachm. Florian Blaszczyński (obaj słuzyli w 11. Szwadronie 
Żandarmerii) i st. wachm. Stefan Szczepanik (6. Pluton Żandarmerii) oraz 
prawdopodobnie ppor. Stanisław Mięso (nie przeżył wojny)70.

Ilustracja 32. Kapral Jankowicz (po prawej stronie)

Większość żandarmów KOP służyła jednak na Kresach Wschodnich, 
które według trafnej oceny Czesława Grzelaka „nie były przygotowane do 
odparcia ataku nowego wroga. Polska doktryna wojenna nie zakładała wojny  
 

69  S. Jankowicz, op. cit., s. 348.
70  W. Wierzbicki, op.cit., s. 76, 125, 135.
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na dwa fronty [...]. Dlatego też wszystkie możliwe jednostki liniowe zostały 
rzucone do walki przeciwko Niemcom”71.

W połowie września 1939 r. walki na froncie polsko-niemieckim ogni-
skowały się coraz wyraźniej w dwóch obszarach: pierwszy z nich stanowiło 
centrum państwa (dolna Bzura - Puszcza Kampinoska - Modlin - Warsza-
wa), drugim była południowo- wschodnia część Polski (Zamość - Tomaszów 
Lubelski - Lwów - górny Dniestr). Wojsko Polskie liczyło jeszcze około 650 
tysięcy żołnierzy, z czego około 240 tysięcy koncentrowało się w obszarze ope-
racyjnym na zachód od Wisły, w rejonie operacyjnym na wschód od Wisły 
było 200 tysięcy, a ponad 200 tysięcy w ośrodkach zapasowych lub szpitalach 
na obszarze tyłowym (dla nich jednak nie było odpowiedniej ilości wyposaże-
nia)72. Obszar tyłowy rozciągał się na odcinku około 950 km z północy na po-
łudnie i szerokości 170-200 km ze wschodu na zachód. W tej sytuacji ogólna 
ocena Sztabu Naczelnego Wodza uznawała za realną możliwość zorganizowa-
nia obrony na przedmościu rumuńskim - na terenie opartym o łańcuch Kar-
pat i osłanianym z pozostałych stron rzekami Stryj oraz Dniestr73. Natomiast  
o wartości bojowej, strzegącego granicy wschodniej,  Korpusu Ochrony Pogra-
nicza wystarczy powiedzieć, że KOP zmobilizował siły przewyższające swój do-
tychczasowy stan posiadania, jednakże ten wysiłek spowodował uszczerbek dla 
zadań podstawowych tej formacji, właśnie z powodu poważnego ilościowego 
i jakościowego osłabienia, skutkującego mniejszymi możliwościami ochrony 
granicy RP74.

Tymczasem koncentrację kończyły wojska, przeznaczone do zajęcia ob-
szarów wschodnich RP, przyznanych ZSRR w myśl paktu Ribbentrop-Moło-
tow i liczyły one w pierwszej fali: Front Białoruski 201 tysięcy żołnierzy i około 
2800 pojazdów pancernych, a Front Ukraiński: 266 tysięcy żołnierzy i 2700 
pojazdów pancernych75. Sam fakt przeprowadzenia tej mobilizacji i dokonane-
go uderzenia nie mógł być zaskoczeniem, ponieważ o sowieckich przygotowa-
niach (powoływanie rezerwistów, koncentracja nad granicą nowych jednostek) 
meldował również wyprzedzająco wywiad KOP76.

71  C. Grzelak, Kresy w czerwieni, Warszawa 1998, s. 178.
72  C. Grzelak, H. Stańczyk, Kampania polska…, s. 243.
73  Ibidem, s. 242-243.
74  J. Prochwicz, Korpus Ochrony Pogranicza w przededniu wojny, cz. II. Przemiany organizacyjne 
i przygotowania wojenne KOP w 1939 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1994, nr 4, s. 10.
75  C. Grzelak, Kresy w czerwieni…, s. 183-185.
76  Wiadomości od mjr. Jana Gurbskiego z przedpola ZSRR meldowane przez Wywiad KOP do 
Oddziału II SG od jesieni 1938 do jesieni 1939 r. [dok. 102], [w:] Wrzesień 1939; radzieckie 
zagrożenie Rzeczypospolitej w dokumentach, relacjach i wspomnieniach, red. W. Włodarkiewicz, 
Warszawa 2005, s. 198-199.
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Niemniej jednak generał Wacław Stachiewicz zanotował w swoich wspo-
mnieniach, że wkroczenie Armii Czerwonej było „zupełnym zaskoczeniem”77, 
które ostatecznie przekreśliło możliwość dalszej walki i spowodowało wydanie 
przez Naczelnego Wodza rozkazu: „wojska mają kierować się […] na Rumu-
nię lub Węgry. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich stro-
ny oraz próby rozbrojenia oddziałów. W stosunku do Niemców zachowywać 
się jak dotychczas”78.

Ilustracja 33. Sytuacja militarna Polski w nocy 16/17 września 1939 r.  

77  W. Stachiewicz, Z relacji Szefa Sztabu Naczelnego Wodza, [w:] Wrzesień 1939 w relacjach  
i wspomnieniach, red. M. Cieplewicz, E. Kozłowski, Warszawa 1989, s. 75.
78  Ibidem, s. 76.
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Wydaje się jednak, że nie w każdym przypadku kwestia agresji jawi się 
jako takie oczywiste i całkowite zaskoczenie. Ówczesny ppor. Witold Żółkiew-
ski z Batalionu KOP „Dederkały” zapisał, że: „16-go września w godz. popołu-
dniowych […] nadany został rozkaz „pogotowia marszowego”79.[…] Usiłując 
wyjaśnić zagadkę rozkazu pułkowego, prawie nieprzerwanie prowadziłem na-
słuch różnych stacji […] około godz. trzeciej nad ranem, na fali rozgłośni mo-
skiewskiej usłyszałem przemówienie Mołotowa o przyjściu z pomocą bratnim 
narodom Białorusi i Ukrainy”80.

Prawdą jest jednak, że w wielu oddziałach nie spodziewano się takiego 
obrotu sprawy. Jeden z kapelanów KOP, ksiądz Kazimierz Batowski, znajdu-
jący się przy Batalionie KOP „Sarny” wspominał: „17 września dowódca kom-
panii zatelefonował do mnie: »Księże kapelanie za kilka godzin odstępujemy«.  
I zaczął się straszliwy dzień. Inwazja Armii Czerwonej. Pośpieszne rozkazy do 
odwrotu. Mobilizowanie furmanek pod sprzęt wojskowy. Zaskoczenie okrop-
ne. […] Szpica ubezpieczająca kompanię […] słysząc jakieś ruchy i szmery, 
[…] nie wytrzymała nerwowo i dała w górę ognia. Wtedy wojsko skoczyło do 
rowów i zaczęło strzelać. […] to krowa została na pastwisku i sprawiła takie 
zamieszanie. […] dobrnęliśmy po tych piachach i wertepach do stacji kole-
jowej. […] Tu załadunek do wagonów kolejowych i odjazd w kierunku na 
Kowel. Na powitanie nas wyszły sowieckie czołgi i dały ognia. Panika. Krzyki. 
Strzelanina. […] Każdy jak mógł się ratował”81.

Poniższa tabela zawierająca instrukcję alarmową dla żandarmów z poste-
runku w Borszczowie, jednak najprawdopodobniej już nieaktualną w 1939 r., 
przedstawia jak mogły wyglądać dla żandarmów KOP pierwsze godziny po 
agresji sowieckiej na RP. 

79  Prawdopodobnie chodziło o planowane wycofanie na przedmoście rumuńskie, celem 
dalszej obrony.
80  R. Ziółkowski, Mój wrzesień. Spóźniona relacja – wspomnienie, [w:] Oni strzegli…, s. 74.
81  K. Batowski, Relacja z 17 września 1939 roku kapelana 3 kompanii 18 batalionu KOP,  
[w:] Wspomnienia nie tylko o pułku KOP „Sarny”, red. H. Dąbrowski, Warszawa 2001, s. 76-77. 
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Tabela 28

Instrukcja alarmowa dla Posterunku Żandarmerii przy Baonie KOP „Borszczów”

1. Sposób alarmowa-
nia

a. ustnie
b. telefonicznie
c. strzałami (6 strzałów w trzech seriach w jednominuto-
wych odstępach)

2. Osoby uprawnione
do zarządzenia alarmu

a. przełożeni fachowi
b. przełożeni służbowi

3. Plac alarmowy Lokal posterunku

4. Zarządzenia alar-
mowe

Z chwilą alarmu po godzinach służbowych, podofi-
cer dyżurny wysyła jednego żandarma lub szeregowego  
z obsługi koni do żandarmów mieszkających prywatnie,  
a w pierwszym rzędzie do d-cy posterunku z zawiadomie-
niem o alarmie. Szeregowy, który zawiadamia żandarmów, 
zawiadamia także dyżurnego w stajni, by przygotował ko-
nie do wyjazdu i podprowadził pod posterunek.
Żandarmi zawiadomieni o alarmie, a także z patrolu 
miejscowego zbierają się w lokalu posterunku, oczekując 
dalszych rozkazów dowódcy posterunku, a w razie jego 
nieobecności zastępcy względnie tego co zarządził alarm.
Dowódca posterunku, a w razie jego nieobecności zastęp-
ca melduje się temu przełożonemu, który alarm zarządził, 
prosząc o dalsze rozkazy dla posterunku i dyspozycje co do 
wysłanych patroli zamiejscowych, czy należy je ściągnąć.
Patrol stały w Borszczowie tylko w razie zarządzenia alar-
mu garnizonowego staje na placu apelowym (Targowica-

-Borszczów) i melduje się u tego przełożonego, który za-
rządził alarm.

5. Uzbrojenie i umun-
durowanie Służbowe
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6. Uwagi

Na wypadek alarmu, w razie nieobecności żandarmów 
tak mieszkających poza koszarami jak i na posterunku 
(będących w patrolach zamiejscowych), żandarm dyżurny 
wystawia jednego szeregowca z obsługi koni z karabinem 
jako wartownika przed lokalem posterunku, którego za-
daniem jest ochrona lokalu posterunku na zewnątrz, sam 
zaś melduje się u tego przełożonego, który alarm zarządził, 
meldując mu stan posterunku i prosi o dalsze dyspozycje.
Dowódca posterunku (zastępca) wysyła jednego luzaka 
uzbrojonego z zadaniem pilnowania stajni posterunku, 
pouczając go o obowiązkach wartowniczych, którego za-
daniem jest zabezpieczenie całości stajni i rzeczy znajdują-
cych się wewnątrz i zewnątrz stajni.
Na wypadek, gdy po zarządzeniu alarmu dc-y posterun-
ku (zastępca) wraz z oczekującymi żandarmami zostaną 
wysłani do wykonania pewnych czynności służbowych, 
wówczas żandarm dyżurny pozostaje z luzakiem na poste-
runku, którzy to ostatni są użyci do służby wartowniczej  
i odpowiedzialny jest za całość posterunku.

Źródło: ASG, 178/139, Instrukcja alarmowa dla posterunku żand. przy baonie 
„Borszczów”, zatwierdzona przez kpt. Kazimierza Kaciukiewicza i dowódcę dyonu.

 

Rozkazy ludowego komisarza obrony, marszałka Klimenta Woroszyłowa 
i szefa Sztabu Generalnego Armii Czerwonej, komandarma I rangi Borysa Sza-
posznikowa dla Frontu Białoruskiego, nakazywały opanować obszar na północ 
od Prypeci i Piny do granicy litewskiej oraz łotewskiej na głębokości aż po 
Wisłę, Narew i Pisę. Front Ukraiński miał natomiast zająć tereny na południe 
od Prypeci po granice z Rumunią i Węgrami, a zasięg natarcia wyznaczać mia-
ła Wisła i San82. Na poszczególnych kierunkach natarcia podejmowało walkę 
wielu żołnierzy KOP, WP czy nawet cywilów83, pomimo jej beznadziejności, 
opuszczenia terytorium RP przez rząd i Naczelnego Wodza i wbrew jego roz-
kazowi zabraniającemu podejmowania walki84. Wśród nich byli też żandarmi 
KOP, jednym z takich właśnie żołnierzy był późniejszy kapitan Rudolf Semko-
wicz, który od 1938 do 1939 r. pełnił funkcję komendanta Posterunku Żan-
darmerii przy Batalionie KOP „Sienkiewicze”. Od 17 września 1939 r. walczył 
on z nacierającymi wojskami sowieckimi, wzięty do sowieckiej niewoli uciekł  

82  C. Grzelak, Kresy w czerwieni…, s. 150-163, 179-187; C. Grzelak, H. Stańczyk, Kampania 
polska…, s. 245-249.
83  Np. obrona Grodna. Zob. opis G. Lipińska, Jeśli zapomnę o nich..., Warszawa 1990,  
s. 19-40.
84  W. Stachiewicz, op. cit., s. 75-77.
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i działał w podziemiu. Zmarł w wolnej Polsce we Wrocławiu w 2005 r.85 War-
to tu dodać, że istnieje możliwość odtworzenia losów niektórych żandarmów 
ze zgrupowania gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna86, które walczyło jeszcze 
1 października 1939 r. pod m. Wytyczno. Wiadomym jest, że na obszarze 
Kresów Wschodnich ujawniły się nastroje probolszewickie, jak 18 września  
w m. Bereźno (Bereźce), gen. Orlik-Rückemann nakazał: „żandarmerii KOP, 
a w szczególności mjr. Mejblamowi [Mayblumowi], przeprowadzenie szyb-
kich dochodzeń87 i ukaranie winnych”88. W zachowanych dokumentach zo-
stało odnotowane, że w czasie przemarszu przez m. Ratno 27 września został 
zabity jeden z żandarmów89. Wrogie wystąpienia ludności miały miejsce także 
nieco wcześniej - 25 września w wiosce Zabłocie. W miejscowości tej zastrze-
lono st. strz. Feliksa Piechowskiego, a ponadto wystawiono bramę trium-
falną z czerwonymi flagami. Nieprzychylna postawa ludności spowodowała 
kontrakcję żandarmerii, po czym wybuchły pożary. Według relacji Teofila 
Wiecheckiego: „paląca wioska długo oświetlała nam drogę”90. Wspomniany 
major, Szymon Mayblum, został rozstrzelany przez sowietów w nocy z 28 na 
29 września 1939 r.91 

85  Semkowicz Rudolf ps. „Zaremba”, „Kmicic”, http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35779,285 
2794.html, data dostępu: 8 czerwca 2012 r. 
86  Wilhelm Orlik-Rückemann (1894 - 1986) generał brygady, dowódca KOP od 31 sierpnia 
1939 r.
87  Rozkaz, otrzymany po 17 września, co prawda w 3. Pułku Piechoty KOP, aby nie brać jeń-
ców-dywersantów, odnotowuje ppłk J. Lachowicz; Zob. J. Lachowicz, Bitwa 3 Pułku Piechoty 
Korpusu Ochrony Pogranicza z wojskami sowieckimi we wrześniu 1939 roku, red. Z. Matuszak,  
Piotrków Trybunalski 2003, s. 40.  
88  W. Orlik-Rückemann, Ze sprawozdania dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza o działalności 
podczas wojny, [w:] Wrzesień 1939 w relacjach…, s. 748.
89  Ibidem, s. 757.
90  T. Wiechecki, Moje krótkie wspomnienia z życia, [w:] Oni strzegli granic…, s. 311-312.
91  J. Suliński, Oficerowie żandarmerii II RP: biogramy, Warszawa 2010, s. 96- 97.
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Ilustracja 34. Karykatura mjr. Szymona Maybluma

Nie był on jednak jedynym, który zginął z ręki sowietów. Z zachowanych 
informacji wynika, że zostali również zamordowani: kpt. Tadeusz Chuderski, 
st. wachm. Franciszek Jackowski, wachm. w stanie spoczynku Karol Hübsch, 
st. wachm. Wiktor Kostrubiec, por. Czesław Krzemiński, por. Mieczysław 
Masłowski, kpr. Dionizy Szawłowski92. Wątpliwości budzi natomiast wyka-
zany w zestawieniu Wandy Roman kpt. rez. Kazimierz Kociatkiewicz, któ-
rego nazwisko nie pojawia się w dokumentach archiwalnych93. Do tej listy, 
według wszelkiego prawdopodobieństwa, można dodać jeszcze, znajdującego 
się w tym samym wykazie, st. wachm. Władysława Wężyka (w początkach  
1939 r. figuruje on w rejestrze przydziału pieczątek Dywizjonu Żandarme-
rii KOP - Załącznik nr 8) i zaginionego st. wachmistrza Franciszka Pabiana 
(Pabjana)94. 

Więcej szczęścia miał ppłk Jagodziński, dowódca Dywizjonu Żandarme-
rii KOP, który ochraniał ewakuację rodzin oficerów i urzędników cywilnych 

92  W. Roman, Żandarmi polscy zamordowani na wschodzie wrzesień 1939- maj 1940, „Wojsko-
wy Przegląd Historyczny” 1996, nr 3, s. 340-346.
93  Kpt. Kazimierz Kaciukiewicz, którego nazwisko mogłoby ulec takiej deformacji w dokumen-
tach, wydostał się z kraju.
94  ASG, 542/181, Rozkaz Dzienny 1/39 z dnia 4 stycznia 1939 r.; M. Rubas, op. cit., s. 200.
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dowództwa KOP z Dawidgródka do Pińska. Dowodził on prawdopodobnie 
batalionem sztabowym, złożonym z „policji, straży leśnej i nieuzbrojonych 
żołnierzy” lub był komendantem Kwatery Głównej (zaś batalionem dowodził 
mjr Mayblum i za tą drugą wersją przemawia relacja Włodzimierza Marszał-
ka)95. Wiadomo również, że generał Orlik-Rückemann 23 września 1939 r. 
przesunął do służby liniowej nadmiar oficerów sztabowych (w tym żandar-
mów)96. Opublikowana relacja generała Orlik-Rückemanna zawiera jeszcze 
jedną ciekawą informację w kontekście dalszych losów dowódcy Dywizjonu 
Żandarmerii KOP: generał planował bowiem utworzyć organizację konspi-
racyjną w Warszawie o kryptonimie „Tajny KOP”, a ppłk Jagodziński zo-
stał pojmany przez Niemców w dniu 7 listopada 1939 r., właśnie w War-
szawie97. Przebywał on w Oflagach IVC, IIA, IIE, IID98, a w dniu 13 marca  
1945 r. zarejestrował się w PCK jako powracający w niewoli, najpóźniej od  
1951 do 1982 r. mieszkał w Łodzi, początkowo przy ulicy Żeromskiego,  
a później przy Gdańskiej, prawdopodobnie nie był pod obserwacją służ-
by bezpieczeństwa, zmarł 21 sierpnia 1982 r.99 Ta garść informacji stano-
wi swoiste novum w osiągalnym dotąd stanie wiedzy dotyczącym postaci  
ppłk. Jagodzińskiego i jest, jak zaznaczono, wynikiem własnych długotrwa-
łych starań badawczych autora. 

W dziejach warszawskich struktur AK natrafiono na ślad chor. Fran-
ciszka Knappa, który to będąc byłym dowódcą plutonu żandarmerii KOP  
w Czortkowie, miał w okresie okupacji niemieckiej dowodzić „kompanią 
998”. Zadaniem tej jednostki była ochrona tajnych magazynów i wytwórni 
podziemia oraz likwidacja skazanych. Przeżył on wojnę i powojenne wielo-
letnie więzienie przez UB, zmarł przed 1990 r.100 Podobne były losy póź-
niejszego porucznika (zdegradowanego do stopnia plutonowego) Józefa 

95  Brak zgodności w źródłach, porównaj: W. Orlick-Rückemann, op. cit., s. 751-752; J. Wró-
blewski, Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” 1939, Warszawa 1989, s. 212; W. Marszałek, 
Byłem żołnierzem KOP-u, red. Z. Damski, „Polska Zbrojna” 1991, nr 245, s. 4.
96  W. Orlik-Rückemann, op. cit., s. 755.
97  Ibidem, s. 764-765; Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, WASt-Oflag II A,  
l. 25; WASt-Oflag II E, l. 5.
98  Odpowiednio: Colditz, Prenzlau, Neubrandenburg, Gross Born.
99  Korespondencja własna autora dotycząca losów ppłk. Jagodzińskiego: Pisma PCK z dnia  
18 lipca 2012 oraz 31 lipca 2012 r.; Mail z PCK z dnia 27 września 2012 r.; Pismo Urzędu 
Miasta Łodzi z dnia 9 stycznia 2014 r.; Pisma IPN: z dnia 21 i 23 października 2014 r. oraz 
kwerenda w przygotowanych materiałach archiwalnych IPN.
100  W. Wierzbicki, op. cit., s. 146-147.
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Zaradniewicza101, który uniknął sowieckiej niewoli uciekając na zachód kraju, 
gdzie w późniejszych latach działał w konspiracji. W Polsce komunistycznej 
pozostawał pod obserwacją (Ilustracje nr 35 i 36), jednakże - ze względu na 
nałóg alkoholowy - i faktyczny brak, według oceny aparatu bezpieczeństwa, 
zagrożenia z jego strony dla nowego ustroju, sprawę inwigilacji zamknięto  
w 1960 r.102 Zeznania Józefa Zaradniewicza są tym ciekawsze, że wymienia 
jako towarzyszy ucieczki: sierżanta Władysława Dąbrowę, plut. Stankiewicza  
i kpr. Siwka103. Byli to żandarmi KOP104. Z zeznania wynika, że nie wpadli oni 
w ręce sowietów po zakończeniu walk na Kresach w 1939 r. Niewoli uniknęli 
też i później służyli w AK: kpr. nadt. Józef Piłat oraz kpr. Bonifacy Szawłow-
ski (przekazany przez ZSRR Niemcom, którym jednak uciekł), po wojnie był 
on represjonowany przez UB, a pracował jako główny księgowy105. Trzeba 
tutaj nadmienić, że Paweł Skubisz uważa, iż najintensywniejsze działania ope-
racyjne służba bezpieczeństwa przeciwko weteranom służącym w KOP i SG 
podejmowała do 1956 r., zaś symboliczne podsumowanie operacji nastąpiło 
dopiero w 1969 r.106

Nie ulega więc wątpliwości, że niektórzy spośród żandarmów próbowali 
zapewne w trudnej sytuacji 1939 r., co było rzeczą najzupełniej zrozumiałą  
i ludzką zarazem, ratować swoje życie. Wspomniany wcześniej na kartach tej 
monografii, wachmistrz Karol Hübsch w 1939 r. był już w stanie spoczyn-
ku, jednak mimo to został, w czasie ucieczki z Kresów, aresztowany przez 
NKWD i następnie zamordowany w Twerze. Wiadomo, że jego synem i cór-
ką zajęli się dziadkowie, którzy próbowali także wysłać uwięzionemu paczkę. 

101  Do Dywizjonu Żandarmerii KOP przeszedł w 1936 r. Prawdopodobnie przeniesiony do 
dowództwa, po ukończeniu kursu podchorążych trafił do 1. Dywizjonu Żandarmerii WP. Na-
tomiast w 1939 r. służył w Grupie Operacyjnej gen. Kleberga. Następnie działał w konspiracji, 
po wyzwoleniu został skazany za przekroczenie uprawnień jako komendant posterunku MO,  
w późniejszych latach pracował zawodowo jako majster. 
102  IPN, Po 08/567/1, Życiorys por Józef Zaradniewicz z dnia 8.08.1945 r.; Przesłuchanie  
z dnia 11.08.1945 r. podpisano: por Józef Zaradniewicz i S. Kapron; Postanowienie o zanie-
chaniu i przekazaniu spraw do archiwum spraw ewidencji operacyjnej, pismo z dnia 16 marca 
1960 r. [podpis nieczytelny].
103  IPN, Po 08/567/1, Zeznanie Józefa Zaradniewicza z dnia 5 listopada 1951 r. 
104  Najprawdopodobniej odpowiednio: wachm. Władysław Dąbrowa, kpr. ndt. Eugeniusz 
Stankiewicz lub kpr. ndt. Witold Stankiewicz (niestety, w świetle listy - Załącznik nr 9, okazuje 
się, że dwóch żandarmów nosiło to samo nazwisko, a zaistniała niewielka różnica stopnia może 
być związana z awansem lub omyłką autora, podobną jak w przypadku wachm. Dąbrowy, gdzie 
autor użył wojskowego stopnia sierżant, a nie formy stosowanej w żandarmerii, tj. wachmistrz) 
oraz kpr. zaw. Zdzisław Siwek.
105  J. Piłat, Wspomnienia, [w:] Okruchy pamięci. Wspomnienia i relacje byłych żołnierzy Korpusu 
Ochrony Pogranicza, red. S. Nowakowski, M. Klempert, Olsztyn 2015, s. 120-123; B. Szawłow-
ski, Wspomnienia, Ibidem, s. 175-176.
106  Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży 
Granicznej, wstęp P. Skubisz, Warszawa 2013, s. 12-13.
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Próba uzyskania pozwolenia na tę wysyłkę zakończyła się niepowodzeniem,  
a NKWD poinformowało m.in. „żeby ich nie nachodzić, bo zabiorą dzieci 
tego bandyty do domu dziecka, ażeby wychować je na porządnych ludzi”107. 

Tak wyglądały historie ludzi związanych z Dywizjonem Żandarmerii 
KOP, na przykładzie zaledwie kilku spośród tych, którzy służyli w przedwo-
jennej żandarmerii KOP. Jest jednak rzeczą niemal pewną, jak już było nad-
mieniane, że wielu innych żołnierzy podzieliło ich los lub ich dzieje były bar-
dzo podobne. Niestety, należy podkreślić dla uczciwości badawczej, że próba 
chociażby tylko hipotetycznego oszacowania statystycznego, dotyczącego ro-
dzaju losów żandarmów, jest praktycznie niemożliwa, ponieważ przeszkodę 
stanowią tutaj braki źródeł, co łatwo widać nawet po dotychczasowej nie-
znajomości dalszych dziejów tak ważnej postaci dla Dywizjonu Żandarmerii 
KOP jak ppłk Apolinary Jagodziński.

107  K. Zalewska, Katyńska śmierć za wierną służbę ojczyźnie, [w:] Oni strzegli granic…,  
s. 105-106.
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Ilustracje 35 i 36. Protokół z przesłuchania Józefa Zaradniewicza przez Wojewódzki 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w 1952 r.
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Rewers dokumentu
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Ilustracja 37. Informacja o losach ppłk. Apolinarego Jagodzińskiego uzyskana przez 
autora z PCK
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Konieczność istnienia na Kresach Wschodnich, nie tylko Korpusu 
Ochrony Pogranicza, lecz również specjalnej jednostki żandarmerii, która 
czuwała nad prawidłowym przebiegiem służby żołnierzy nad granicą z ZSRR, 
pojawiła się już w 1925 r. Ze względu na problemy organizacyjne Dywizjon 
Żandarmerii KOP powołano dopiero w 1927 r., czyli w 3 lata po powsta-
niu Korpusu Ochrony Pogranicza, który przez 15 lat chronił polską granicę 
wschodnią i mieszkającą w jej pobliżu ludność przed agresywnymi działaniami 
ze strony ZSRR. 

Nie ulega wątpliwości, że Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej miały 
całkowicie odmienną strukturę pod względem ludnościowym i gospodarczym, 
niekorzystnie odróżniając się od innych obszarów pogranicznych międzywo-
jennej Polski. Dominowała na wschodzie ludność niepolska, głównie wiejska, 
która nie identyfikowała się z odrodzoną Rzeczypospolitą i potencjalnie stawa-
ła się czynnikiem rozsadzającym państwo od wewnątrz, co też często czyniła. 

Długoletnie działania zbrojne na tych terenach w czasie I wojny świa-
towej oraz późniejsze odgłosy rewolucji rosyjskich zdestabilizowały tamtejsze 
stosunki społeczne i ekonomiczne. Ustalona traktatem pokojowym z 17 marca 
1921 r. w Rydze, wschodnia granica Rzeczypospolitej przecinała dotychczaso-
we, zasadniczo jednolite pod względem narodowościowym, terytorium z lud-
nością wewnętrznie powiązaną relacjami rodzinnymi i wielopokoleniowym 
sąsiedztwem. Z tych powodów nowa granica, w połączeniu z wielowiekowym 
zacofaniem gospodarczym i kulturalnym ziem wschodnich, także wskutek ka-
tastrofalnych zniszczeń I wojny światowej i ogólnej biedy w powojennej Polsce,  
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niejednokrotnie wywoływała niezadowolenie miejscowej ludności i niechęć 
do jej respektowania. 

Bezpośrednio po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej sytuację na 
Kresach Wschodnich komplikowały działające na pograniczu grupy rabunko-
we oraz organizacje zbrojne, inspirowane z zewnątrz przez władze sowieckie  
i litewskie. Największym jednak zagrożeniem było sąsiedztwo sowieckie 
(ZSRR od 1922 r.), gdzie ze względów politycznych i ideologicznych kreowa-
no antypolską dywersję, podsycając niepokoje wśród kresowych mniejszości 
narodowych i mobilizując je do antypaństwowych wystąpień. Fakt ten zacią-
żył też na stosunkach międzypaństwowych, wywołując wzajemną głęboką nie-
ufność i poczucie terytorialnego zagrożenia. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
od zakończenia działań wojennych w październiku 1920 r. próbował opa-
nować wewnętrzną sytuację, poprzez wprowadzenie systemu ochrony granic. 
Początkowo zadanie zabezpieczenia granicy powierzono Batalionom Etapo-
wym i Batalionom Wartowniczym, a po podpisaniu traktatu ryskiego kolejno: 
Batalionom Celnym, Straży Granicznej oraz Policji Państwowej, co świadczy-
ło o skali trudności, ale w teorii, gdy pojawiła się Policja Państwowa, jej obec-
ność powinna była przynieść pozytywne rezultaty. Praktyka jednak przyniosła 
zgoła odmienne skutki, ponieważ niewielka była liczebność zaangażowanych 
sił i zbyt słabe ich wyszkolenie oraz niedostateczne wyposażenie do pracy  
w terenie granicznym. Nieodpowiednia też okazała się organizacja ich służby 
w strefie przygranicznej, tworzono bowiem posterunki statyczne, które tylko 
w niewielkim stopniu mogły „uszczelnić” polską granicę wschodnią. 

Nasilenie antypolskich działań nastąpiło w 1923 r., co miało związek  
z trudnościami gospodarczymi Polski, wywołującymi hiperinflację. Brak sta-
bilizacji wewnętrznej ujawnił już kryzys polityczny z grudnia 1922 r., powsta-
ły po zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza. Wiosną 1923 r. zaostrzył 
się ruch strajkowy na Górnym Śląsku, a wypadki krakowskie jesienią tego 
roku doprowadziły do upadku rządu Wincentego Witosa. Kryzys władzy pań-
stwowej oraz niezadowolenie mas chłopskich, spowodowane brakiem reformy 
rolnej, wykorzystali komuniści z Komunistycznej Partii Robotniczej Polski 
(KPRP). Tworząc w niej autonomiczne struktury KPZU i KPZB, komuniści 
doprowadzili do pewnego rozszerzenia swoich wpływów na terenie Galicji 
Wschodniej oraz na ludność z Kresów Północno-Wschodnich, upowszech-
niając równocześnie hasła podziału między chłopów majątków ziemiańskich, 
po oderwaniu ich od Polski. W 1924 r. natężenie dywersji wzrosło, a wraz 
z nią powiększyła się liczba ataków, destabilizujących sytuację wewnętrzną 
Kresów ze strony wschodniego sąsiada i współdziałających z nim mniejszości 
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narodowych. Najważniejszy wśród nich był wymieniony w niniejszej mono-
grafii atak na Stołpce w sierpniu 1924 r., dokonany przez grupę zbrojną przy-
byłą zza polsko-sowieckiej granicy. Władze państwowe zareagowały podjęciem 
zdecydowanych kroków w postaci powołania i dyslokowania, w latach 1924-
1927, Korpusu Ochrony Pogranicza w pasie przygranicznym od Wileńszczy-
zny po Galicję Wschodnią. 

Utworzenie Korpusu Ochrony Pogranicza poprawiło, co prawda, stan 
bezpieczeństwa na Kresach, ale niepokoiły dochodzące do władz sygnały  
o występujących nieprawidłowościach np. skarga mieszkańców Hrubieszowa 
z 1925 r. Zapewne niepokój władz wojskowych był skutkiem wcześniejszych 
negatywnych doświadczeń z wymienionymi wyżej formacjami granicznymi, 
skłonił jednakże władze do przeanalizowania sytuacji i do utworzenia dla KOP 
osobnej jednostki żandarmerii, której struktura organizacyjna i czynności by-
łyby dostosowane do specyfiki pełnionej służby. Proces decyzyjny w sprawie 
powołania jednostki żandarmerii był długotrwały, lecz dzięki uporowi gen. 
Henryka Minkiewicza, ostatecznie w marcu 1927 roku został powołany Dy-
wizjon Żandarmerii KOP. 

 Nowo powołana formacja była nieliczna, przeciętnie służyło w niej oko-
ło 200 żołnierzy, niemniej spełniała w ramach Korpusu Ochrony Pogranicza 
bardzo istotną rolę. Rozlokowane przy poszczególnych batalionach posterun-
ki żandarmerii odpowiadały bowiem nie tylko za prowadzenie dochodzeń  
w przypadkach dezercji czy naruszenia przepisów służbowych. Wydaje się, że 
ważniejszy i bardziej dyscyplinujący był fakt, że służący w poszczególnych po-
sterunkach żandarmi kontrolowali również pełnienie służby przez żołnierzy 
KOP. Ich obecność niewątpliwie stanowiła istotny czynnik zapobiegający po-
tencjalnym nieprawidłowościom. 

Służba podoficerów zawodowych, żołnierzy obowiązkowej służby czyn-
nej skierowanych do żandarmerii, a w późniejszych latach ochotników, była 
z pewnością bardzo wymagającą pod względem kondycji fizycznej i ponadto 
niezbędna w niej była wiedza fachowa oraz specjalistyczne umiejętności. Rów-
nocześnie był to warunek konieczny, gdyż bez tego fachowego przeszkolenia  
i znajomości przepisów prawnych, żaden żołnierz nie mógł pełnić specja-
listycznej służby w charakterze żandarma. Dla przyszłych stróżów porządku 
wojskowego podstawę umiejętności i awansu stanowiło ukończenie kursu 
podoficerskiego w Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu oraz po 
kilku latach służby opcjonalnie kursu doskonalącego również w CWŻ. Szkolo-
no ich według tego samego programu, który dotyczył żandarmów Wojska Pol-
skiego. U progu lat trzydziestych żandarmi KOP uczestniczyli także w kursach 



228

PODSUMOWANIE

jazdy konnej w Niewirkowie, a przez cały okres istnienia dywizjonu wszyscy 
służący w nim żołnierze zobowiązani byli do stałego poszerzania swojej wiedzy 
w ramach opracowanych przez dowództwo kolejnych programów doskonale-
nia. Programy takie, bez wątpienia, były przydatne i przynosiły spodziewane 
efekty, podobnie jak starania dowództwa, zmierzające do podniesienia ogól-
nego zasobu wiedzy podkomendnych. Wysiłki te traktowano jako konieczne, 
zważywszy na fakt, że w pierwszym okresie istnienia formacji wykształcenie 
żandarmów ograniczało się w zasadzie do kilku klas szkoły podstawowej 
(powszechnej).

Dopiero po nabyciu odpowiedniego zasobu wiadomości z szeroko poję-
tej kryminalistyki oraz legitymując się znajomością obowiązujących przepisów 
prawnych, żandarmi mogli zmierzyć się nawet z najbardziej wymagającymi 
dochodzeniami. Trzeba pamiętać bowiem, że pomimo ogólnie nieco niższe-
go wskaźnika przestępczości wśród żołnierzy KOP, w porównaniu z innymi 
oddziałami Wojska Polskiego, co wynika z dokonanej w pracy analizy ogółu 
danych liczbowych, niemało jednak było wśród KOP jednostek, które nie 
potrafiły lub nie chciały dostosować się do obowiązujących regulaminów woj-
skowych. Żołnierze byli sprawcami wielu nieprawidłowości, które zdarzały się 
w czasie pełnienia służby.

W swych dochodzeniach żandarmi zajmowali się zróżnicowanymi ka-
tegoriami przestępstw. Bardzo ważną grupę stanowiły śledztwa w sprawach 
częstych dezercji do ZSRR żołnierzy pochodzących z mniejszości narodowych 
(głównie Białorusinów i Ukraińców). Zdarzały się też samobójstwa – prze-
ważnie z powodu problemów osobistych oraz nieszczęśliwe wypadki. Bada-
nia również wykazały, że w znacznej części prowadzonych spraw, czynnikiem 
skłaniającym do naruszenia regulaminów była chęć osiągnięcia zysku. Naj-
częstsze z tego tytułu przestępstwa dotyczyły kradzieży depozytów w jednost-
kach KOP, wyłudzenia nienależnych dodatków służbowych, a także różnej 
skali finansowych malwersacji na tle dostaw wojskowych.

Z analizy zachowanych dokumentów archiwalnych wynika, że żandar-
meria organizacyjnie nie była formacją przeznaczoną do bezpośrednich dzia-
łań bojowych. Brano pod uwagę jej minimalną liczebność oraz problemy  
z ewentualnym uzupełnieniem strat osobowych tego tak potrzebnego w woj-
sku organu. Jak łatwo zauważyć, zakres służby żandarmów pozostawał zbliżo-
ny zarówno w czasie mobilizacji, jak i podczas wojny, ponieważ także wtedy 
żandarmeria spełniać miała nadal zadania związane głównie z zapobieganiem 
i ściganiem przestępstw, tyle że w warunkach wojennych. 
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 W chwili wybuchu wojny, od 1 września 1939 r. Wojsko Polskie podjęło 
obronę granic przed nacierającym z zachodu Wehrmachtem, a od 17 wrze-
śnia zagrożone zostały również Kresy Wschodnie w związku z wkroczeniem 
oddziałów Armii Czerwonej. Uzasadnienie agresji opierało się na narodowo-
ściowej specyfice tych ziem, gdyż w Moskwie starano się powiązać podjęte 
działania z koniecznością otoczenia opieką ludności białoruskiej i ukraińskiej. 
Polacy, zgodnie z rozkazem marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, w zasadzie 
nie podejmowali z Armią Czerwoną walki, co zresztą nie było możliwe z uwa-
gi na dysproporcję zaangażowanych sił. Zdarzało się jednak, że sytuacja nie-
których oddziałów polskich zmuszała ich do starć i potyczek, powodując że 
część żandarmów stawała do czynnej walki. O ich losach mało wiadomo, gdyż 
przeszkodą w skompletowaniu takich informacji było ogromne rozdrobnienie 
organizacyjne kilkuosobowych posterunków przy batalionach KOP, rozmiesz-
czonych wzdłuż liczącej około 2200 km wschodniej granicy Rzeczypospolitej. 
Dokumentów źródłowych, o ile takie się zachowały, należałoby raczej szukać 
w trudno dostępnych dla badacza archiwach rosyjskich przechowujących ma-
teriały operacyjne Armii Czerwonej i wywiadu wojskowego1. Wydaje się, że 
większość żandarmów nie uniknęła niewoli i w znacznej części była to niewola 
sowiecka. Prawidłowość taką wykazały chociażby losy kilku żandarmów, któ-
rych doświadczenia wojenne udało się wprowadzić do oddanej do rąk czytelni-
ków publikacji. Szerszą i pogłębioną refleksję uniemożliwił znamienny deficyt 
śladów po dziejach ich batalionów oraz wielu towarzyszy. 

Zdarzały się też inne zakończenia żołnierskiego losu. Warto podkreślić, 
że znanych jest przynajmniej kilku żandarmów KOP, którzy przeżyli klęskę 
1939 r. i po wojnie, w warunkach Polski Ludowej, udało się im pozostać na 
wolności. W tym kontekście należy wymienić porucznika Józefa Zaradniewi-
cza i jego towarzyszy, służących najprawdopodobniej na posterunkach przy 
Brygadzie KOP „Polesie” lub Pułku KOP „Sarny”. Wojnę przeżył także, jak 
udało się ustalić w czasie przygotowywania dysertacji doktorskiej, będącej pod-
stawą prezentowanej monografii, ppłk Apolinary Jagodziński. On również, co 
niezwykle ciekawe, w okresie powojennym uniknął aresztowania oraz politycz-
nych reperkusji ze strony komunistycznych władz, w związku z piastowanym 
wcześniej stanowiskiem. 

1  O utajnieniu części zasobów w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym pisze we 
wstępie do swojej pracy C. Grzelak, Kresy w czerwieni…, s. 8.
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 Badania archiwalne, przeprowadzone w Archiwum Straży Granicznej  
w Szczecinie oraz w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, 
umożliwiły przedstawienie, w zaprezentowanym czytelnikom opracowaniu, 
spójnego i zarazem w miarę kompletnego obrazu powołania Dywizjonu Żan-
darmerii KOP, jego wewnętrznej struktury, przewidzianego dla niego szkole-
nia oraz ogółu czynności przeprowadzonych w latach 1927-1939. Staraniem 
autora było także scharakteryzowanie dowództwa i zbiorowości żołnierzy 
oraz dokonanie analizy ich roli spełnianej w Korpusie Ochrony Pogranicza.  
W mniejszym zakresie udało się ukazanie ich dalszych, wojennych i powo-
jennych losów. Na przeszkodzie stanęły wspomniane trudności, związane  
z dotarciem do odpowiednich dokumentów, jak się wydaje głównie dlatego, 
że nie zachowały się lub ich nie wytworzono w warunkach wojny i niewoli.

W toku analizy działalności Dywizjonu Żandarmerii KOP w latach 
1927-1939 nie można było uniknąć postawienia ważnego pytania: czy służ-
ba żandarmów KOP była wykonywana dobrze i czy przynosiła odpowied-
nie efekty? Wbrew pozorom, nie jest to zapytanie z gatunku tych, które 
można zamknąć prostą odpowiedzią: tak lub nie. Nie ulega wątpliwości,  
że w znacznie korzystniejszej sytuacji są autorzy badający historię przedwojen-
nych jednostek Wojska Polskiego, ci bowiem w podsumowaniu swojej pracy 
bez trudu mogą odwołać się do bitew stoczonych w czasie wojny i ówczesnego 
wysiłku żołnierzy, który z pewnością świadczył o ich oddaniu dla Ojczyzny. 
Ze względu na rodzaj służby, żandarmeria nie może być oceniana przez pry-
zmat działalności bojowej, ponieważ walka frontowa nie stanowiła jej insty-
tucjonalnego zadania. Nie można również wystawiać oceny żandarmerii ze 
względu na liczbę przeprowadzonych dochodzeń. Żandarmi bowiem mieli 
także zadanie zapobiegania wszelkim naruszeniom przepisów. Z tą konstata-
cją wiąże się kolejne pytanie: czy niewielka liczba ujawnionych naruszeń obo-
wiązujących przepisów była wynikiem niedbałego pełnienia przez nich służby 
czy też faktycznie skutecznego ograniczenia skali przestępczości?

Nie sposób stwierdzić również, że żandarmeria KOP działała zawsze  
z pełnym profesjonalizmem, ponieważ w pracy niniejszej zostały przytoczone 
całkiem liczne przykłady różnorakich uchybień i z tego powodu opinia taka 
nie byłaby całkowicie obiektywna i uzasadniona. Wydaje się, że najlepszą od-
powiedzią na postawione pytanie będzie wniosek, że służący w Dywizjonie 
Żandarmerii KOP żandarmi, pomimo trudnych warunków służby, wypełniali 
swoje obowiązki na ogół właściwie, a wielu spośród nich w swojej służbie wy-
kazywało się prawdziwym oddaniem. Na poparcie tej tezy, oprócz informacji 
zaprezentowanych w pracy, można przytoczyć pismo z dnia 1 marca 1932 r., 
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dotyczące oceny służby żandarmów z plutonu przy Brygadzie KOP „Podole”, 
według którego w rubryce „opinia ogólna” wpisano żandarmom następujące 
noty: 3 żandarmów otrzymało ocenę bardzo dobrą, 8 dobrą, 1 dostateczną  
i 3 niedostateczną2. Zdecydowana, bo licząca ponad 70% większość, otrzyma-
ła więc opinię pozytywną. Oceniający swoich podwładnych kapitan Stanisław 
Roszkiewicz wiedział zapewne o podkomendnych żandarmach i ich służbie 
znacznie więcej, aniżeli w dzisiejszych czasach badacz ma możliwość zoriento-
wać się z zachowanych archiwaliów, albo na ich podstawie pokusić się o próbę 
sformułowania całościowego osądu. 

Należy żałować, że pamięć o tych ludziach i formacji zaginęła w znacznym 
stopniu wskutek strat zasobów archiwalnych. Nie udało się też w latach bez-
pośrednio powojennych i w czasach PRL-u zastąpić dokumentów materiałem 
wspomnieniowym. Poszukiwanie osób, związanych służbowo z Dywizjonem 
Żandarmerii KOP przed 1939 r., mogło okazać się ryzykowne zarówno dla 
poszukującego, jak i osoby odpowiadającej na apel, ze względu na możliwość 
sprowadzenia różnorakich kłopotów. Bywa, że upływ czasu niekiedy działa 
na korzyść badacza, gdyż otwierają się nowe możliwości badań, ale znacznie 
częściej bezpowrotnie zacierają się pewne ślady. Ubywa też bezpośrednich 
świadków, a dokumenty, o ile od razu nie zostaną zabezpieczone, mogą też 
nie przetrwać.

Podjęte po upadku komunizmu w 1989 r. badania historyczne dotyczyły 
głównie KOP i dzięki nim starano się zlikwidować tzw. białą plamę w historio-
grafii. Wcześniejszy system z powodów doktrynalnych nie był zainteresowany 
w rozpoznaniu całokształtu uwarunkowań funkcjonowania KOP na Kresach 
Wschodnich. Tendencji tej podporządkowano też nader ograniczoną dostęp-
ność do materiałów archiwalnych, dlatego dopiero u progu XXI wieku stop-
niowo zaczęły pojawiać się monografie dotyczące poszczególnych jednostek 
wchodzących w skład KOP. Dzieje Dywizjonu Żandarmerii KOP wymagały 
jednak odrębnych badań i nie poświęcano im wiele miejsca, zajmując się te-
matem raczej marginalnie, tak więc w powstałych opracowaniach informacje  
o nim są niepełne i wycinkowe. Stan ten ma istotny wpływ na powstanie napi-
sanej monografii - dysertacji doktorskiej autora, opartej na wynikach eksplora-
cji różnorodnych materiałów archiwalnych, które wcześniej nie były wykorzy-
stane. Monograficzne ujęcie dziejów Dywizjonu Żandarmerii KOP umożliwia 
szczegółową analizę podstaw prawnych, które określiły charakter formacji 

2  ASG, 178/164, Wykaz imienny podoficerów - przedstawienie wyników zawodowych z dnia 
1 marca 1932 r., pismo dowódcy plutonu przy Brygadzie „Podole” kpt. Roszkiewicza z dnia  
24 kwietnia 1934 r. 



232

PODSUMOWANIE

oraz pełne uszczegółowienie zadań jej niełatwej służby na granicy wschodniej  
II Rzeczypospolitej w latach 1927- 1939 i następnie walki w obronie zdra-
dziecko zaatakowanego kraju. Tym samym oddana do rąk czytelników pu-
blikacja stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie zagadnień związanych  
z funkcjonowaniem Dywizjonu Żandarmerii KOP i otwiera drogę do dal-
szych prac badawczych. 
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Źródło: Szkic własny na podstawie ASG, 542/171, 
Ilościowe zestawienie wkroczeń służbowych organów żandarmerii 
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Ilustracja 22. Dezercje według narodowości w KOP w 1930 r.
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Załącznik nr 1

Reprint Instrukcji organizacyjnej Żandarmerii KOP, Źródło: ASG, 
542/167.
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Załącznik nr 2

Zestawienie własne na podstawie Rozkazów Dziennych DŻand. KOP za 
1927 r., sygn. ASG, 542/4.

Formowanie Dywizjonu Żandarmerii KOP;  
pierwsi dowódcy i przydział posterunków do plutonów
Dowódca Dywizjonu Żandarmerii KOP w Warszawie  

w latach 1927-1939 w mjr (od 1928 r. ppłk1) Apolinary Jagodziński 
Zastępca dowódcy mjr Antoni Rudnicki od 9.08.1927 r.

Placówka Lokalizacja
Pierwszy  
dowódca/  
p.o. dowódcy 

Rozpoczęcie służby 
przez posterunek/ 
dowódcę/ lub p.o. dcy 
plutonu w 1927 r. 

Pluton przy  
1. Brygadzie KOP w Zdołbunowie chor. Adolf 

Krótki
5 czerwca 1927 r. 
[miał objąć z dniem]

Posterunek przy  
2. Baonie KOP

w m. Bereźno 
–Żurno

wachm. Karol 
Stachowiak 2 lipca 1927 r.

Posterunek przy  
3. Baonie KOP w Hoszczy

st. wachm. 
Stanisław  
Śliwiński

29 czerwca 1927 r.

Posterunek przy  
4. Baonie KOP

w Dederkałach 
Dużych  
[Wielkich]

st. wachm.  
Seweryn  
Satnowski

27 czerwca 1927 r.

Posterunek przy  
11. Baonie KOP w Mizoczu st. wachm. Józef 

Przybylski 25 czerwca 1927 r.

Pluton przy  
2. Brygadzie KOP

 w Barano-
wiczach

kpt. Włodzimierz 
Kościuk

13 lipca 1927 r.
[miał odjechać  
do plutonu 

„natychmiast”]

Posterunek przy  
6. Baonie KOP w Iwieńcu

wachm.  
Franciszek  
Kwiatos

30 sierpnia 1927 r.

Posterunek przy  
8. Baonie KOP w Stołpcach wachm. Józef 

Musiałek 27 sierpnia 1927 r.

1 Rocznik Oficerski 1928, Warszawa 1928, s. 672, 674.
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Posterunek przy  
9. Baonie KOP w Klecku wachm.  

Bronisław Kostrz 27 sierpnia 1927 r.

Pluton przy 
3. Brygadzie KOP w Wilejce 

chor. 
Włodzimierz 
Senyszyn

8 czerwca 1927 r. 
[miał objąć z dniem]

Posterunek przy  
1. Baonie KOP w Budsławiu wachm. 

Stanisław Olek 2 lipca 1927 r.

Posterunek przy  
5. Baonie KOP w Łużkach st. wach. Andrzej 

Dull 2 lipca 1927 r.

Posterunek przy  
7. Baonie KOP w Podświlu

wachm.  
Aleksander 
Twardjewicz

6 lipca 1927 r.

Posterunek przy  
10. Baonie KOP w Krasnem st. wachm.  

Otton Stahl 2 lipca 1927 r.

Pluton przy  
4. Brygadzie KOP w Czortkowie kpt. Włodzimierz 

Budzianowski
6 lipca 1927 r.  
[miał objąć z dniem]

Posterunek przy  
12. Baonie KOP w Skałacie wachm. Jan 

Wajss 28 sierpnia 1927 r.

Posterunek przy  
13. Baonie KOP w Kopyczyńcach st. wachm. Józef 

Zyguła 26 sierpnia 1927 r.

Posterunek przy  
14. Baonie KOP w Borszczowie

st. wachm.  
Jan Wacław 
Rzepczyński

25 sierpnia 1927 r.

Pluton przy  
5. Brygadzie KOP w Łachwie chor. Stanisław 

Szarek
18 czerwca 1927 r. 
[miał objąć z dniem]

Posterunek przy  
15. Baonie KOP

w Czuczewiczach 
Wielkich 

st. wachm. Adam 
Kiełbasa B/D

Posterunek przy  
16. Baonie KOP w Sienkiewiczach tyt. st. wachm. 

Ludwik Żołądek B/D

Posterunek przy  
17. Baonie KOP w Dawidgródku

st. wachm.  
Franciszek 
Miszczuk

B/D

Posterunek przy  
18. Baonie KOP w Rokitnie

tyt. wachm. 
Stanisław  
Szczybalski

B/D

Pluton przy 
6. Brygadzie KOP w Wilnie kpt. Wiktor  

Zakliński
16 maja 1927 r. 
[objął dowództwo]
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Posterunek przy  
19. Baonie KOP w Słobódce wachm. Bolesław 

Bisikiewicz

18 czerwca 1927 r.

Posterunek przy  
20. Baonie KOP w Święcianach

tyt. st. wachm. 
Władysław  
Bilski2

Posterunek przy 
21. Baonie KOP w Niemenczynie st. żand. Kajetan 

Filutowski
Posterunek przy  
22. Baonie KOP

w Nowych  
Trokach

tyt. wachm.  
Michał Waligóra

Posterunek przy  
23. Baonie KOP

w  
Druskiennikach 

tyt. st. wachm. 
Józef Załuski

Posterunek przy  
24. Baonie KOP w Sejnach st. wachm. Józef 

Bojko

Załącznik nr 3

Zestawienie autora na podstawie: ASG, 542/112, Organizacja żandar-
merii KOP oraz obsada personalna z 12.1934 r. Data powstania dokumentu 
jest mylna, bowiem przedstawia on obsadę z 1929 r. Poważne wątpliwości bu-
dzi także podporządkowanie części posterunków (zaznaczono na szkicu tylko 
fragmenty linii rozgraniczenia pomiędzy plutonami).

Obsada personalna stanowisk dowódczych Dywizjonu Żandarmerii KOP i podział 
organizacyjny w 1929 r.

Nazwa placówki (Dżand. KOP) Nazwisko dowódcy
Pluton przy 6. Brygadzie kpt. Budzianowski
Posterunek przy Batalionie  
Szkolnym KOP

[brak informacji poza zaznaczeniem na mapie, 
przydział niepewny]

Posterunek przy 29. Baonie wachm. Wężyk
Posterunek przy 24. Baonie st. wachm. Korbecki
Posterunek przy 27. Baonie wachm. Waligóra 
Posterunek przy 22. Baonie wachm. Zajdel 
Posterunek przy 21. Baonie wachm. Garbacki

2 Przedrostek tytularny oznacza, że dany podoficer był zaszeregowany do niższej kategorii pod 
względem etatu i poborów, niż wnikałoby z posiadanego stopnia.
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Posterunek przy 20. Baonie tyt. st. wachm. Bilski
Posterunek przy 19. Baonie wachm. Bilikiewicz 
Pluton przy 3. Brygadzie chor. Senyszyn
Posterunek przy 5. Baonie st. wachm. Dul
Posterunek przy 7. Baonie st. wachm. Twardijewicz
Posterunek przy 1. Baonie wachm. Olek
Posterunek przy 10. Baonie st. wachm. Knapp
Posterunek przy 28. Baonie wachm. Jaworski
Posterunek przy 6. Baonie wachm. Kwiatos
Pluton przy 2. Brygadzie kpt. Kościuk
Posterunek przy 6. Baonie wachm. Kostrz
Posterunek przy 9. Baonie wachm. Worek
Posterunek przy 27. Baonie wachm. Musiałek
Pluton przy 5. Brygadzie por. Kończyński
Posterunek przy 15. Baonie [brak] wachm. Typiński 

[dokument uszkodzony]
Posterunek przy 16. Baonie st. wachm. Curarz/Wrarz  

[dokument uszkodzony]
Posterunek przy 17. Baonie st. wachm. Biel 
Posterunek przy 18. Baonie tyt. st. wachm. Żołądek
Posterunek przy 2. Baonie tyt. st. wachm. Stachowiak
Pluton przy 1. Brygadzie por. Szeffer [W. Szaffer ]
Posterunek przy 3. Baonie wachm. Grabowski
Posterunek przy 26. Baonie wachm. Ścisłowski
Posterunek przy 11. Baonie st. wachm. Kusneczyk  

[zapis nieczytelny, poprawki]
Posterunek przy 25. Baonie [brak informacji poza zaznaczeniem na mapie, 

przydział niepewny]
Posterunek przy 4. Baonie st. wachm. Szambrowski
Pluton przy 4. Brygadzie por. Chuderski
Posterunek przy 12. Baonie tyt. st. wachm. Wajss
Posterunek przy 13. Baonie st. wachm. Stahl
Posterunek przy 14. Baonie st. wachm. Rzepczyński
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Załącznik nr 4

Dyslokacja żandarmerii KOP w 1934 r. została opracowana na podsta-
wie: Komunikatu Dyslokacyjnego KOP [dok. 65], [w:] O niepodległą i grani-
ce…, s. 284-314 oraz ASG, 541/247, Rozkazu Wewnętrznego KOP 62/32 z 
dnia 18 listopada 1932 r.

Dyslokacja żandarmerii KOP w 1934 r. na tle organizacji KOP
Jednostka KOP Miejsce stacjonowania żandarmów KOP
Brygada „Grodno” Pluton jak dowództwo brygady

Baon „Suwałki” Posterunek jak dowództwo baonu
Baon „Sejny” Posterunek jak dowództwo baonu
Baon „Orany” Posterunek 1: jak dowództwo baonu  

Posterunek 2: Druskienniki - jak 1. kompania 
Brygada „Wilno” Pluton jak dowództwo brygady

Baon „Nowe Troki” Posterunek jak dowództwo baonu
Baon „Niemenczyn” Posterunek jak dowództwo baonu
Baon „Nowe Święciany” Posterunek jak dowództwo baonu
Baon „Słobódka” Posterunek jak dowództwo baonu
Pułk „Głębokie”
Baon „Łużki” Posterunek jak dowództwo baonu
Baon „Podświle” Posterunek jak dowództwo baonu
Pułk „Wilejka”
Baon „Budsław” Posterunek jak dowództwo baonu
Baon „Krasne” Posterunek jak dowództwo baonu
Brygada „Nowogródek” Pluton jak dowództwo brygady

Baon „Iwieniec” Posterunek jak dowództwo baonu
Baon „Wołożyn” Posterunek jak dowództwo baonu
Baon „Stołpce” Posterunek jak dowództwo baonu
Baon „Kleck” Posterunek jak dowództwo baonu
Baon „Snów” Posterunek jak dowództwo baonu
Brygada „Polesie” Pluton jak dowództwo brygady

Baon „Ludwikowo” Posterunek jak dowództwo baonu
Baon „Sienkiewicze” Posterunek jak dowództwo baonu
Baon „Dawidgródek” Posterunek jak dowództwo baonu
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Pułk „Sarny”
Baon „Rokitno” Posterunek jak dowództwo baonu
Baon „Bereźne” Posterunek jak dowództwo baonu
Brygada „Wołyń” Pluton jak dowództwo brygady

Baon „Żytyń” Posterunek jak dowództwo baonu
Baon „Hoszcza” Posterunek jak dowództwo baonu
Baon „Ostróg” Posterunek jak dowództwo baonu
Baon „Dederkały” Posterunek jak dowództwo baonu
Brygada „Podole” Pluton jak dowództwo brygady

Baon „Skałat” Posterunek jak dowództwo baonu
Pułk „Czortków”
Baon „Czortków” Posterunek jak dowództwo baonu
Baon „Kopyczyńce” Posterunek jak dowództwo baonu
Baon „Borszczów” mp. Mielnica 
Dowództwo Dywizjonu Żandarmerii KOP znajdowało się w Warszawie przy  
ul. Chałubińskiego 3b. Wcześniejsze adresy to: ul. Marszałka Focha 15, ul. Bielańska 
9.
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Załącznik nr 5

Zestawienie na podstawie: ASG, 178/22, Reorganizacja dyonu żand. 
Przypuszczalna obsada pers. dyonu, pismo z dnia 26 stycznia 1937 r. podpisał 
w/z dcy mjr Mayblum.3

Planowana obsada personalna stanowisk dowódczych po reorganizacji w 1937 r.
Stanowisko Obsada3 
Dowódca dywizjonu ppłk Apolinary Jagodziński
Zastępca dowódcy mjr Szymon Józef Mayblum
Oficer śledczy kpt. Ludwik Kamiński
Adiutant por. Stanisław Głowacki
Posterunek Ochronny przy Dowództwie KOP st. wachm. Bronisław Kostrz 
Dowództwo Plutonu Żand. KOP „Tarnopol” kpt. Stefan Jan Kopczyński
Post. Żand. KOP „Żytyń“ wachm. Jan Pinkowski 
Post. Żand. przy Pułku KOP „Zdołbunów” chor. Władysław Grabowski
Post. Żand. KOP „Hoszcza” wachm. Stanisław Lewicki
Post. Żand. KOP „Dederkały” plut. Stefan Szczepaniak
Post. Żand. KOP „Ostróg” wachm. Leon Pawlik
Post. Żand. KOP „Skałat” wachm. Franciszek Pabjan
Post. Żand. KOP „Kopyczyńce” wachm. Andrzej Witek
Post. Żand. KOP „Borszczów” st. wachm. Piotr Jaskiewicz
Post. Żand. przy Brygadzie KOP „Podole” chor. Franciszek Knapp 
Dowództwo Plutonu Żand. KOP „Łachwa” kpt. Stanisław Miechurski
Post Żand. przy Pułku KOP „Snów” st. wachm. Władysław Bilski 
Post. Żand. KOP „Stołpce” st. wachm. Tomasz Wołowiec
Post. Żand. KOP „Kleck” st. wachm. Roman Skoczylas 
Post. Żand. KOP „Ludwikowo” wachm. Władysław Zuchowski
Post. Żand. KOP „Dawidgródek” wachm. Franciszek Kłosowski
Post. Żand. przy Bryg. KOP „Polesie”  
w Sienkiewiczach

st. wachm. Włodzimierz  
Srzednicki

Post. Żand. KOP „Bereźne” st. wachm. Karol Stachowiak
Post. Żand. KOP „Rokitno” st. wachm. Antoni Garbacki

3 W wielu dokumentach DŻand. KOP, pisanych najczęściej na maszynie, brakuje polskich 
znaków.
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Post Żand. przy Pułku KOP „Sarny” 
 w Straszowie

wachm. Antoni Jurczyk

Dowództwo Plutonu Żand. KOP „Wilejka” kpt. Wiktor Kiełkowski
Post. Żand. KOP „Słobódka” wachm. Jan Ga[e?]jek  

[nieczytelny zapis]
Post. Żand. KOP „Łużki” st. wachm. Jan Sieron
Post. Żand. KOP „Podświle” plut. Franciszek Wrona
Post Żand. przy Pułku KOP „Głębokie” w 
Berezweczu 

chor. Leon Rakieć

Post. Żand. KOP „Budsław” wachm. Rudolf Kuta
Post Żand. przy Pułku KOP „Wilejka” st. wachm. Władysław Wężyk
Post. Żand. KOP „Krasne” wachm. Józef Przybylski
Post Żand. przy Pułku KOP „Wołożyn” st. wachm. Stanisław Duda
Post. Żand. KOP „Iwieniec” wachm. Stanisław Sekita
Dowództwo Plutonu Żand. KOP „Grodno” por. Antoni Wiśniewski
Post. Żand. KOP „Suwałki” wachm. Rudolf Zabawa
Post. Żand. KOP „Sejny” wachm. Stanisław Adamkiewicz
Post. Żand. KOP „Orany” wachm. Inocenty Życzyński
Post. Żand. KOP „Druskienniki” plut. Stanisław Beśka
Post Żand. przy Pułku KOP „Wilno” w Trokach st. wachm. Franciszek Bielec
Post. Żand. KOP „Niemenczyn” wachm. Antoni Andrzejewski 
Post. Żand. KOP „Święciany” wachm. Władysław Suchanek
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Załącznik nr 6

Tabela zestawiona na podstawie: CAW, I.300.51.244, Wykaz uzyska-
nych wyników służbowych i o wykonanych nadzwyczajnych czynności służbowych  
w 1929 r.

Wyniki służbowe Dyonu Żandarmerii KOP w 1929 r. (aresztowań / doniesień)
Zdrady kraju i zdrady wojennej (szpiegostwo ) 15/14
Samowolne oddalenie się, dezercja 81/157
Samouszkodzenie i udawanie ułomności 4/14
Przeciwko obowiązkowi karności wojskowej 40/66
Nadużycie władzy służbowej 7/63
Przestępstwa przeciw bezpieczeństwu życia 2/16
Uszkodzenia przedmiotów skarbowych 0/15
Kradzieże i sprzeniewierzenia podczas służby  
lub z naruszeniem stosunków służbowych 38/175 (25)

Naruszenie obowiązków służbowych przy spełnianiu  
szczególnych czynności służbowych 10/52

Przestępstwa w urzędzie 0/2
Przestępstwa przeciw porządkowi wojskowemu 4/74
Przeciwko porządkowi społecznemu 7/19
Przestępstwa na tle służby wojsk. 1/5
Przestępstwa mennicze 1/0
Fałszywego obwinienia, oskarżenia, oszczerstwa 7/21
Przestępstwa przeciw obyczajności, moralności  
i prawu familijnemu 2/9

Zniewagi jako przestępstwa publicznego skargowego 2/40
Pozbawienia życia (morderstwa, zabójstwa) 5/22
Uszkodzenie ciała i gwałt na osobie 15/157 (1)
Kradzieży i sprzeniewierzenia 24/310 (20)
Rozboju i wymuszenia rozbójniczego 0/1
Oszustwa i fałszerstwa dokumentów 5/20
Uszkodzenie cudzej własności, podpalenie etc. 18/2
Popieranie przestępcy, przeciwdziałanie wymiarowi  
sprawiedliwości 1/28

Przeciw przepisom o nabywaniu i posiadaniu broni 1/16
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Przeciw ustawie o opilstwie 13/36
Przeciw ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych  
i innych chorób 0/9

Przeciw ustawie łowieckiej i rybackiej 0/12
Przeciw ustawie o przepisach porządkowych  
na drogach i ruchu sam. 0/50

Przeciw ustawie skarbowej 0/2
Przeciw przepisom granicznym 43/14
Wykroczenia dyscyplinarne 191/3577
Nieszczęśliwe wypadki w KOP 112
Samobójstwa w KOP 27
Aresztowanych zbiegłych więźniów  
i pozostających pod śledztwem sądowym 1

Załącznik nr 7 

Lista podoficerów żandarmerii KOP w listopadzie 1933 r.

Poniższa lista nie uwzględnia oficerów. Zestawienie opracowano na pod-
stawie: ASG, 178/7, Rozkaz Dzienny 28/33 z dnia 21 listopada 1933 r., zacho-
wano oryginalną pisownię imion i nazwisk. 

L.p. Stopień Nazwisko Imię Grupa

1 wachm. Adamkiewicz Stanisław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

2 plut. Andrzejewski Antoni
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

3 kpr. zaw. Bartosik Józef
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych
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4 kpr. zaw. Bazan Władysław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

5 kpr. zaw. Beśka Stanisław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

6 wachm. Bielec Franciszek
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

7 tyt. st. wachm. Bisikiewicz Bolesław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

8 wachm. Brożanowicz Stanisław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

9 tyt. wachm. Buławski Jan
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

10 tyt. wachm. Chwastek Franciszek
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

11 plut. Czaja Franciszek
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

12 kpr. zaw. Dawid Edward
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

13 kpr. zaw. Dąbrowski Franciszek
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

14 kpr. zaw. Deczkowski Tadeusz
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

15 plut. Dobrowolski Antoni
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

16 wachm. Dolecki Stefan
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

17 plut. Duda Stanisław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych
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18 st. wachm. Dula Andrzej
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

19 wachm. Duszyński Antonii
grupa podoficerów  
zawodowych 
liniowych

20 kpr. zaw. Dziatkiewicz Zygmunt
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

21 plut. Ernest Bronisław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

22 plut. Falana Piotr
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

23 kpr. zaw. Falkowski Władysław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

24 plut. Figiel Stanisław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

25 tyt. wachm. Gajek Jan
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

26 tyt. st. wachm. Garbacki Antonii
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

27 wachm. Grabowski Wacław 
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

28 st. wachm. Grabowski Władysław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

29 wachm. Hübsch Karol
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

30 tyt. wachm. Jackowski Franciszek
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

31 kpr. zaw. Janik Franciszek
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych
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32 plut. Jarczyński Wacław
grupa podoficerów 
zawodowych  
administracyjnych

33 plut. Jarmuszczak Teofil
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

34 tyt. wachm. Jaroszyński Leon
grupa podoficerów 
zawodowych  
administracyjnych

35 wachm. Jaśkiewicz Piotr
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

36 kpr. zaw. Jurczyk Antoni
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

37 kpr. zaw. Kalisiński Tomasz
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

38 tyt. wachm. Klich Jan
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

39 kpr. zaw. Kłosowski Franciszek
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

40 st. wachm. Korbecki Franciszek
grupa podoficerów 
zawodowych  
administracyjnych

41 wachm. Kostrubiec Wiktor
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

42 st. wachm. Kostrz Bronisław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

43 tyt. wachm. Kowal Juljan
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

44 kpr. zaw. K[upiec?] Józef
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

45 plut. Kuta Rudolf
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych
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46 wachm. Kwiatos Franciszek
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

47 kpr. zaw. Lewicki Stanisław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

48 kpr. zaw. Leżała Franciszek
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

49 plut. Łaniewski Tomasz
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

50 kpr. zaw. Machn[a/o?] Marjana
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

51 plut. Majewski Wacław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

52 tyt. plut. Masłowski Antoni
grupa podoficerów 
zawodowych  
administracyjnych

53 kpr. zaw. Matusiak Władysław grupa podoficerów za-
wodowych liniowych

54 kpr. zaw. Matyszczyk Edward grupa podoficerów za-
wodowych liniowych

55 plut. Mazur Jan grupa podoficerów za-
wodowych liniowych

56 st. wachm. Miszczuk Franciszek grupa podoficerów za-
wodowych liniowych

57 kpr. zaw. Mitura Jan grupa podoficerów za-
wodowych liniowych

58 plut. Mroczek Antoni grupa podoficerów za-
wodowych liniowych

59 wachm. Musiałek Józef
grupa podoficerów 
zawodowych adminis-
tracyjnych

60 tyt. st. wachm. Olek Stanisław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

61 tyt. wachm. Płaza Józef
grupa podoficerów 
zawodowych  
administracyjnych
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62 wachm. Pabjan Franciszek
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

63 tyt. wachm. Paczkowski Józef
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

64 wachm. Paluch Paweł
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

65 plut. Panfil Józef
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

66 kpr. zaw. Paszczyk Konstanty
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

67 tyt. wachm. Pawlik Leon
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

68 kpr. zaw. Pawłowski Stanisław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

69 plut. Pazera Leon
grupa podoficerów 
zawodowych  
administracyjnych

70 kpr. zaw. Pińkowski Jan
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

71 kpr. zaw. Pokora Jan
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

72 tyt. st. wachm. Poremba Franciszek
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

73 st. wachm Rakieć Leon
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

74 tyt. wachm. Rosiak Franciszek
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

75 kpr. zaw. Rysz Stanisław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych
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76 st. wachm. Rzepczyński Jan
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

77 plut. Rzepiela Józef
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

78 wachm. Sekita Stanisław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

79 chor. Senyszyn Włodzimierz
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

80 wachm. Sieroń Jan
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

81 kpr. zaw. Sioło Zbigniew
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

82 wachm. Skoczylas Roman
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

83 plut. Sławatycki Feliks
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

84 kpr. zaw. Słupianek Franciszek
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

85 tyt. st. wachm. Stachowiak Karol
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

86 st. wachm. Stahl Otton
grupa podoficerów 
zawodowych adminis-
tracyjnych

87 st. wachm. Stępień Jan
grupa podoficerów 
zawodowych  
administracyjnych

88 wachm. Suchanek Władysław
grupa podoficerów  
zawodowych 
liniowych

89 chor. Szarek Stanisław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych
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90 wachm. Szarkowicz Józef
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

91 kpr. zaw. Szczepanik Stefan
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

92 st. wachm. Ścisłowski Stefan
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

93 wachm. Targosz Franciszek
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

94 st. wachm. Turkiewicz Władysław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

95 st. wachm. Twardiejewicz Karol
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

96 wachm. Typiński Jan
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

97 tyt. wachm. Uchwat Ignacy
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

98 wachm. Urban Walenty
grupa podoficerów 
zawodowych  
administracyjnych

99 tyt. st. wachm. Wajss Jan
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

100 plut. Walewicz Józef
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

101 wachm. Waligóra Michał
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

102 st. wachm. Wężyk Władysław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

103 kpr. zaw. Wilkosz Mieczysław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych
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104 plut. Witek Andrzej
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

105 wachm. Wołowiec Tomasz
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

106 st. wachm. Worek Jakób
grupa podoficerów 
zawodowych  
administracyjnych

107 plut. Wrona Franciszek
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

108 tyt. wachm. Zabawa Rudolf
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

109 wachm. Żuchowski Władysław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

110 tyt. wachm. Życzyński In[n]ocenty
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych

111 plut. Żywicki Stanisław
grupa podoficerów  
zawodowych  
liniowych
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Załącznik nr 8

Lista podoficerów żandarmerii KOP  
w pierwszej połowie 1939 r.

Poniższa lista nie uwzględnia oficerów oraz najprawdopodobniej żandar-
mów pełniących funkcje administracyjne (brak np. wachm. Musiałka, który 
zajmował takie właśnie stanowisko) i strzelców. Z tego powodu liczba nazwisk 
różni się od etatu z 1937 r., który przewidywał 214 podoficerów i żołnierzy 
oraz został omówiony w niniejszej pracy (zob. rozdział 2.3).

Zestawienie opracowano na podstawie: ASG, 541/181, Rozkaz Dzienny 
1/39 z dnia 4 stycznia 1939 r. oraz Rozkaz Dzienny 4/39 z dnia 18 sierpnia 
1939 r., zachowano oryginalną pisownię imion i nazwisk. 

 L.p. Stopień Nazwisko Imię  Numer futerału  
i pieczątki

1 wachm. Adamkiewicz Stanisław 24
2 wachm. Andrzejewski Antoni 55
3 kpr. zaw. Baczkowski Stefan 107
4 kpr. nadt. Banasiak Eugeniusz 78
5 kpr. zaw. Banasiak Leon 165
6 kpr. zaw. Banaszczyk Jan 101
7 plut. Bartosik Józef 76
8 wachm. Beśka Stanisław 59
9 st. wachm. Bielec Franciszek 27

10 wachm. Bieńkowski Florian 178
11 kpr. zaw. Biesek Brunon 113
12 chor. Bilski Władysław 13
13 plut. Blaszczyński Florian 87
14 kpr. zaw. Bobrzak Stanisław 128
15 plut. Boroń Jozef 75
16 st. wachm. Bro[ż/a?]onowicz Stanisław 31
17 plut. Broda Zygmunt 105
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18 kpr. zaw. Budzianowski Zdzisław 93
19 kpr. nadt. Budzyński Kazimierz 47
20 kpr. nadt. Busłowicz Stanisław 71
21 kpr. zaw. Chlebowski Stefan 139
22 tyt. wachm. Chwastek Franciszek 50
23 kpr. nadt. Czajkowski Jan 93 (po kapralu  

Budzianowskim)

24 kpr. nadt. Czapski Rudolf 140
25 kpr. nadt. Czech Władysław 176
26 wachm. Dąbrowa Władysław 91
27 plut. Dąbrowski Franciszek 80
28 kpr. zaw. Daszczyk Konstanty 81
29 plut. Deczkowski Tadeusz 69
30 kpr. nadt. Dejnecz Stanisław 162
31 st. wachm. Dolecki Stefan 126
32 kpr. zaw. Domański Wacław 96
33 kpr. nadt. Domełło Stefan 170
34 st. wachm. Duda Stanisław 30
35 kpr. nadt. Dziedzic Józef 145
36 kpr. nadt. Dziuk Stanisław 143
37 plut. Dzjatkiewicz Zygmunt 74
38 plut. Ernest Bronisław 155
39 plut. Falana Piotr 52
40 kpr. zaw. Gajewski Marian 120
41 st. wachm Garbacki Antoni 10
42 kpr. zaw. Goral Józef 99
43 kpr. nadt. Górczyński Józef 64
44 kpr. zaw. Grabek Władysław 6
45 chor. Grabowski Władysław 11
46 kpr. nadt. Grzonka Reiner 146
47 kpr. nadt. Grzyb Czesław 17
48 wachm. Jackowski Franciszek 29
49 kpr. zaw. Jamróz Władysław 133
50 kpr. zaw. Janik Tadeusz 132
51 kpr. nadt. Jankowicz Stefan 19
52 st. wachm. Jaskiewicz Piotr 22
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53 kpr. nadt. Jezierski Władysław 157
54 kpr. zaw. Jędrys Zygmunt 125
55 wachm. Jurczyk Antoni 94
56 plut. Kalesiński Tomasz 79
57 kpr. nadt. Kamiński Aleksy 5
58 kpr. nadt. Karaś Kazimierz 148
59 kpr. nadt. Kaszczyk Michał 42
60 kpr. zaw. Kawa Edward 127
61 kpr. nadt. Kazimierczak Antoni 66
62 kpr. nadt. Kedzia[?] Marian 160
63 wachm. Klich Jan 37
64 wachm. Kłosowski Franciszek 62
65 chor. Knapp Franciszek 3
66 kpr. zaw. Kołataj Stanisław 110
67 plut. Kopytko Jan 172
68 kpr. zaw. Korczewski Teodor 118
69 kpr. nadt. Kostka Jan 104
70 st. wachm. Kostrz Bronisław 20
71 tyt. wachm. Kowal Julian 48
72 kpr. nadt. Kowalczyk Władysław 122
73 kpr. nadt. Krawiec Jan 147
74 kpr. zaw. Krych Stanisław 112
75 kpr. nadt. Krzemiński Edward 43
76 kpr. nadt. Kucharczyk Jerzy 114
77 kpr. nadt. Kula Alojzy 177
78 plut. Kupiec Józef 88
79 wachm. Kuta Rudolf 72
80 plut. Latek Zdzisław 84
81 kpr. nadt. Leszczyński Tadeusz 164
82 wachm. Lewicki Stanisław 63
83 kpr. zaw. Lunaczek Rudolf 109
84 kpr. zaw. Łażecki Stanisław 100
85 kpr. nadt. Łuczak Michał 54
86 kpr. nadt. Makles Adam 12
87 kpr. zaw. Makuliński Stanisław 117
88 kpr. zaw. Malinowski Wiktor 102
89 kpr. nadt. Małajewski Adam 141
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90 kpr. zaw. Mania Marian 116
91 kpr. nadt. Marciniak Józef 156
92 kpr. nadt. Masłuch Kazimierz 149
93 plut. Matusiak Władysław 65
94 kpr. nadt. Matys Edward 25
95 kpr. nadt. Mazur Jerzy, Alfons 150
96 kpr. nadt. Michalak Stefan 95
97 kpr. nadt. Mierzwa Andrzej 168
98 plut. Mięso Stanisław 77
99 kpr. zaw. Misiak Józef 137

100 plut. Mitura Jan 85
101 kpr. nadt. Modzelewski Władysław 58
102 kpr. zaw. Muszalski Hieronim 39
103 kpr. nadt. Mzyk Ewald 106
104 kpr. zaw. Nadolny Leon 124
105 kpr. zaw. Niklasiński Władysław 98
106 kpr. nadt. Nosal Antoni 83
107 plut. Nowak Piotr 89
108 kpr. zaw. Nowiński Jan 4
109 kpr. zaw. Ostrowski Bolesław 121
110 wachm. Pab[i/j]an Franciszek 36
111 wachm. Paluch Paweł 41
112 plut. Panfil Józef 67
113 kpr. nadt. Pater Franciszek 175
114 wachm. Pawlik Leon 33
115 plut. Pawłowski Stanisław 92
116 kpr. nadt. Piłat Józef 21
117 wachm. Pińkowski Jan 57
118 kpr. zaw. Płanik Jan 103
119 plut. Pokora Jan 82
120 wachm. Przybylak Jozef 28
121 plut. Przybyła Franciszek 90
122 kpr. nadt. Raciniewski Jan 56
123 kpr. nadt. Raczkowski Leon 161
124 kpr. nadt. Radecki Stanisław 49
125 chor. Rakieć Leon 123
126 kpr. nadt. Romanek Stanisław 73



275

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

127 kpr. nadt. Rudnicki Witalis 173
128 kpr. zaw. Rupniewski Aleksander 134
129 kpr. nadt. Rybczyński Józef 169
130 kpr. nadt. Rydz Edward 174
131 plut. Rysz Stanisław 60
132 wachm. Sekita Stanisław 26
133 kpr. nadt. Semkowicz Mieczysław 153
134 kpr. nadt. Semkowicz Rudolf 159
135 chor. Senyszyn Włodzimierz 1
136 kpr. zaw. Siwek Zdzisław 119
137 kpr. nadt. Sikorski Jerzy 51
138 kpr. zaw. Skibiński Roman 115
139 kpr. zaw. Skorupa Aleksander 136
140 wachm. Sławatycki Feliks 70
141 chor. Srzednicki Włodzimierz 14
142 st. wachm. Stachowiak Karol 15
143 kpr. zaw. Stafiński Władysław 129
144 kpr. nadt. Stankiewicz Eugeniusz 44
145 kpr. nadt. Stankiewicz Witold 167
146 kpr. nadt. Stańczuk Zygmunt 163
147 wachm. Suchanek Władysław 32
148 kpr. nadt. Sułecki Tadeusz 142
149 kpr. nadt. Sypiański Stanisław 144
150 kpr. nadt. Szafrański Kazimierz 61
151 wachm. Szczepanik Stefan 68
152 kpr. nadt. Szczęśniewski Stanisław 38
153 kpr. nadt. Szponar Edward 151
154 kpr. nadt. Szwechłowicz Julian 131
155 kpr. zaw. Szymalski Władysław 130
156 st. wachm. Ścisłowski Stefan 18
157 kpr. zaw. Śmiechowski Józef 135
158 kpr. nadt. Święcichowski Roman 154
159 kpr. nadt. Turczyn Jan 152
160 st. wachm. Turkiewicz Władysław 7
161 chor. Twardijewicz Aleksander 8
162 kpr. Węgłowski Ryszard 9
163 kpr. nadt. Węgrzynowicz Feliks 166
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164 st. wachm. Wężyk Władysław 16
165 kpr. zaw. Wiśniewski Józef 97
166 wachm. Witek Andrzej 40
167 kpr. zaw. Wojciechowski Jan 108
168 kpr. nadt. Wojnarowski Marian 45
169 st. wachm. Wołowiec Tomasz 23
170 kpr. nadt. Wożniak Mieczysław 2
171 kpr. nadt. Wójcik Władysław 158
172 plut. Wrona Franciszek 53
173 kpr. nadt. Zaradniewicz Józef 86
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