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Jerzy R. Prochwicz, Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza
w 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2003, ss. 458
Ostatnie lata przynios∏y kilka wydawnictw poÊwi´conych Korpusowi Ochrony Pogranicza. Pojawi∏y si´ zarówno tytu∏y o charakterze syntez1, monografii2, jak
i obszerny wybór dokumentów do dziejów KOP3. W ten sposób wype∏niana jest
luka w historiografii si∏ zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej, gdy˝ ani wydana
w 1992 r. praca autorstwa Henryka Dominiczaka4, poÊwi´cona ochronie granicy
wschodniej w okresie mi´dzywojennym, ani tekst Floriana Biernata5 (nieodnotowany zresztà przez Jerzego Ryszarda Prochwicza) z koƒca lat siedemdziesiàtych
w sposób oczywisty nie wyczerpywa∏y tematu, którego jednym z aspektów by∏y
walki oddzia∏ów Korpusu we wrzeÊniu 1939 r. Autor omawianej publikacji, majàc w dorobku naukowym zarówno opracowania poÊwi´cone KOP, jak i wspó∏udzia∏ w wydaniu w ramach serii O Niepodleg∏à i granice edycji êróde∏, w znacznym stopniu przyczyni∏ si´ do wzbogacenia literatury na temat tej specyficznej
formacji. Dodaç wypada, ˝e opracowanie o tytule zbie˝nym z recenzowanà pozycjà by∏o doktoratem Jerzego R. Prochwicza obronionym w 1997 r.6
Ksià˝ka wydana nak∏adem Wydawnictwa Neriton poÊwi´cona jest w swej zasadniczej cz´Êci udzia∏owi formacji KOP bàdê jednostek przezeƒ zmobilizowanych
w walkach wrzeÊniowych. Sk∏ada si´ z siedmiu rozdzia∏ów i obszernego, bo stanowiàcego przesz∏o dwadzieÊcia procent obj´toÊci ksià˝ki, aneksu êród∏owego.
Rozdzia∏ pierwszy ma charakter wprowadzajàcy i przedstawia zarys dziejów KOP
1
M. Jab∏onowski, Formacja specjalna: Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939, Warszawa 2003;
J. Pomorski, Korpus Ochrony Pogranicza w obronie Rzeczypospolitej 1924–1939, Pruszków 1998;
J. Prochwicz, A. Konstankiewicz, J. Rutkiewicz, Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939, Warszawa
2003 („Barwa i Broƒ”, t. 19).
2
M. Jab∏onowski, J. Prochwicz, Wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza 1924–1939, Warszawa 2004;
3
O Niepodleg∏à i granice, t. 4: Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939: wybór dokumentów,
oprac. M. Jab∏onowski, W. Janowski, B. Polak, J. Prochwicz, Warszawa–Pu∏tusk 2001.
4
H. Dominiczak, Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939, Warszawa 1992.
5
F. Biernat, Rola Korpusu Ochrony Pogranicza w ochronie polskiej granicy wschodniej i wojnie
obronnej 1939 roku [w:] Szkice z dziejów wojskowych Polski w latach 1918–1939, red. B. MiÊkiewicz, Poznaƒ 1979, s. 51–102.
6
Cz. Grzelak, Kresy w czerwieni. Agresja Zwiàzku Sowieckiego na Polsk´ w 1939 roku, Warszawa
1998, s. 202; M. Jab∏onowski, Formacja..., s. 313.
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do marca 1939 r. Autor zaprezentowa∏ struktury organizacyjne i rol´ formacji
w polskich planach wojennych, a tak˝e ewolucj´, jakiej podlega∏y te plany w latach 1924–1939. W kolejnym rozdziale zosta∏y omówione przygotowania KOP
w obliczu narastajàcego zagro˝enia konfliktem z III Rzeszà. Jerzy R. Prochwicz
przedstawi∏ wysi∏ek mobilizacyjny, którego efektem by∏o sformowanie zarówno
jednostek samodzielnych, jak i oddzia∏ów wchodzàcych w sk∏ad tzw. wielkich jednostek nie tworzonych na bazie Korpusu Ochrony Pogranicza. Rozdzia∏ koƒczy
prezentacja stanu i dyslokacji jednostek KOP na granicy wschodniej w dniu
31 sierpnia 1939 r. Rozdzia∏y trzeci i czwarty poÊwi´cone zosta∏y walkom z Wehrmachtem, jakie prowadzi∏y oddzia∏y sformowane przez Korpus do 16 wrzeÊnia.
Wydarzenia przedstawiono w uk∏adzie chronologiczno-geograficznym. Autor wyodr´bni∏ dwa okresy: 1–9 i 10–16 wrzeÊnia oraz kilka umownych obszarów. Dwie
nast´pne cz´Êci ksià˝ki traktujà o sytuacji KOP na granicy wschodniej. W rozdziale piàtym Badacz prezentuje warunki ochrony linii granicznej do 16 wrzeÊnia
w∏àcznie, gdy Korpus w wyniku mobilizacji zosta∏ znacznie os∏abiony kadrowo.
Stara si´ te˝ odtworzyç dzieje walk na linii stra˝nic w dniu 17 wrzeÊnia 1939 r.
Rozdzia∏ szósty w ca∏oÊci poÊwi´cony jest walkom z wojskami sowieckimi toczonym przez oddzia∏y KOP do poczàtku paêdziernika. Ostatnia cz´Êç to opis koƒcowych starç z Wehrmachtem na Helu i Lubelszczyênie oraz z Armià Czerwonà
w Ma∏opolsce Wschodniej. Aneks zawiera 34 pozycje: relacje uczestników walk,
dokumenty, schematy organizacyjne baonów KOP, wreszcie obsady personalne
wielkich jednostek, które w znacznej cz´Êci bàdê ca∏kowicie zosta∏y utworzone na
bazie Korpusu. Ostatnià pozycjà jest obsada 1. pu∏ku kawalerii KOP.
Autor stanà∏ bez wàtpienia przed trudnym zadaniem. Chcàc zaprezentowaç
losy wszystkich formacji Korpusu bijàcych si´ w 1939 roku, musia∏ zajàç si´ walkami w ca∏ym kraju. Wymaga∏o to szeroko zakrojonej kwerendy w archiwach,
a przede wszystkim w bibliotekach, jeÊli weêmie si´ pod uwag´ rozmiary bibliografii WrzeÊnia. Odpowiedê na pytanie o efekt finalny tych poszukiwaƒ nie jest
jednoznaczna. Czytelnik otrzyma∏ kolejnà pozycj´ poÊwi´conà kampanii wrzeÊniowej, na pewno dajàcà syntetyczny obraz walk z obu najeêdêcami tych formacji Wojska Polskiego, które zmobilizowa∏ KOP. Autor zajà∏ si´ wszystkimi jednostkami wystawionymi przez Korpus, stara∏ si´ weryfikowaç dotychczasowe
ustalenia historiografii, nie stroni∏ od w∏asnych ocen. Wskazujàc na te generalne
zalety ksià˝ki J.R. Prochwicza, trzeba stwierdziç, ˝e budzi ona tak˝e pewne wàtpliwoÊci i nasuwa uwagi krytyczne.
WàtpliwoÊci dotyczà przede wszystkim rozmiarów wydawnictwa. Chyba bez
szkody dla wartoÊci poznawczej ksià˝ki mo˝na by∏o dokonaç skrótów. Wydaje
si´, ˝e pierwszy rozdzia∏ jest prze∏adowany zb´dnymi szczegó∏ami, takimi jak
schematy organizacyjne jednostek z lat dwudziestych z dok∏adnym wyliczeniem
stanów osobowych i wyposa˝enia, w tym – zresztà niewielkiej – liczby rowerów,
sztyletów i „sztykt” (bagnetów?), które nie majà znaczenia dla zilustrowania
udzia∏u KOP w walkach wrzeÊniowych. Pytanie budzi te˝ zasadnoÊç doboru
aneksów. Licznie reprezentowane sà tu dokumenty opublikowane (w tym stosunkowo niedawno), czy wr´cz tak znane jak ulotka skierowana do ˝o∏nierzy
polskich, sygnowana przez dowódc´ Frontu Ukraiƒskiego Siemiona Timoszenk´.
Takich aneksów jest siedem, przy czym pami´taç trzeba, ˝e z pozosta∏ych dwudziestu siedmiu a˝ w osiemnastu zawarto schematy organizacyjne i obsady per-
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sonalne. Cz´Êç za∏àczników ma tylko poÊredni zwiàzek z KOP. Wymieniç mo˝na
wspomnianà ulotk´ sowieckà, a tak˝e niemieckà o podobnym charakterze, oraz
rozkazy: marsza∏ka Edwarda Âmig∏ego-Rydza z 20 wrzeÊnia, dowódcy Okr´gu
Korpusu nr VI gen. bryg. W∏adys∏awa Langnera z 22 wrzeÊnia, sowieckiego komendanta Lwowa z tego samego dnia czy dwa dokumenty dotyczàce obrony
Lwowa, ale niewytworzone przez oddzia∏y sformowane przez KOP. Pozostaje pytanie o zasadnoÊç zamieszczenia obsady personalnej tych pododdzia∏ów wielkich
jednostek, które nie by∏y mobilizowane przez KOP. Zb´dny w kontekÊcie tematu ksià˝ki jest obszerny biogram gen. dyw. Henryka Minkiewicza, który przesta∏
pe∏niç funkcj´ dowódcy Korpusu w 1929 r., zw∏aszcza ˝e niektóre zawarte tu informacje znajdujà si´ w cz´Êci zasadniczej ksià˝ki (s. 37, przyp. 63).
Nie jest to jedyne powtórzenie. Tekst zasadniczy powiela si´ z informacjà zawartà w opisie schematu (s. 59–61), w przypisach (por. s. 78 z przyp. 84 na
s. 118; s. 78 z przyp. 93 na s. 157; s. 107 z przyp. 27 na s. 142). Zdarzajà si´
wtórne przypisy (s. 82, przyp. 57, i s. 142, przyp. 23). Te same krótkie informacje
wyst´pujà kilkakrotnie w tekÊcie g∏ównym (s. 93, 249–250, 255). Dwukrotna
prezentacja obsady granicy wschodniej w 1939 r. dodaje kolejnych kilka zb´dnych stron (s. 85–90 i s. 165–169). Od s. 181 mo˝na po raz trzeci poznaç d∏ugoÊç odcinków dozorowanych przez poszczególne jednostki KOP. Powtórzenia te
w mniejszym lub wi´kszym stopniu wp∏ywajà na obj´toÊç ksià˝ki.
Sàdzàc z daty powstania pracy doktorskiej Jerzego R. Prochwicza, b´dàcej zapewne pierwotnym uj´ciem tematu, min´∏o szeÊç lat do momentu publikacji ksià˝ki. W tym okresie znaczàco wzrós∏ dorobek historiografii kampanii wrzeÊniowej,
a zw∏aszcza wydarzeƒ na kresach wschodnich. Ukaza∏o si´ kolejne wydanie ksià˝ki Ryszarda Szaw∏owskiego, a tak˝e synteza Czes∏awa Grzelaka7. Nasuwajà si´
nieuniknione porównania zw∏aszcza z tà ostatnià pozycjà, poniewa˝ zarówno
Grzelak, jak i autor recenzowanej pracy korzystali z podobnej bazy êród∏owej, wyzyskujàc w powa˝nym stopniu sowieckie archiwalia. Wydaje si´, ˝e Jerzemu R.
Prochwiczowi uda∏o si´ uzupe∏niç informacje na temat wydarzeƒ na linii stra˝nic
KOP w pierwszym dniu agresji sowieckiej. Momentami jednak powstaje wra˝enie,
˝e zbie˝noÊç z ksià˝kà Kresy w czerwieni jest zbyt du˝a. Odnosi si´ to do kilku krótszych fragmentów (por. s. 219 u Prochwicza ze s. 251 u Grzelaka; a tak˝e s. 247
z 298 oraz s. 249 z 384 – w tym ostatnim powo∏aniu si´ po odrzuceniu kilku minimalnych zmian by∏by w∏aÊciwie zasadny cudzys∏ów), ale przede wszystkim do
opisu walk zgrupowania KOP dowodzonego przez gen. bryg. Wilhelma Orlik-Rückemana (por. s. 256–260 u Prochwicza ze s. 438–443 u Grzelaka). Autor powo∏a∏ si´ na ksià˝k´ Grzelaka tylko na poczàtku, w jednym z pierwszych akapitów
swojego tekstu. Uderza tutaj tak˝e w zestawieniu z pracà Grzelaka absolutny brak
inwencji J.R. Prochwicza przy doborze i selekcji cytatów, choç przecie˝ doskonale
zna∏ ich pierwotny kszta∏t, o czym Êwiadczy przypis 135 na s. 259. Tym samym
móg∏by pokusiç si´ o zmian´ sposobu przedstawiania wydarzeƒ.
Lektura nasuwa te˝ wàtpliwoÊci w kilku drobnych kwestiach. JeÊli autor we
wst´pie, omawiajàc baz´ êród∏owà, wspomina o zbiorze relacji wydanych przez

7

Punktem odniesienia b´dzie w niniejszej recenzji to wydanie ksià˝ki Czes∏awa Grzelaka, które
ukaza∏o si´ nak∏adem Wydawnictwa Neriton w 1998 r.
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Mieczys∏awa Cieplewicza i Eugeniusza Koz∏owskiego8, to powinien wymieniç
przede wszystkim tekst autorstwa gen. bryg. Wilhelma Orlik-Rückemana – ostatniego dowódcy KOP – nie zaÊ wspomnienia o walkach w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci kraju (s. 9). Jakkolwiek wczeÊniej opublikowa∏ t´ relacj´ Ryszard Szaw∏owski9,
mo˝na by∏o wspomnieç o jej pierwszej oficjalnej edycji w kraju. Innà kwestià jest,
˝e J.R. Prochwicz z niejasnych powodów powo∏uje si´ zarówno na edycj´ Szaw∏owskiego, jak i Cieplewicza i Koz∏owskiego (s. 249, przyp. 114 i 117). Zaletà ksià˝ki
jest formu∏owanie w∏asnych ocen i weryfikacja dotychczasowych ustaleƒ przez Jerzego R. Prochwicza. Szkoda, ˝e w kilku przypadkach nie powo∏uje si´ on bezpoÊrednio na autorów, którzy sà dla niego punktem odniesienia, bàdê nie uzasadnia
swoich odmiennych opinii (s. 14, przyp. 17; s. 239, przyp. 88; s. 198, przyp. 160).
Powy˝sze uwagi majà jedynie charakter wàtpliwoÊci. Dostrze˝ono jednak tak˝e pewne uchybienia rzeczowe. Choç nie sà one dyskwalifikujàce, mo˝na je wymieniç przy okazji krytycznego omawiania ksià˝ki: 12. pu∏k u∏anów stacjonowa∏
w Bia∏okrynicy, nie w Równem (s. 19, przyp. 23); W∏adys∏aw Raczkiewicz, póêniejszy prezydent na uchodêstwie, oczywiÊcie nie posiada∏ stopnia generalskiego,
natomiast Kajetan Olszewski by∏ genera∏em broni, nie genera∏em brygady (s. 13,
przyp. 8); istnia∏ OÊrodek Sapersko-Pionierski 10. Dywizji Piechoty a nie „OÊrodek Saperów 10. DP” (s. 107); 1. pu∏k kawalerii KOP, maszerujàc z Ko∏bieli
w stron´ Garwolina, kierowa∏ si´ raczej na po∏udnie, a nie na wschód (s. 141); zapewne awaria edytora tekstu spowodowa∏a zniekszta∏cenie nazw jednostek s∏owackich zmobilizowanych w zwiàzku z udzia∏em w wojnie z Polskà (s. 128); zdanie o tym, ˝e Niemcy podj´li od 2 wrzeÊnia „energiczne dzia∏ania na po∏udniu od
Nowego ˚migrodu”, jest przesadne, zw∏aszcza jeÊli porównaç t´ aktywnoÊç z akcjà 1. Dywizji Górskiej od 7 wrzeÊnia i jej konsekwencjami dla sytuacji na po∏udniowym odcinku frontu (s. 128); 1. dywizjon 6. pu∏ku artylerii ci´˝kiej do∏àczy∏
11 wrzeÊnia do 38. Dywizji Piechoty rezerwowej, natomiast rozkazem przydzielono go dzieƒ wczeÊniej10 (s. 150); w sk∏ad 38. DP rezerwowej wesz∏y 1. dywizjon
5. pu∏ku artylerii ci´˝kiej i 1. dywizjon 6. pu∏ku artylerii ci´˝kiej, a nie lekkiej
(s. 150); dowódcà 29. Brygady Piechoty by∏ p∏k Jan Bratro, a nie – jak sugeruje
autor – Jan Brata. Z b∏´dnym nazwiskiem – jako „Jan Bratry” – postaç ta wyst´puje tak˝e w indeksie oraz na s. 288, nieuwzgl´dnionej zresztà w indeksie. Na
s. 239 Jerzy R. Prochwicz, powo∏ujàc si´ na anonimowych autorów poruszajàcych problematyk´ polskich pociàgów pancernych we wrzeÊniu 1939 r., informuje, ˝e „nie ma zgodnoÊci” co do nazwy pociàgu pancernego operujàcego w okolicach Sarn. Sugeruje, i˝ chodzi tu o „Bartosza G∏owackiego”, operujàcego jednak
– co sam stwierdza w innym miejscu – równoczeÊnie we Lwowie (s. 285), bàdê
„Marsza∏ka”. Tymczasem w literaturze przedmiotu od wielu lat jest informacja, ˝e
ów pociàg to „Pierwszy Marsza∏ek”11. Dodaç wypada, ˝e identyczne (dos∏ownie)
wàtpliwoÊci sformu∏owa∏ Czes∏aw Grzelak12.
Wrzesieƒ 1939 w relacjach i wspomnieniach, oprac. M. Cieplewicz, E. Koz∏owski, Warszawa 1989.
K. Liszewski [R. Szaw∏owski], Wojna polsko-sowiecka 1939, Londyn 1988, s. 216–243.
10
R. Dalecki, Armia „Karpaty” w wojnie obronnej 1939 r., Rzeszów 1989, s. 154.
11
T. Krawczak, J. Odziemkowski, Polskie pociàgi pancerne w wojnie 1939, Warszawa 1987,
s. 56–90; R. Szubaƒski, Polska broƒ pancerna 1939 r., Warszawa 1982, s. 302.
12
Cz. Grzelak, Kresy..., s. 290.
8
9
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Pewne niedoskona∏oÊci wykazuje tak˝e aparat naukowy, jakim opatrzona zosta∏a ksià˝ka. Raczej uchybieniem jest powo∏ywanie si´ w przypisach na dokumenty opublikowane przez Leszka Gondka w 1990 r. (s. 205–206)13. Pochodzà
one bowiem z wydanego w Moskwie zbioru êróde∏ do historii sowieckich wojsk
granicznych14, który Prochwicz przywo∏uje w innych przypisach i który umieszcza w bibliografii. U Gondka dokumenty te nie sà w jakikolwiek sposób opracowane, pozbawione tak podstawowych informacji, jak choçby wskazówki co do
miejsca w pierwotnej edycji. Mo˝na u Prochwicza natknàç si´ na przypis archiwalny podany wraz z opracowaniem, z którego go zaczerpni´to. W tym, a tak˝e
w dwóch innych przypadkach, choç ju˝ bez informacji o ewentualnym miejscu
pierwotnego przywo∏ania w literaturze, chodzi o zasób Instytutu Józefa Pi∏sudskiego w Nowym Jorku, który nie jest wymieniony w bibliografii, co wskazuje
na poÊredni dost´p autora do tych materia∏ów (s. 221–222, przyp. 8–10). Niestety, zdarzajà si´ mylne informacje (b∏´dne odes∏ania) w przypisach (s. 206,
przyp. 202; s. 213, przyp. 230 i 233; s. 248, przyp. 113; s. 249 przyp. 117;
s. 257, przyp. 133). Nie wszystkie prace uj´te w bibliografii zosta∏y wykorzystane na kartach ksià˝ki, co byç mo˝e jest ubocznym efektem zmian, jakie zasz∏y
w kszta∏cie opracowania od 1997 r.
Kilka s∏ów nale˝y poÊwi´ciç aspektom edytorskim. Ksià˝ka wydana jest atrakcyjnie (twarda, lakierowana oprawa) i, co niestety ostatnio nie nale˝y do normy,
bardzo dobrze zredagowana. Tym bardziej ra˝à, choç drobne, przeoczenia korekty autorskiej. Odbiorca z podstawowà wiedzà na temat kampanii wrzeÊniowej
zaskakiwany jest przy obsadzie personalnej polskiej „35. Dywizji Pancernej Rezerwowej”, o czym informuje go dwukrotnie tytu∏ aneksu (s. 365) i spis treÊci,
czy gdy dowiaduje si´ o istnieniu „batalionu maszynowego 76. pu∏ku piechoty”
(s. 251) lub o funkcjonowaniu w mi´dzywojennej armii stopnia „st. szeregowca”
(s. 207). W ksià˝ce znajdujà si´ tak˝e szkice. Dla kilku najwyraêniej podstawà
by∏y mapy do∏àczone do pracy Czes∏awa Grzelaka (tak˝e Wydawnictwa Neriton). Tu jednak pomniejszone i jednobarwne bardzo tracà na czytelnoÊci.
Piotr Cichoracki

Anna Gra˝yna Kister, Studium zniewolenia. Walka aparatu
bezpieczeƒstwa z polskim zbrojnym podziemiem niepodleg∏oÊciowym na Lubelszczyênie (1944–1947), Wydawnictwo Arcana, Kraków 2005, ss. 258 + 55 nlb.
Otwarcie archiwów i szeroki dost´p do dokumentów by∏ego komunistycznego aparatu represji dzia∏ajàcego w Polsce w latach 1944–1989 spowodowa∏o, ˝e
na rynku wydawniczym pojawia si´ coraz wi´cej ksià˝ek, które dotyczà natury
i funkcjonowania tej instytucji. Publikacje te stanowià bardziej lub mniej udane
13
L. Gondek, 17 wrzeÊnia 1939. Agresja Stalina na Polsk´. Dokumenty, relacje, opinie z komentarzem, Gdaƒsk 1990.
14
Ibidem, s. 5–6.
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