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Korpus Ochrony Pogranicza (1924–1939) 
– formacja ochrony granic oraz ochrony 
porządku i bezpieczeństwa we wschodnim 
pasie przygranicznym1

Granica wschodnia II Rzeczypospolitej ukształtowała się w dwóch etapach. Najpierw 
po podpisaniu z Rosją Radziecką (formalnie także z radziecką Ukrainą i Białorusią) 
traktatu ryskiego w dniu 18 marca 1921, a ostatecznie po uznaniu przez Radę Am-
basadorów Ligi Narodów w dniu 3 lutego 1923 r. linii demarkacyjnej między Polską 	
i Litwą za granicę między tymi państwami.

Konsekwencją traktatu ryskiego, opisującego bardzo szczegółowo przebieg gra-
nicy ze Związkiem Radzieckim, było dwustronne wytyczenie jej w terenie, połączone 
z ustawieniem 2290 słupów granicznych, co ostatecznie zakończono 23 listopada 
1922 r.

Granica ta miała 1412 km długości i przebiegała na długim odcinku przez roz-
ległe, trudno dostępne, pozbawione dróg bagna Polesia i była na tym odcinku granicą 
sztuczną przecinającą terytoria, które przez ostatnie pokolenia należały do jednego 
państwa: najpierw do Rzeczypospolitej, później do Rosji. W efekcie po obu stronach 
granicy mieszkała ludność tej samej, w większości niepolskiej narodowości: przy od-
cinku północnym granicy była to ludność głównie białoruska, dalej na południe, głównie 
ukraińska. Do czasu masowych wysiedleń ludności z pasa przygranicznego po stronie 
sowieckiej mieszkańcy obu stron granicy mieli po drugiej stronie swych krewnych 	
i znajomych, co znakomicie ułatwiało nielegalne kontakty tak przemytnicze, jak i dy-
wersyjno-szpiegowskie.

1 Artykuł częściowo oparty jest na „Wstępie”, jaki napisałem do książki Kresy w oczach oficerów KOP, Wydawnictwo 
Unia, Katowice 2005.
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Jedynie na południowym odcinku granica polsko-sowiecka była granicą naturalną, 
przebiegającą głównym nurtem rzeki Zbrucz. W tym odcinku przebieg granicy po-
krywał się z przebiegiem granicy austro-węgiersko-rosyjskiej.

Granica ze Związkiem Radzieckim została uznana przez Radę Ambasadorów Ligi 
Narodów 14 marca 1923 r., a w dniu następnym, 15 marca, podpisano dodatkowy 
protokół do traktatu wersalskiego, ostatecznie akceptujący tę granicę.

Litwę i Polskę rozdzielała „linia demarkacyjna” powstała po włączeniu Litwy Środ-
kowej do Polski na mocy uchwały sejmu wileńskiego z dnia 22 lutego 1922, zatwier-
dzonej przez Sejm Ustawodawczy w Warszawie w dniu 23 marca 1922 r. Granica ta 
miała 507 km długości.

Linia ta uważana była przez stronę polską od początku za granicę państwową. 
Litwa tej granicy nie uznawała, nazywając ją konsekwentnie „linią demarkacyjną”. Jej 
stanowiska nie zmieniło nawet uznanie tej granicy przez Radę Ambasadorów Ligi Na-
rodów, a później przez Stolicę Apostolską (dostosowującą granice diecezji do granic 
politycznych) i Stany Zjednoczone.

W konsekwencji granica ta nigdy nie była dwustronnie wytyczona w terenie i nie 
ustawiono na niej słupów granicznych. Aż do 1939 r., a więc nawet po nawiązaniu 
stosunków dyplomatycznych między obu państwami w 1938 r., zastępowały je prowi-
zoryczne tyki ze słomianymi wiechami. Również ta granica przecinała terytoria, które 
dotąd od stuleci były w jednym państwie. Rozdzielała ona niejednokrotnie rodziny, 
gospodarstwa rolne. Stąd też wielu obywateli litewskich miało swe pola po polskiej 
stronie, podobnie jak wielu polskich rolników miało pola po stronie litewskiej. Mało 
znany jest fakt, że mimo braku stosunków dyplomatycznych aż do 1938 r., mimo for-
malnego zamknięcia granicy rolnicy mający pola po jej drugiej stronie mieli prawo ją 
przekraczać w celu uprawy pól i zbioru płodów rolnych.

Jedyną niesporną granicą wschodnią państwa polskiego była granica z Łotwą. 
Ukształtowała się ona jeszcze w 1919 roku, w czasie wspólnej polsko-łotewskiej ope-
racji wojskowej przeciw Armii Czerwonej. Miała 109 km długości.

Granica Polski ze Związkiem Sowieckim, zwana często „granicą ryską”, została usta-
lona, jak wspomniano, w traktacie ryskim kończącym wojnę 1920 r. Na jej kształt miało 
wpływ kilka czynników, w tym przede wszystkim wynik wojny, sytuacja wewnętrzna Polski 
po wojnie, w stopniu zasadniczym determinująca przebieg negocjacji po polskiej stronie.

Faktyczna klęska koncepcji federalistycznej Piłsudskiego, która nie zdobyła po-
parcia ani na Ukrainie, ani na Białorusi, ani na Litwie, ani, co gorsza, w Polsce, za-
owocowała praktycznym zwycięstwem koncepcji przeciwstawnej, mianowicie kon-
cepcji Dmowskiego. Wedle tej ostatniej na wschodzie należało wcielić do Polski tyle 
ziem dawnej Rzeczypospolitej wraz z ludnością, ile uda się spolonizować bądź co naj-
mniej utrzymać w ryzach w ramach państwa unitarnego. Granica ryska po raz kolejny 
przedzieliła terytoria zwarcie zamieszkane przez Ukraińców i Białorusinów. W efekcie 	
w Polsce międzywojennej znalazły się mniejszości zamieszkujące zwarcie wschodnie 
województwa. Mniejszości te nie zawsze były lojalne wobec państwa polskiego, 	
a często były mu wręcz wrogie. Co gorsza, miały one oparcie za granicą.

Polacy stanowili nieco mniej niż 70% mieszkańców II Rzeczypospolitej, a jedynie 
68,9% deklarowało wyznanie rzymskokatolickie2.

2 Mały Rocznik Statystyczny 1937, GUS, Warszawa 1937, s. 22, 25.
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Najliczniejsza była mniejszość ukraińska, stanowiąca ok. 15% wszystkich miesz-
kańców Polski. Zamieszkiwała ona głównie w województwach lwowskim (gdzie stano-
wiła 35,9% mieszkańców), tarnopolskim (50%), stanisławowskim (70,2%) oraz wołyń-
skim (68,4%).

Mniejszość białoruska, zamieszkująca zwarcie województwa północno-wschodnie 
stanowiła ok. 4% wszystkich mieszkańców Polski, żydowska, rozproszona głównie 	
w małych miasteczkach dawnej Galicji i zaboru rosyjskiego liczyła blisko 8%3.

Z kolei po stronie sowieckiej, litewskiej i łotewskiej pozostawała wcale liczna lud-
ność polska, żyjąca w znacznych, choć rozsianych skupiskach.

Związek Radziecki po przegranej wojnie 1920 r., mimo podpisania traktatu ry-
skiego, a w 1934 dodatkowo paktu o nieagresji nigdy faktycznie nie wyrzekł się pre-
tensji do ziem wschodnich Rzeczypospolitej, zwanych w Polsce „Kresami Wschodnimi”. 
Ziemie te były stałym terenem penetracji wywiadowczej, agitacji komunistycznej, 
wspierania, a nawet prowadzenia dywersji i aktów terroru, przygotowywania irredenty 
na wypadek wojny. Ostateczną konsekwencją tej polityki było podpisanie w Moskwie 	
23 sierpnia 1939 r. paktu Ribbentrop–Mołotow, a następnie wkroczenie na nie w dniu 
17 września 1939 Armii Czerwonej.

Wrogie aż do 1938 r. stosunki z Litwą nie zakładały w zasadzie po żadnej ze stron 
dwustronnego konfliktu z nieprzyjaznym sąsiadem. Wyjątek stanowi okres bezpo-
średnio poprzedzający ultimatum wiosną 1938, kiedy to do marszałka Rydza Śmi-
głego kierowane były żądania: „Wodzu, prowadź nas na Kowno”, a Stanisław Cat Ma-
ckiewicz na łamach wileńskiego „Słowa” wywodził, że Polsce należy się rekompensata 
za Anschluss Austrii, a tą rekompensatą powinien być... Anschluss Litwy4.

Również litewska doktryna wojenna nie zakładała dwustronnego konfliktu z Polską. 
Litwa nie tylko nie planowała wojny zaczepnej z Polską, ale nawet, wbrew temu, czym 
ciągle straszono litewską opinię publiczną, nie liczyła się z możliwością ataku ze strony 
polskiej.

Litewska doktryna wojenna z całą pewnością aż do r. 1938 zakładała natomiast 
włączenie się Litwy do spodziewanego konfliktu zbrojnego polsko-niemieckiego bądź 
polsko-sowieckiego w celu odebrania Polsce Wilna i Wileńszczyzny. Do takich działań 
przygotowywano się na Litwie, penetrowano też wywiadowczo teren przyszłego te-
atru działań, wykorzystując do tego celu mniejszość litewską w Polsce.

Początkowo granica wschodnia chroniona była przez wojsko. Było to konsekwencją 
tego, że przed jej ustaleniem i wytyczeniem była ona częstokroć linią frontu. W celu 
ochrony tej granicy powołano Kordon Graniczny Naczelnego Dowództwa Wojska Pol-
skiego, zwany zwykle w skrócie Kordonem Granicznym. Następnie ochronę granicy 
powierzono specjalnie utworzonym Batalionom Celnym, które od wojska przejęło Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych i wkrótce, bo już w 1922 r. przekształciło w Straż 
Graniczną, którą po roku zlikwidowano, przekazując jej zadania Policji Państwowej.

Specjalnie do ochrony granic wschodnich policja zorganizowała „kompanie gra-
niczne”. Były one źle wyposażone, niewyszkolone do zadań ochrony granicy, które 
dość istotnie różnią się od typowych zadań policyjnych. Do tego trzeba dodać cał-
kowity brak infrastruktury granicznej: strażnic, systemu łączności, a nawet sieci 

3	Ibidem.
4 J. Widacki, Litwo, Ojczyzno nie moja, Kraków 2005, s. 32.
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dróg umożliwiających komunikację zarówno między strażnicami, jak i z wnętrzem 
kraju, co w przypadku tak trudnego terenu, jak np. obszar bagien poleskich dodat-
kowo komplikowało sytuację. Jeśli uwzględnić fakt, że ludność miejscowa w najlep-
szym razie była wobec polskich formacji obojętna, a niekiedy otwarcie wroga, to 
widać, że ochrona granicy wschodniej była zadaniem równie trudnym, jak i mało 
efektywnym.

Pozwalało to na nielegalne masowe przekraczanie tej granicy nie tylko przez prze-
mytników, ale także emisariuszy bolszewickich, szpiegów i dywersantów. Literackie, 
acz realistyczne opisy tych zjawisk są znane z powieści Sergiusza Piaseckiego Ko-
chanek wielkiej niedźwiedzicy czy Bogom nocy równi.

W pasie przygranicznym bezkarnie szerzył się także rodzimy bandytyzm, zrodzony 
z demoralizacji wojną, nędzy, a nadto słabości organów administracji, w szczegól-
ności z bezradności policji.

Dywersja w pasie przygranicznym prowadzona z terenów sowieckich, samodzielna 
bądź wspierana przez element miejscowy, polegała na napadach nie tylko na polskie 
dwory czy plebanie, ale coraz częściej na posterunki policji, urzędy gminne i pocz-
towe. Niszczono przy tym centrale telefoniczne, przerywano kable telefoniczne i tele-
graficzne, grabiono miejscową ludność.

Spośród wielu takich akcji szczególne wrażenie na opinii publicznej wywarły 
dwie. Pierwsza z nich w sierpniu 1924 r., kiedy ponad 100-osobowa banda dy-
wersyjna pod dowództwem sowieckiego oficera wojsk pogranicznych niejakiego 
Boryszkiewicza napadła na powiatowe, przygraniczne miasto Stołpce. Druga, we 
wrześniu tegoż roku, kiedy dywersanci zatrzymali pociąg jadący do poleskiego 
Łunińca i obrabowali oraz znieważyli i pobili wielu ludzi, w tym m.in. biskupa 
Łozińskiego, senatora Wysłoucha, wojewodę Downarowicza i lokalnego komen-
danta policji Mięsowicza. Po napadzie bandyci wycofali się na teren ZSRR. Wedle 
ustaleń strony polskiej, napadem kierował oficer sowieckich wojsk pogranicznych 
Trofim Kalinienko.

Reakcje dyplomatyczne nie dawały rezultatu. Strona sowiecka albo w żywe oczy 
wypierała się wszelkich związków z takimi napadami, albo twierdziła, że sama ma 
problemy z utrzymaniem porządku w pasie przygranicznym i nie do końca panuje 
nad sytuacją.

Napad na pociąg do Łunińca i wcześniejszy napad na Stołpce, pokazując do-
bitnie nieskuteczność dotychczasowego systemu ochrony granicy wschodniej, zmu-
siły rząd do podjęcia nadzwyczajnych działań zmierzających do jego udoskona-
lenia. Już w cztery dni po napadzie na Stołpce, dnia 8 sierpnia 1924 r. zebrał się 
Komitet Polityczny Rady Ministrów w składzie: Z. Hübner (zastępca Prezesa Rady Mi-
nistrów i minister spraw wewnętrznych), gen. W. Sikorski (minister spraw wojskowych), 
A. Skrzyński ( minister spraw zagranicznych), L. Darowski (minister pracy i opieki spo-
łecznej), J. Kiedroń (minister przemysłu i handlu), J. Siennicki (kierownik Ministerstwa 
Sprawiedliwości). Nadto w posiedzeniu wzięli udział: F. Zwierzchowski (zastępca Szefa 
Administracji Armii), gen. E. Rydz-Śmigły (inspektor Armii w Wilnie), W. Raczkiewicz 
(wojewoda nowogródzki) oraz W. Paczoski (radca w Prezydium Rady Ministrów)5.

5	O niepodległą i granice. Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939. Wybór dokumentów, red. M. Jabłonowski, W. Ja-
nowski, B. Polak i J. Prochwicz, Warszawa–Pułtusk 2001, s. 16.

Bezpieczeństwo no2.indb   288 2008-05-14   19:24:58



Korpus Ochrony Pogranicza (1924–1939)…

28�

Po zapoznaniu się z sytuacją, na wniosek gen. Sikorskiego Komitet Polityczny Rady 
Ministrów zobowiązał:

„1. Ministra Spraw Wewnętrznych, by wydał zarządzenie podnoszące sprawność 
administracji państwowej, w szczególności prowadzące do energicznego i skutecz-
nego zwalczania elementów współpracujących w jakiejkolwiek formie z grasującymi 
na pograniczu wschodnim bandami.

2. Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych, by do końca sierpnia 
[1924] przedłożyli Radzie Ministrów gotowe wnioski w sprawie organizacji zmilitary-
zowanej policji granicznej”6.

Równocześnie Komitet Polityczny Rady Ministrów uznał konieczność pilnego sko-
szarowania policji granicznej i przyspieszenie wykończenia będących w trakcie bu-
dowy koszar i strażnic oraz rozpoczęcie budowy nowych7.

Komitet zobowiązał ministra skarbu do przekazania Ministerstwu Spraw We-
wnętrznych „niezbędnych funduszy do wykończenia planu rozbudowy sieci łącz-
ności, udoskonalenia wywiadu, zabezpieczenia rodzin zabitych i okaleczonych funk-
cjonariuszy policji, pokrycia kosztów asystencji wojska oraz zwiększenia technicznych 
środków walki. Na koszta te preliminuje się w myśl obliczeń szczegółowych 3,5 mi-
liona złotych na 3 miesiące”. Minister Sprawiedliwości zobowiązany został do „po-
większenia liczby sędziów śledczych i podprokuratorów i rozmieszczenia tychże  
w powiatach z zastosowaniem do nich tych norm uposażenia, które obowiązują  
w stosunku do policji granicznej”8.

W dwa tygodnie później, 21–22 sierpnia 1924 r. w Spale odbyło się kolejne po-
siedzenie Komitetu Politycznego Rady Ministrów, w którym uczestniczył prezydent 
Stanisław Wojciechowski. Komitet odrzucił propozycję ministra spraw wewnętrz-
nych, aby na całych Kresach Wschodnich wprowadzić stan wyjątkowy. Minister 
Hübner twierdził, że grasujące na Kresach bandy „składały się częściowo z kras-
noarmiejców przebranych po cywilnemu, częściowo z przestępców polskich, którzy 
uciekli za granicę”9.

Minister spraw wojskowych gen. Sikorski tłumaczył, dlaczego wojsko nie jest 	
w stanie zapewnić bezpieczeństwa pogranicza: „Trudność w zlikwidowaniu bandy-
tyzmu polega na tym, że członkowie band znikają wśród ludności, a wojsko, nie mając 
całego aparatu administracyjnego służby bezpieczeństwa w ręku, nie może przepro-
wadzić swej akcji do końca. Ochrona granic i zapewnienie bezpieczeństwa nie da się 
przeprowadzić mechanicznie, lecz musi sięgać w głąb kraju”10.

Podsumowując dyskusję, Prezes Rady Ministrów stwierdził, że musi być jeden 
podmiot odpowiedzialny za ochronę granicy i bezpieczeństwo w pasie przygra-
nicznym.

6 Protokół z 88. posiedzenia Komitetu Politycznego Rady Ministrów z 8 VIII 1924, [za:] W. Janowski, Źródła do dziejów 
Korpusu Ochrony Pogranicza w zasobie AAN w Warszawie, [w:] Korpus Ochrony Pogranicza w 70. rocznicę powo-
łania, Kętrzyn 1994, s. 213–216.
7	O niepodległą i granice…,	op. cit., s. 16.
8	Ibidem.
9	Ibidem.
10 Protokół nr 89 posiedzenia Komitetu politycznego Rady Ministrów poświęconego sprawie bezpieczeństwa na Kre-
sach Wschodnich, odbytego w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego, [w:] 	
W. Janowski, op. cit., s. 217–220, O niepodległą i granice..., op. cit., s. 19–21.
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Premier oznajmił: „Z raportów, jakie Rząd posiada, wynika, że policja ogląda się 
na wojsko, a wojsko na policję, wskutek czego ani jedno, ani drugie nie działa spręży-
ście. Projekt zmilitaryzowania policji na Kresach należałoby stopniowo wprowadzać  
w życie. Rzeczą drugorzędną jest, komu ta policja ma podlegać. Główny nacisk kłaść 
należy na skoordynowane działania policji i wojska pod komendą jednej osoby”11.

Tak rodziła się idea nowej służby: oddziałów wojskowych mających uprawnienia 
policyjne, łączących zadania wojskowe i policyjne.

Na wniosek ministra spraw wojskowych Komitet uchwalił m.in., że: „policja pań-
stwowa przy pomocy Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz w myśl zasad najgłów-
niejszych zawartych w referacie Ministra Spraw Wojskowych [będzie] zorganizowana 
w Korpus Wojskowej Straży Granicznej, stanowiący organ scentralizowany i samo-
dzielny, będący na etacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do organizacji Korpusu 
straży granicznej Ministerstwo Spraw Wojskowych użyje oficerów i podoficerów za-
wodowych armii oraz szeregowych, których potrzebną liczbę zatrzyma ewentualnie  
z rocznika 1902. Uzbrojenie i ekwipunek dostarczy Ministerstwo Spraw Wojskowych 
na rachunek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”12.

Wykonując powyższe zalecenia, w dniu 17 września 1924 r. minister spraw woj-
skowych w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych zatwierdził przygotowaną 
przez Sztab Generalny Organizację Korpusu Ochrony Pogranicza.

Ten nienazwany akt prawny (rozkaz?) opisany jest następująco: „Ministerstwo 
Spraw Wojskowych. Sztab Generalny. Oddział I.L.10649/Org”.

Zawiera on zasady organizacji, etaty pokojowe dla dowództwa, dla batalionu 	
i mniejszych pododdziałów, instrukcje dla dowódców. Dokument po raz pierwszy 
używa nazwy: „Korpus Ochrony Pogranicza”13.

W dniu 14 października 1924 r. ministrowie spraw wewnętrznych i spraw wojsko-
wych wydali wspólną instrukcję o przejęciu od armii oddziałów sformowanych spe-
cjalnie dla KOP14, a w dniu 23 października 1924 r. nowo mianowany dowódca KOP 
gen. bryg. Henryk Minkiewicz wydał swój rozkaz dzienny nr 115. Korpus Ochrony Pogra-
nicza rozpoczął służbę, ochraniając granice z Łotwą, Litwą oraz z ZSRR, a równocześnie 
przejmując odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo w pasie pogranicza. Dłu-
gość granicy chronionej przez KOP wynosiła łącznie 2028 km.

Jeszcze jesienią 1924 r. trzy pierwsze brygady obsadziły granicę państwową 
na odcinku województw: wołyńskiego, nowogródzkiego i wschodniej części woje-
wództwa wileńskiego.

11	O niepodległą i granice…,	op. cit., s. 19.
12	Ibidem.
13 Akt ten opublikowany został w zbiorze O niepodległą i granice..., s. 21. Nazwany tam został „rozkazem Ministra 
Spraw Wojskowych”. Mam wątpliwości, czy był to rozkaz. Nazwy „rozkaz” nie ma w nagłówku oryginału (maszynopis 
powielany, egzemplarze numerowane, jeden egzemplarz w CA MSW sygn. 541.1061, drugi w ASG w Kętrzynie, sygn. 
541.243). Był to dokument opracowany przez Oddział I Sztabu Generalnego, a zatwierdzony, jak to wynika z adno-
tacji na s. 1 w dniu 17 września 1924 r. przez ministra spraw wojskowych gen. dyw. Władysława Sikorskiego „w poro-
zumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych”.
14 Instrukcja ministrów spraw wojskowych Władysława Sikorskiego oraz spraw wewnętrznych Cyryla Ratajskiego 	
o przejęciu od armii oddziałów sformowanych dla KOP (maszynopis powielony) ASG Kętrzyn, [w:] O niepodległą i gra-
nice…, op. cit., s. 41–46.
15 Rozkaz dzienny nr 1 dowódcy KOP gen. bryg. Henryka Minkiewicza z dnia 23 października 1924 (maszynopis po-
wielony) ASG Kętrzyn, [w:] O niepodległą i granice..., op. cit., s. 47.
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Wiosną 1925 r. czwarta brygada obsadziła granice na odcinku województwa tar-
nopolskiego, a piąta odcinek województwa brzeskiego. W następnym roku piąta bry-
gada obsadziła granicę z Litwą i Łotwą. W r. 1927 szósta brygada obsadziła liczący 
66 km suwalski odcinek granicy niemieckiej (z Prusami Wschodnimi) oraz odcinek gra-
nicy polsko-rumuńskiej16.

Pozostałe granice państwowe strzeżone były przez utworzoną w 1928 r. Straż Gra-
niczną. Pierwsza organizacja KOP zakładała, że w jego skład wchodzą dowództwo 
i brygady ochrony pogranicza17. Dowództwo składało się z dowódcy Korpusu, jego 
zastępcy, będącym równocześnie inspektorem formacji konnych, sztabu oraz szefo-
stwa względnie referatów służb: intendentury, uzbrojenia, łączności, zdrowia, wete-
rynarii, saperów, sprawiedliwości. W skład każdej z brygad wchodziły: dowództwo 
brygady (dowódca, sztab, referaty służb) oraz zmienna liczba batalionów piechoty 	
i szwadronów kawalerii. Batalion składał się z 4 kompanii (każda z 12 rkm-ami), pluton 
łączności, pluton karabinów maszynowych (2 ckm-y z obsługą), drużyna dowódcy ba-
talionu (poczet dowódcy oraz kwatermistrz). Kompania składała się z 4 plutonów, 
każdy pluton składał sie z 4 drużyn. Szwadrony kawalerii składały się z drużyny do-
wódcy oraz 4 plutonów, każdy złożony z 2 sekcji.

W latach 20. w skład Korpusu wchodziło do 24 batalionów piechoty oraz do 20 
szwadronów kawalerii, całość zorganizowana była w 5–6 brygad18. Pierwszym do-
wódcą KOP został gen. bryg. Henryk Minkiewicz (1880–1940), który dowodził Kor-
pusem do 1929 r.

Zgodnie z założeniami, że ochrona granicy i pogranicza wymaga czegoś znacznie 
więcej niż działań o charakterze stricte wojskowym, już w 1925 r. przystąpiono do or-
ganizowania w KOP służby wywiadowczej. Jej zadaniem miała być zarówno kontrwy-
wiadowcza ochrona kresów i samego Korpusu, jak i płytki wywiad.

W tym celu szef Sztabu Generalnego gen. S. Haller zwrócił się do wszystkich do-
wódców DOK (Dowództwo Okręgu Korpusu) o wydelegowanie na organizowany przez 
Oddział II miesięczny kurs wywiadowczy. Każdy DOK miał wytypować do udziału 	
w kursie 10 kapitanów i 30 poruczników. Wedle zalecenia szefa Sztabu mieli to być 
w pierwszej kolejności ochotnicy „o bardzo dobrych kwalifikacjach moralnych, wyro-
bionej spostrzegawczości, znający język rosyjski, ukraiński lub litewski, wreszcie ofi-
cerowie, którzy już mieli sposobność zapoznać się ze służbą wywiadowczą wojskową 	
w Oddz. II, a mających z tych czasów dobre opinie”19.

Oficerowie ci po ukończonym kursie mieli wrócić do swoich jednostek, skąd mieli 
być powoływani do KOP w miarę postępu organizacji nowych baonów i sztabów 
brygad KOP, a wraz z nimi w miarę postępu organizacji służby wywiadowczej.

Uwzględniając liczbę dziewięciu DOK, na kurs oddelegowano 360 oficerów.

Tworzenie służby wywiadowczej rozpoczęto od utworzenia przy Dowództwie KOP 
Samodzielnego Referatu Wywiadowczego, którego szefem został kpt. Bazyli Rogowski, 

16 Por. M. Jabłonowski, Formacja specjalna. Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939, Warszawa 2002/2003, s. 55.
17 Organizacja Korpusu Ochrony Pogranicza 1924 (maszynopis) CA MSW, sygn. 541.1061.
18 Por. J. Prochwicz, Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939, Warszawa 2003, s. 20–24; por. także: M. Jabłonowski, 
Formacja specjalna Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939, Warszawa 2002/2003, s. 51 i n.
19 Pismo szefa sztabu Generalnego gen. dyw. Stanisława Hallera z dnia 15 stycznia 1925 do wszystkich dowódców 
DOK, MSWojsk., Sztab generalny Oddział II Nr 1522/II Inf. C.T.O. (CA MSW zespół KOP).
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a przy sztabach brygad i dowództwach batalionów ustanowiono oficerów wywiadow-
czych20. Cały stan etatowy tej służby w początkowym okresie wynosił ok. 30 oficerów.

W r. 1927 Samodzielny Referat Wywiadowczy przekształcono w Samodzielny Re-
ferat Informacyjno-Wywiadowczy, a w brygadach utworzono referaty wywiadowcze, 
zaś w batalionach zostali oficerowie wywiadowczy. Stan etatowy wzrósł do 90 osób, 	
w tym 46 oficerów, 34 podoficerów zawodowych oraz 10 urzędników cywilnych.

Nowy od 1929 r. dowódca KOP gen. Stanisław Zosik-Tessaro znów zreorganizował 
tę służbę. Utworzono na powrót Samodzielny Referat Wywiadowczy, w którego skład 
wchodziły dwa referaty: Referat Studiów i Ewidencji oraz Referat Przemytu i Ochrony 
Tajemnicy Wojskowej. W brygadach i pułkach (w międzyczasie zmieniono strukturę na 
pułkową) utworzono referaty wywiadowcze, a nadto „placówki wywiadowcze” o nu-
merach od 1 do 9. W batalionach pozostali oficerowie wywiadowczy (informacyjni).

Zasadnicza reforma służby wywiadowczej KOP nastąpiła w 1933 r. Ówczesny do-
wódca KOP, gen. bryg. Jan Kruszewski, w porozumieniu z Oddziałem II Sztabu Głów-
nego utworzył Szefostwo Wywiadu KOP, któremu podporządkowano ekspozytury Od-
działu II Nr 1 (Wilno) oraz Nr 5 (Lwów), 12 placówek wywiadowczych w terenie oraz 
oficerów eksponowanych placówek wywiadowczych. Tak zreorganizowany Wywiad 
KOP służbowo podlegał dowódcy KOP, a operacyjnie (merytorycznie) szefowi Od-
działu II Sztabu Głównego.

Wywiad KOP dysponował też siecią rezydentów i agentów w terenie oraz siecią 
konfidentów.

Nazwa „Wywiad” jest tu nieco myląca, faktycznie bowiem był to zarówno wywiad, 
jak i kontrwywiad w dzisiejszym rozumieniu tego słowa.

Wywiad KOP mógł się poszczycić wieloma sukcesami wywiadowczymi (np. roz-
pracowaniem dyslokacji sowieckich jednostek wojskowych w okręgach wojskowych 
mińskim i kijowskim, rozpracowaniem metodyki działania GPU, w szczególności me-
todyki werbunku, a także jako pierwszy zebrał dane o sowieckim „gułagu”) oraz 
kontrwywiadowczymi. Jak wynika z rocznych „Raportów kontrwywiadowczych” 	
w okresie 1933–1939 udało się „zlikwidować” blisko 1000 „afer szpiegowskich” 	
i ująć co najmniej kilkaset osób podejrzanych o szpiegostwo, z których większość zo-
stała skazana przez sądy.

W r. 1927, a więc w trzecim roku formowania Korpusu było już 6 brygad:
• Brygada „Podole” (siedziba dowództwa: Czortków, woj. tarnopolskie);
• Brygada „Wołyń” (Łuck);
• Brygada „Nowogródek” (Baranowicze);
• Brygada „Polesie” (Łachwa);
• Brygada „Wilno” (Wilno);
• Brygada „Grodno” (Grodno).

Oprócz brygad KOP dysponował dwiema szkołami podoficerów, szkołą psów służ-
bowych („meldunkowo-śledczych”) oraz stacją gołębi pocztowych. W terenie wzdłuż 
granicy znajdowały się strażnice, obsadzane z reguły przez jedną drużynę z jednym 
lub dwoma psami służbowymi. W głębi terytorium pasa przygranicznego znajdo-

20 Por. J. Prochwicz, op. cit., s. 25, także M. Jabłonowski, J. Prochwicz, Wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza 1924–1939, 
Warszawa 2003/2004, s. 51 i n., A. Misiuk, Służby specjalne II Rzeczypospolitej 1918–1939, UOP, Warszawa 1994, 	
s. 72 i n.
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wały się odwody. Odcinki granicy przydzielone były poszczególnym brygadom, te zaś 
dzieliły się na pododcinki przydzielone batalionom. Pododcinki batalionów dzieliły 
się na pododcinki poszczególnych kompanii, a te na pododcinki strażnic. Te ostatnie 
miały od 6 do 10 km długości. Wszystkie oddziały i pododdziały przyjmowały nazwy 
od miejscowości, w których stacjonowały21. W roku 1929 dodatkowo obok 6 brygad 
sformowano pułki: „Głębokie”, „Wołożyn”, „Wilejka”, „Czortków”, „Sarny”.

Stany liczebne brygad i pułków były wysokie, zbliżone do stanów wojennych w si-
łach zbrojnych. Łącznie etat w KOP wynosił blisko 29 000 oficerów, podoficerów i żoł-
nierzy i był niemal równy etatowi Policji Państwowej w całej Polsce22.

Kolejna reorganizacja KOP nastąpiła w r. 1937, kiedy to rozformowano brygady 
„Wilno”, „Nowogródek”, „Wołyń”, a także pułk „Czortków”. Utworzono w to miejsce 
3 nowe pułki: „Wilno”, „Snów” i „Zdołbunów” oraz dwa samodzielne bataliony: „Be-
rezwecz” i „Wilejka”. Dywizjon artylerii lekkiej „Czortków” włączono do brygady „Po-
dole”, a baterię „Kłeck” włączono do pułku „Snów”.

Po rozbiorze Czechosłowacji i włączeniu Rusi Zakarpackiej do Węgier w r. 1939, 
w wyniku czego powstała granica polsko-węgierska, ochronę tej granicy przejął od 
Straży Granicznej KOP, zaś odcinek suwalski granicy z Niemcami przejęła od KOP 
Straż Graniczna. Łączyło się to ze zlikwidowaniem baonu KOP „Suwałki” i utworze-
niem pułku KOP „Karpaty” z batalionami: „Skole”, „Dolina” i „Worochta”, a wkrótce 
drugiego pułku „Karpaty” z batalionami „Komańcza” i „Dukla”.

Dalsze reorganizacje KOP podporządkowane były przygotowaniom do wojny 	
i przekazywaniem oddziałów KOP do dyspozycji Naczelnego Wodza.

Oddziały i pododdziały KOP walczyły w kampanii wrześniowej zarówno na froncie 
niemieckim (m.in. w składzie Armii „Łódź”, Armii Odwodowej „Prusy”, Armii „Kraków”, 
Armii „Karpaty”, a także w składzie SGO „Narew”). Część oddziałów i pododdziałów 
KOP walczyła po 17 września z Armią Czerwoną23.

Do służby w KOP kierowano najlepszych oficerów, specjalne wymagania stawiano 
też żołnierzom z poboru. Mieli to być rekruci „o wyższym poziomie ogólnym”, z reguły 
piśmienni. Dotrzymanie tego ostatniego wymogu było w okresie międzywojennym nie-
stety niemożliwe, jednak procent analfabetów wśród rekrutów kierowanych do KOP 
był znacznie niższy niż w reszcie sił zbrojnych. Jeszcze w 1938 r. mimo upływu kilku-
nastu już lat obowiązywania „przymusu szkolnego” do służby w KOP przyjmowano 
15% analfabetów. Odsetek analfabetów wśród rekrutów w reszcie sił zbrojnych wy-
nosił ponad 20%24.

Do służby w KOP z zasady nie kierowano rekrutów pochodzących ze „100-ki-
lometrowego pasa granicznego województw wschodnich”25. Jedynie w drodze wy-
jątku można było do KOP wcielać rekrutów pochodzących z tego terenu, ale tylko 

21 Por. J. Prochwicz, op. cit., s. 31, por. także: M. Jabłonowski, op. cit., s. 55 i n.
22 Według danych GUS, etat Policji 1936 r. wynosił łącznie 31 362 oficerów i szeregowych.
23 Por. H. Dominiczak, op. cit., s. 212 i n., także: J. Prochwicz, Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939, War-
szawa 2003, s. 92 i n.
24 Pismo L. Dz. 1535/Tj. St. I Uzup./33 d-cy KOP (podpisane w zastępstwie przez ppłk. dypl. Puszczyńskiego) do szefa 
Uzupełnień MSWojsk., Szefa Departamentu Piechoty MSWojsk., Szefa Departamentu kawalerii MSWojsk., Szefa De-
partamentu Łączności MSWojsk., Szefa Departamentu Saperów MSWojsk. (CA MSW, zespół KOP).
25 Pismo d-cy KOP gen. Kruszewskiego z dnia 16 X 1935 roku L.dz. 3651/Tj.Org./35 do szefa Departamentu Uzupeł-
nień MSWojsk. (CA MSW, Zespół KOP).
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tych narodowości polskiej i jedynie z przeznaczeniem do piechoty i artylerii lekkiej.
Limity narodowościowe dla poszczególnych formacji KOP były dokładnie określone.
W łączności mogli służyć wyłącznie żołnierze narodowości polskiej. W piechocie 	

i kawalerii obok Polaków do 10% składu mogli stanowić żołnierze reprezentujący 
mniejszość niemiecką. Jedynie w artylerii i saperach dopuszczano do 5% żołnierzy na-
rodowości ukraińskiej lub białoruskiej łącznie. Do służby w KOP nie kierowano w ogóle 
żołnierzy narodowości żydowskiej26.

Korpus Ochrony Pogranicza jako swoista formacja wojskowo-policyjna spełnił swe 
zadanie. Zabezpieczył granicę wschodnią, przywrócił bezpieczeństwo na Kresach. 
Był też dobrą szkołą żołnierską, co potwierdził udział oddziałów i pododdziałów KOP 	
w kampanii wrześniowej. Żołnierze KOP byli wśród tych, którzy jako ostatni złożyli 
broń, walcząc w obronie Helu czy w ostatniej bitwie kampanii wrześniowej pod Ko-
ckiem w składzie GO „Polesie” gen. Kleeberga.

Do zadań KOP należała szeroko pojęta ochrona granicy państwowej. KOP chronił 
ją pod kątem wojskowym, politycznym i celnym. Nadto KOP odpowiedzialny był za 
utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa w całym, szerokim pasie granicznym.

Z natury rzeczy KOP musiał ściśle współdziałać z Policją Państwową, organami ad-
ministracji ogólnej, w szczególności z wojewodami i starostami i podległymi im wy-
działami bezpieczeństwa Urzędów. W zakresie wojskowej, wywiadowczej (także kontr-
wywiadowczej) ochrony granicy i pogranicza KOP ściśle współpracował z wojskiem.

W tym zakresie KOP współpracował zarówno z Samodzielnymi Referatami In-
formacyjnymi przy Dowództwach Okręgu Korpusu, a w szczególności przy DOK III 	
w Grodnie, DOK VI we Lwowie, DOK IX w Brześciu, jak i z Oddziałem II Sztabu Gene-
ralnego (później Głównego) i jego agendami terenowymi. Jak już wspomniano, Sze-
fostwo Wywiadu KOP operacyjnie (tj. merytorycznie) podlegało Oddziałowi II, na-
tomiast ekspozytury Oddziału II, Ekspozytura nr 1 w Wilnie i Ekspozytura nr 5 we 
Lwowie, podporządkowane były Szefostwu Wywiadu KOP.

Ważnym zadaniem KOP była działalność oświatowa, kulturalna i społeczna reali-
zowana na potrzeby własne, a nadto jeszcze także charytatywna realizowana na po-
trzeby ludności miejscowej.

Celem tej działalności było podnoszenie poziomu cywilizacyjnego (w tym przede 
wszystkim walka z analfabetyzmem), pomoc społeczna świadczona najuboższym, co 
miało przywiązać niepolską w większości ludność kresów do państwa polskiego27.

Ważnym zadaniem KOP, zwłaszcza w pierwszym okresie jego istnienia, była rozbu-
dowa infrastruktury granicznej, w tym budowa koszar, strażnic, sieci łączności.

W samym tylko okresie od końca 1924 do końca 1931 r. wybudowano 103 straż-
nice, 39 kompleksów budynków dowództw i odwodów kompanijnych, 7 kompleksów 
budynków dowództw baonów, 10 kompleksów budynków szwadronowych, 52 stajnie 
dla koni poszczególnych kompanii, szwadronów i baonów oraz wiele budynków za-
plecza logistycznego, takich jak kuchnie, magazyny itp.28 Wprawdzie formalnie prace 
budowlane prowadziło specjalne Przedsiębiorstwo Budowy Domów Urzędniczych 	

26 Pismo d-cy KOP gen. Kruszewskiego z dnia 18 VIII 1938 r., L.dz. 4739/Tj.Og.Org./38 do Szefa Departamentu Uzu-
pełnień MSWojsk. oraz szefów Departamentów: Piechoty, Kawalerii, Artylerii, do d-cy Saperów, do d-cy Wojsk Łącz-
ności (CA MSW, zespół KOP).
27 Por. Kresy w oczach oficerów KOP, wstęp i oprac. J. Widacki, Katowice 2005, s. 19.
28 Por. H. Dominiczak, op. cit., s. 131.
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w Województwach Wschodnich z siedzibą w Brześciu, ale wiele prac przy budowie 
wykonywali bezpośrednio żołnierze KOP i pod ich nadzorem miejscowa ludność. Był to 
poprzez zaoferowanie pracy kolejny sposób wiązania tej ludności z państwem.

Z punktu widzenia dzisiejszych standardów konstytucyjnych rzecz wydać się może 
wręcz niewiarygodna: Korpus Ochrony Pogranicza do samego końca działał bez usta-
wowej podstawy prawnej. Jedynie ustawy budżetowe corocznie przewidujące wy-
datki na KOP wymieniały tę formację przy okazji budżetu MSW. Dopiero ustawa z 9 
kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz.U. z 1938 r., nr 25, poz. 
220) w art. 2, ust. 2 stanowiła, że „wojsko składa się z jednostek organizacyjnych 
wojska oraz z jednostek organizacyjnych obrony narodowej. Do wojska zalicza się 
również jednostki organizacyjne Korpusu Ochrony Pogranicza”.

Przygotowany był projekt ustawy o KOP, ale nigdy nie został on uchwalony ani też 
nie został wydany przez Prezydenta w formie Rozporządzenia z mocą ustawy. Pro-
jekt ustawy był dobrze przygotowany, a niektóre zaproponowane rozwiązania legis-
lacyjne, jak np. uprawnienia do użycia broni palnej były znacznie lepsze niż te, które 
obowiązują w służbach dziś29.

Nieuchwalenie ustawy, jak można sądzić, było wynikiem nieznalezienia kompro-
misu i nieuzgodnienia dwóch przeciwstawnych tendencji lansowanych przez czyn-
niki cywilne i wojskowe. Koncepcji podporządkowania oddziałów KOP w terenie wo-
jewodom i starostom, do czego dążyła administracja ogólna, przeciwstawiało się 
wojsko.

Wojsko wyrażało swój pogląd dobitnie: „nie można tak wybitnych dowódców 
batalionów, jakich posiada KOP, podporządkować takim starostom, jacy są na kre-
sach”30.

Status quo był chyba na rękę i wojsku, i dowództwu KOP. Wojewodowie chcieli uzy-
skać na KOP wpływ nie mniejszy, niż mieli na Policję Państwową. Najwyższe władze 
wojskowe chciały utrzymać KOP jako strukturę scentralizowaną i poddaną jednemu 
dowództwu.

Należy przypomnieć, że Straż Graniczna wykonująca w zasadzie podobne jak KOP 
zadania na granicy z Niemcami, Czechosłowacją i Rumunią działała na podstawie Roz-
porządzenia Prezydenta RP z 22 marca 1928 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 1928).

Korpus Ochrony Pogranicza generalnie spełnił te zadania, do których został po-
wołany. Umiejętne połączenie zadań wojskowych, policyjnych i kontrwywiadowczo-	
-wywiadowczych w jednej formacji było czymś unikalnym w dziejach polskich for-
macji ochrony granic i ochrony porządku i bezpieczeństwa. Jak pokazała historia, 
była to formacja o właściwie pomyślanych kompetencjach, adekwatnych do potrzeb 
ochrony takiego pogranicza i takiej granicy, jakie były na Kresach Wschodnich 	
II Rzeczypospolitej.

Sukcesy tej formacji, kwalifikacje i wiedza, a być może także osobiste doświad-
czenia z okresu wojny i okupacji jej oficerów niepokoiły jeszcze PRL-owską bezpiekę 

29 Por. J. Widacki, P. Kardas, J. Wójcikiewicz, Użycie broni palnej przez Policję w Polsce w świetle standardów między-
narodowych oraz aktualnie obowiązujących przepisów, [w:] Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo, red. J. Wi-
dacki i J. Czapska, Lublin 1997, s. 231 i n.
30 Pismo szefa sztabu KOP ppłk. Szt. Gen. J. Ulrycha do gen. bryg. J. Zająca – szefa Oddziału I Sztabu Generalnego 	
z dnia 15 XI 1925 (maszynopis, ASG Kętrzyn).
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pod koniec lat 60. XX w., kiedy to z mozołem tworzono ewidencję pozostałych przy 
życiu oficerów KOP, których doliczono się 25931. Jak z tego wykazu wynika, najmłodszy 
z oficerów KOP urodził się w r. 1919, jeden był z rocznika 1914, kilku następnych 	
z rocznika 1912. Jeśli któryś z nich żyje jeszcze, jest w wieku bardzo sędziwym. Wraz 
ze śmiercią swego ostatniego oficera KOP ostatecznie przejdzie do historii.

31 Oficerowie zawodowi KOP-u (maszynopis powielony) CA MSW, Zespół KOP, sygn. 98/15, K-2219.
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