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Marcin WASILEWSKI

O wypracowaniach pisemnych ¿andarmów

z Dywizjonu ¯andarmerii

Korpusu Ochrony Pogranicza

z lat 1938–1939

Prezentowane poni¿ej wybrane materia³y archiwalne, a dok³adniej pisemne
wypracowania ¿andarmów Korpusu Ochrony Pogranicza (dalej – KOP), po-
wsta³y w latach 1938–1939 w ramach sta³ego, obligatoryjnego i wielokierunko-
wego procesu s³u¿bowego doskonalenia ¿andarmerii. Na wstêpie nale¿a³oby
zasygnalizowaæ, czym by³ KOP i jego ¿andarmeria oraz jak¹ rolê ona spe³nia³a.

Jako formacja specjalna, wchodz¹ca de facto w sk³ad Wojska Polskiego, Kor-
pus Ochrony Pogranicza zosta³ utworzony w 1924 roku w zwi¹zku z potrzeb¹
lepszego zabezpieczenia polskich granic na Kresach Wschodnich. Dochodzi³o
tam bowiem do licznych napadów uzbrojonych grup bandyckich nielegalnie
wkraczaj¹cych z terenu ZSRR na obszar wschodniego pogranicza pañstwa pol-
skiego. Najs³ynniejszy by³ atak na Sto³pce w nocy z 3 na 4 sierpnia 1924 roku,
kiedy to ca³a miejscowoœæ zosta³a opanowana i z³upiona przez bandê pod dowódz-
twem bolszewickiego oficera. Po tych wydarzeniach na posiedzeniach 21 i 22
sierpnia 1924 roku Komitet Polityczny Rady Ministrów na czele z premierem
W³adys³awem Grabskim, w obecnoœci Prezydenta Rzeczypospolitej Stanis³awa
Wojciechowskiego, podj¹³ decyzjê o zorganizowaniu, na zasadach „œciœle woj-
skowych”, nowej formacji granicznej pod nazw¹ Korpus Ochrony Pogranicza1.
Urzêdowo podlega³ on zarówno Ministerstwu Spraw Wojskowych, jak i Minis-
terstwu Spraw Wewnêtrznych. Podzia³ zale¿noœci przedstawia³ siê nastêpuj¹co:

1 M. Jab³onowski, Formacja specjalna Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939, Warszawa
2002/2003, s. 35–36.



wobec Ministerstwa Spraw Wojskowych mia³ podleg³oœæ pod wzglêdem perso-
nalnym, organizacyjnym, operacyjnym i wyszkoleniowym, z kolei Minister-
stwu Spraw Wewnêtrznych podlega³ pod wzglêdem ochrony granicy i bezpie-
czeñstwa w pasie granicznym oraz bud¿etowym w zakresie wydatków2.

Dane o ca³kowitej d³ugoœci granic ochranianych przez KOP ró¿ni¹ siê.
Wed³ug Marka Jab³onowskiego formacja zabezpiecza³a 2200 km, z czego 583 km
stanowi³a granica z Litw¹ i £otw¹, 66 km granica z Prusami Wschodnimi oraz
1597 km granica z ZSRR (zsumowane z odcinkiem rumuñskim)3. Natomiast
Henryk Dominiczak podaje, ¿e w 1928 roku d³ugoœæ odcinków granicznych
chronionych przez KOP liczy³a w sumie 2543 km, z tego odcinek z Prusami
Wschodnimi wynosi³ prawie 73 km, z Litw¹ – 450 km, z £otw¹ – 113 km,
z Rumuni¹ – 113 km, z ZSRR – 1484 km4. Pomimo wielu zmian organizacyj-
nych nale¿y przyj¹æ, ¿e Korpus Ochrony Pogranicza liczy³ przeciêtnie ok. 26 tys.
¿o³nierzy zgrupowanych w batalionach rozlokowanych wzd³u¿ 2/5 d³ugoœci
granic II Rzeczypospolitej5. St¹d te¿ posterunki ¿andarmerii KOP równie¿ by³y
rozrzucone na obszarze ci¹gn¹cym siê wzd³u¿ polskiej granicy od okolic Wilna
a¿ za Tarnopol. Na terenie jego dzia³ania ludnoœæ polska by³a stosunkowo nielicz-
na, dominowa³y mniejszoœci narodowe. Z tego powodu KOP oprócz s³u¿by gra-
nicznej prowadzi³ te¿ akcje maj¹ce na celu pozyskiwanie ludnoœci kresowej dla
pañstwowoœci polskiej6. Odbywa³o siê to zarówno przez dzia³alnoœæ propagan-
dow¹ (np. uroczyœcie organizowane obchody œwi¹t pañstwowych), jak i za po-
œrednictwem przedsiêwziêæ o charakterze ekonomicznym (np. pomoc w czasie
klêsk ¿ywio³owych, naprawa lub budowa dróg lokalnych).

¯andarmeria KOP powsta³a dopiero w 1927 roku jako specjalna formacja
wewnêtrzna o charakterze policji wojskowej w myœl zarz¹dzenia – Tymczaso-
wa organizacja Dywizjonu ¯andarmerii KOP, podpisanego przez ministra
spraw wewnêtrznych Felicjana S³awoja Sk³adkowskiego w porozumieniu z mi-
nistrem spraw wojskowych marsz. Józefem Pi³sudskim7. Jeszcze w tym samym
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2 J. Prochwicz, Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1927, Warszawa 2003, s. 17.
3 M. Jab³onowski, op. cit., s. 55.
4 H. Dominiczak, Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939, Warsza-

wa 1992, s. 120.
5 Dodatkowo trzeba pamiêtaæ, ¿e nastêpowa³y te¿ pewne zmiany d³ugoœci granicy ochranianej

przez KOP lub poszczególne jego jednostki; np. w styczniu 1939 r. odcinek graniczny Batalionu
„Suwa³ki” zosta³ przekazany Stra¿y Granicznej. Zob. A. Ocha³, Batalion Korpusu Ochrony Po-

granicza „Suwa³ki” 1927–1939, Suwa³ki 2009, s. 344.
6 Wiêcej na temat KOP zob. np.: J. Prochwicz, op. cit.; M. Jab³onowski, op. cit.; H. Domini-

czak, Ochrona granicy wschodniej w latach 1919–1939, Warszawa 1983.
7 Archiwum Stra¿y Granicznej w Szczecinie [dalej – ASG] 542/6, Tymczasowa organizacja

Dywizjonu ¯andarmerii KOP z 1927 r.



roku rozpoczêto te¿ realizacjê programów doskonalenia kadry nowo powo³ane-
go dywizjonu8. W Instrukcji ¯andarmerii z 1927 roku podano, ¿e celem ¿andar-
merii jest „utrzymanie porz¹dku, ³adu i karnoœci w wojsku”9. W celu realizacji
przywo³anego zadania, w œwietle odnalezionej przeze mnie, a ostatniej przed
wybuchem II wojny œwiatowej Instrukcji organizacyjnej ¯andarmerii KOP
z 1938 r., ¿andarmerii KOP (tj. Dywizjonowi ¯andarmerii KOP; dalej – D¯and.
KOP) powierzono pe³nienie s³u¿b: wojskowo-policyjnej, s¹dowo-policyjnej,
ochronnej, asystencyjnej10. W ogromnym uproszczeniu znaczy³o to odpowied-
nio: zapobieganie naruszeniom przepisów granicznych, g³ównie przez patrolo-
wanie okreœlonego obszaru, zapobieganie i œciganie przestêpstw na terenie gra-
nicznym, zabezpieczanie przestrzegania tajemnicy wojskowej oraz bezpieczeñ-
stwa obiektów, a tak¿e wspieranie przez zapewnienie ochrony np. w³adz s¹do-
wych przy wykonywaniu ich czynnoœci.

Wypada nadmieniæ, ¿e aby zostaæ ¿andarmem, nale¿a³o spe³niæ okreœlone
wymagania, które dotyczy³y g³ównie kwestii odpowiedniego wykszta³cenia,
predyspozycji fizycznych oraz moralnych. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e warunki
te podlega³y modyfikacjom w czasie, a tak¿e wystêpowa³y pewne ró¿nice miê-
dzy wymaganiami dla kandydatów do s³u¿by nadterminowej11 oraz zawodowej.

Wspomniany na wstêpie proces doskonalenia ¿andarmerii obejmowa³ trzy
zasadnicze dziedziny wiedzy: ogóln¹ (w tym z jêzyka polskiego), ogólnowoj-
skow¹ oraz fachow¹12. Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e najczêstsz¹ metod¹ realiza-
cji programów doskonalenia kadry by³o tzw. samokszta³cenie ¿andarmów. Do-
kumenty dotycz¹ce m.in. tego zagadnienia znajduj¹ siê obecnie w Archiwum
Stra¿y Granicznej w Szczecinie, w zespole Dowództwa ¯andarmerii KOP,
zgrupowane w dwóch obszernych jednostkach o sygnaturach 542/182 i 542/183,
licz¹cych po kilkaset kart ka¿da. Zamieszczone poni¿ej prace z jêzyka polskie-
go stanowi¹ wybór tylko kilku spoœród wielu ciekawych wypracowañ, bêd¹cych
rozwiniêciem tematu: „Najwa¿niejsze zdarzenie w moim ¿yciu”.

Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e obok tego przyk³adowego tematu by³y i inne
obowi¹zkowe zadania pisemne dla ¿andarmów, które mia³y bardziej wyrazisty
element polityczno-wychowawczy. Dotyczy³y one bowiem wiedzy o pierw-
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8 ASG 542/11, Kwartalny program nauczania ¿and. KOP, z 15 sierpnia 1927 r., pismo kpt.
Budzianowskiego.

9 Instrukcja ¯andarmerii, Warszawa 1927, s. 1.
10 ASG 542/167, Instrukcja organizacyjna ¯andarmerii KOP z 1938 r.
11 S³u¿bê nadterminow¹, poprzedzaj¹c¹ przyjêcie do s³u¿by zawodowej, pe³nili ¿o³nierze, któ-

rzy zakoñczyli obowi¹zkow¹ s³u¿bê wojskow¹, ale zdecydowali siê pozostaæ w armii.
12 E. Jaroszuk, ¯andarmeria Wojskowa 1921–1939, Kraków 2009, s. 193–200; G. Ratajczak,

¯andarmeria Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, Toruñ 2010, s. 171–174.



szych osobach w pañstwie: Józefie Pi³sudskim, Edwardzie Rydzu-Œmig³ym,
Ignacym Moœcickim. Zachowa³y siê tak¿e wypracowania dotycz¹ce problema-
tyki zajêcia Œl¹ska Zaolziañskiego przez Wojsko Polskie 2–16 paŸdziernika
1938 roku (temat tego obowi¹zkowego opracowania brzmia³: „Œl¹sk Zaolziañ-
ski i jego rola w rozwoju gospodarczym Rzeczypospolitej”13). W sprawie szko-
lenia wojska wœród kadry dowódczej wed³ug Janusza Odziemkowskiego „Do-
minowa³a opinia, ¿e dobrze prowadzona praca wychowawcza z ¿o³nierzami ma
istotne znaczenie nie tylko dla podnoszenia sprawnoœci armii, ale równie¿ dla
pañstwa i spo³eczeñstwa”14.

Pomys³ zadawania podoficerom wypracowañ pisemnych, zastosowany w ¿an-
darmerii KOP na prze³omie 1938 i 1939 roku, nie by³ niczym nowym, gdy¿
z zachowanych dokumentów wiadomo, ¿e ju¿ choæby w 1934 roku polecono do-
wódcom plutonów kontrolowaæ postêpy w nauce swoich podkomendnych, tak¿e
przez wyznaczanie im do opracowania tematów pisemnych. Dowództwo D¯and.
KOP sugerowa³o przy tym, aby zwracaæ baczniejsz¹ uwagê na ¿andarmów
maj¹cych s³absze wyniki i im w³aœnie zlecaæ wiêcej zadañ do wykonania15.

Wartoœæ zebranych prac pisemnych jest niew¹tpliwa, ale ich niewielki frag-
ment pojawia siê w druku po raz pierwszy. S¹ one œciœle zwi¹zane ze s³u¿b¹
¿andarmów KOP i maj¹ cechy wybitnie autobiograficzne, wskazuj¹ce na oso-
bowoœæ pisz¹cego, a tak¿e charakter i warunki pe³nionej s³u¿by. Prace te nie
by³y pisane z zamiarem ich upublicznienia, a jedynymi ich czytelnikami i zara-
zem osobami oceniaj¹cymi mieli byæ tylko s³u¿bowi prze³o¿eni. Oczywiœcie,
w takich okolicznoœciach mo¿na przewidywaæ pewn¹ tendencyjnoœæ wypowie-
dzi, a niejeden ¿andarm móg³ opisaæ wydarzenie, które przedstawia³oby jego
osobê w korzystniejszym œwietle, w³aœnie w oczach zwierzchników. Niezale¿-
nie jednak od tych subiektywnych celów mamy mo¿liwoœæ poznania jakiegoœ
epizodu z ¿ycia i s³u¿by ¿andarmów KOP oraz tego, co by³o dla nich istotne
w toku pe³nienia s³u¿by. Realia te stanowi¹ o atrakcyjnoœci archiwaliów, gdy¿
daj¹ pogl¹d na poziom wykszta³cenia osób pisz¹cych oraz warunków ich
s³u¿by, a tak¿e samego wyboru tematu pracy. W celu upublicznienia tych mate-
ria³ów wybrane zosta³y teksty o zró¿nicowanej tematyce; ponadto pochodz¹ one
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13 ASG 542/182, temat za wypracowaniem chor. W³odzimierza Senyszyna.
14 J. Odziemkowski, Armia i spo³eczeñstwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, s. 35. Szerzej

na temat dzia³alnoœci wychowawczej, nie tylko w samym wojsku, lecz tak¿e w stosunku do
spo³eczeñstwa, pisze tak¿e: J. Kêsik, Naród pod broni¹. Spo³eczeñstwo w programie polskiej po-

lityki wojskowej 1918–1939, Wroc³aw 1998.
15 ASG 542/115 [Programy doskonalenia oficerów i podoficerów ¿andarmerii], Program dos-

konalenia podoficerów zawodowych i nadterminowych w 1934–35, pismo z 10 listopada 1934 r.,
w zastêpstwie dowódcy mjr Mayblum.
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z ró¿nych posterunków ¿andarmerii, zlokalizowanych w miejscowoœciach Bor-
szczów, Krasne, Ludwikowo i Sienkiewicze.

W orygina³ach archiwalnych przedstawionych prac nie brak ró¿nego rodzaju
b³êdów stylistycznych czy ewidentnych b³êdów ortograficznych. W niektórych
wypracowaniach widniej¹ wyraŸne œlady sprawdzania, prawdopodobnie przez
prze³o¿onych, i w takiej te¿ poprawionej formie s¹ poni¿ej zaprezentowane. Na
potrzeby publikacji dokonano niezbêdnej korekty ortograficznej, staraj¹c siê
jednoczeœnie unikaæ ingerencji w oryginaln¹ stylistykê. Za celowe uzna³em
do³¹czenie fotokopii jednego z wypracowañ, aby choæ fragmentarycznie zapre-
zentowaæ od strony wizualnej autentyzm przedstawionych materia³ów. W pew-
nych miejscach, by tekst by³ zrozumia³y, konieczne by³o wprowadzenie komen-
tarzy w formie przypisu.

Przedstawione tu w formie przyk³adu prace pisemne ¿andarmów stanowi¹ tyl-
ko niewielk¹ czêœæ ró¿norodnego zbioru, który jest dla badacza niezwykle wa¿-
nym materia³em. O ile dzieje KOP zosta³y ju¿ dostatecznie opracowane, o tyle
tematykê istniej¹cego w latach 1927–1939 D¯and. KOP zbadano doœæ powierz-
chownie i niewystarczaj¹co. Dot¹d tylko Edward Jaroszuk i Dariusz Ratajczak
zajmowali siê tym zagadnieniem, prezentuj¹c je w formie osobnego rozdzia³u
w publikacjach ogólniejszych dotycz¹cych jednostek ¿andarmerii Wojska Pol-
skiego w latach miêdzywojennych16. Jednym z g³ównych utrudnieñ w dotych-
czasowych badaniach by³ bez w¹tpienia niedobór informacji spowodowany nie-
wielk¹ liczb¹ materia³ów pamiêtnikarskich, które by³yby niezwykle przydatne
w zg³êbianiu szczegó³ów funkcjonowania D¯and. KOP.

Obecnie znany jest tylko jeden wspomnieniowy tekst na ten temat autorstwa
por. Stefana Jankowicza dotycz¹cy s³u¿by w Dywizjonie17. Trzeba jednak za-
uwa¿yæ, ¿e autor ten rozpocz¹³ s³u¿bê w 1937 roku, a wiêc w ostatnim okresie
istnienia D¯and. KOP, ponadto w 1939 roku by³ jedynie kapralem nadtermino-
wym tej¿e formacji, czyli ¿andarmem szeregowym, i nie pe³ni³ jeszcze s³u¿by
zawodowo. W wyniku wybuchu wojny s³u¿y³ stosunkowo nied³ugo, jego wie-
dza zatem nie mog³a byæ kompletna. Nie pe³ni³ przy tym ¿adnych funkcji dowód-
czych, np. komendanta któregoœ z posterunków rozmieszczonych przy poszcze-
gólnych baonach KOP; ich dowódc¹ by³ zazwyczaj starszy wachmistrz, czyli
znacznie bardziej doœwiadczony podoficer18.

Z tych w³aœnie powodów odnalezienie w toku kwerendy prowadzonej w Ar-
chiwum Stra¿y Granicznej w Szczecinie oryginalnych prac pisemnych ¿andar-
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16 Zob. np. E. Jaroszuk, op. cit.; D. Ratajczak, op. cit.

17 S. Jankowicz, ¯andarmeria KOP, „Przegl¹d Kawalerii i Broni Pancernej” [Londyn] 1967,
nr 46.

18 ASG 542/181, Rozkaz dzienny 4/39 z 4 stycznia 1939 r.



mów jest ze wzglêdów naukowych nadzwyczaj istotne i szczególnie intere-
suj¹ce. Dotychczas mo¿na by³o jedynie przewidywaæ, ¿e takie materia³y
istniej¹, nie by³y one jednak znane, gdy¿ nie cytowano ich w opracowaniach his-
torycznych ani publikacjach Ÿród³owych.

Wypracowanie nr 1

Kapral zawodowy Nowiñski Jan

Posterunek ¯andarmerii KOP „Krasne”19

Wypracowanie j. polski

pt. Najwa¿niejsze zdarzenie w moim ¿yciu

Piêknego jesiennego dnia ubieg³ego roku, Szwadron Kawalerii KOP „Kras-

ne” urz¹dza³ bieg myœliwski „Œwiêtego Huberta”.

Do biegu tego zg³osi³o siê wielu goœci zaproszonych z ró¿nych jednostek, bar-

dzo du¿o pañ, no i mnie przypad³ zaszczyt reprezentowaæ posterunek ¿andarme-

rii. Punktualnie o godz. 14.00 odby³a siê zbiórka wszystkich zawodników na

dziedziñcu koszarowym, który przybra³ odœwiêtnego wygl¹du. Podczas zbiórki

przygrywa³a orkiestra KOP.

Krótkie przemówienie dowódcy szwadronu poprzedzi³o wyjazd w teren, za li-

sem. Jechaliœmy lasem, przez który trudno by³o przedostaæ siê, œcie¿kami, bag-

nistymi ³¹kami, rozmok³ymi œwie¿o pooranymi polami, a¿ wreszcie dojechaliœmy

do przeszkód. By³o ich czternaœcie. Rozpoczyna³y siê rowami. W kolejnoœci za

nimi sta³y wysokie p³otki, okaza³e murki, œwie¿o obalona sosna tzw. zapa³ka. Po

nich nastêpowa³y strome wzniesienia i g³êbokie do³y. Wszystko to zdo³a³em

uchwyciæ przebieg³ym swym wzrokiem. Ogarnê³a mnie trwoga. Ja, który pier-

wszy raz zetkn¹³em siê z koniem na przeszkodach, z chêci¹ rywalizowania z tylu

odpowiednio przygotowanymi i przebieg³ymi zawodnikami20. I teraz chêæ rywa-

lizowania okaza³a siê za s³ab¹. Tu okaza³a siê potrzeba wiedzy i umiejêtnoœæ za-

stosowania takich postaw na koniu, aby przejechaæ przeszkody, a samemu nie

spaœæ z konia.
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19 Do 1939 r. miasto znajdowa³o siê w województwie wileñskim, nad granic¹ z ZSRR. W po-
cz¹tkach 1939 r. posterunek mieœci³ siê na ulicy 3 Maja 35. Adres za: ASG 542/191, Rozmiesz-
czenie posterunków ¿andarmerii na obszarze RP z 1939 r.; przedstawia ono najprawdopodobniej
stan z pocz¹tku roku, ale widoczne s¹ w nim naniesione póŸniej zmiany.

20 Teoretycznie ¿andarmi KOP powinni posiadaæ umiejêtnoœæ jazdy konnej z racji charakteru
s³u¿by i organizowanego dla nich kursu jazdy konnej w Niewirkowie. Jednak pierwszy kurs ru-
szy³ dopiero w 1933 r. (ASG 542/90, Rozkaz dzienny 26/33 z 30 paŸdziernika 1933 r.); wczeœniej
¿andarmi byli szkoleni w jeŸdzie konnej doraŸnie przy baonach, a kursy organizowa³y szwadrony
kawalerii KOP.



Ju¿ chcia³em zrezygnowaæ z dalszego udzia³u w jeŸdzie, lecz moje tchórzo-

stwo choæby w czêœci zdo³a³y zniweczyæ, wrêcz przeciwnie ni¿ moj¹ zapalczy-

woœæ, siedz¹ce na swych rumakach figury wspó³zawodników, o weso³ych i zado-

wolonych minach. I znów zaw³adnê³a mn¹ chêæ rywalizowania. Powiedzia³em

sobie „chcieæ to móc” i postanowi³em jechaæ.

Koñ, który przed chwil¹ jeszcze, wyczuwaj¹c moje tchórzostwo, denerwowa³

siê, ruszy³ z miejsca ¿wawym k³usem. Przeszed³ do galopu, przeskoczy³ pierwsz¹

przeszkodê, skierowa³ siê na drug¹ i trzeci¹, wreszcie wskoczy³ na strome

wzniesienie i tu o zgrozo! Zamiast zwolniæ wyrwa³ siê z szalonym zapa³em

i skacz¹c za pewnie w dó³, wyrzuci³ mnie z siod³a. Wylecia³em jak z procy,

wpad³em do do³u. Zimny dreszcz przebieg³ mnie od stóp do g³owy. Obrzucony

odbryzgami ziemi, rwanej kopytami przez przebiegaj¹ce nade mn¹ konie.

Tuli³em siê do ziemi, a jednoczeœnie kroplisty pot obla³ me czo³o. Nieustaj¹cy

tupot kopyt koñskich, parali¿owa³ me ruchy i przykuwa³ coraz to mocniej do zie-

mi. Trwa³o to tak kilkanaœcie sekund. Oko³o trzydzieœci rumaków przebieg³o

nade mn¹. Przesta³a siê sypaæ ziemia i usta³ tupot kopyt koñskich. Powoli pod-

nios³em siê z ziemi i ledwiem zdo³a³ och³on¹æ z wra¿enia, a przyprowadzono

mego konia.

Dosiad³em go i popêdzi³em w œlad za wspó³zawodnikami, których dopêdzi³em

przy ostatniej przeszkodzie i wspólnie z nimi pocz¹³em szukaæ lisa.

Pozosta³y wra¿enia, które nieprêdko ostygn¹.

Nowiñski

kapral zawodowy

[odrêczny dopisek, nieczytelny]

Wypracowanie nr 2

Kapral nadterminowy Szczeœniewski Stanis³aw

Posterunek ¯andarmerii KOP „Ludwikowo”21

Wypracowanie

„Najwa¿niejsze wydarzenie w ¿yciu”

Najwa¿niejszym wydarzeniem w mym ¿yciu by³o zakoñczenie jakby jednego

etapu, którym by³o ¿ycie w cywilu i zaczêcie drugiego w wojsku22.
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Dzieñ 4 listopada 1935 r. zasta³ mnie w drodze do Warszawy, gdzie jak naka-

zywa³a karta powo³ania, mia³em siê stawiæ w 30 Pu³ku Strzelców Kaniowskich

celem odbycia s³u¿by wojskowej. Po zameldowaniu siê w pu³ku i po przejœciu

ca³ej „kwarantanny”, tj. umycia, strzy¿enia i badania lekarskiego, zosta³em

przydzielony do komp. 7, która uzupe³nia³a jeden z baonów KOP.

Zima 1935/36 by³a pogodna, przy czym nie by³o du¿o œniegu, tak ¿e czas szyb-

ko kroczy³, a my ¿o³nierze, szkol¹c siê, prawie ¿e nie dostrzegaliœmy zmian cza-

su. W marcu 1936 r. zosta³em odes³any do Centralnej Szko³y Podoficerskiej do

Osowca, gdzie zosta³em wybrany do formuj¹cego siê plutonu, uzupe³niaj¹cego Dy-

wizjon ¯andarmerii, gdzie pozosta³em po przegl¹dzie dokonanym przez, w zas-

têpstwie dowódcy dywizjonu, pana majora [Szymona] Maybluma.

W sierpniu tego¿ roku, po ukoñczeniu kursu, zosta³em przydzielony do jedne-

go z posterunków ¿andarmerii ówczesnej Brygady „Wilno”, sk¹d dwukrotnie

wyje¿d¿a³em, by uzupe³niæ sw¹ wiedzê raz do Niewirkowa na kurs jazdy konnej

i drugi raz do Centrum Wyszkolenia ¯andarmerii, by po powrocie stamt¹d w lip-

cu 1937 r. zacz¹æ s³u¿bê jako ¿andarm egzekutywny23.

Obecnie, bêd¹c drugi rok podoficerem nadterminowym, jestem jakby w po³o-

wie drugiego etapu swego ¿ycia i najbli¿szy czas poka¿e, czy etap ten bêdzie

trwa³ dalej, czy te¿ zacznê znów nowe ¿ycie.

Szczeœniewski Stanis³aw

kapral nadterminowy

[odrêczny dopisek, nieczytelny]

Wypracowanie nr 3

Plutonowy Paw³owski Stanis³aw

Posterunek ¯andarmerii KOP „Borszczów”24

Wypracowanie

Najmilsze zdarzenia w moim ¿yciu

Po ukoñczeniu szko³y podoficerskiej ¿andarmerii odda³em siê z ca³ym

zapa³em memu zawodowi. Sama myœl, ¿e choæ w ma³ym stopniu przys³u¿yæ

mogê siê OjczyŸnie, ¿e jestem ma³ym kó³kiem w ogólnym mechanizmie bezpie-

czeñstwa, powodowa³a, ¿e nawet po s³u¿bie tropi³em przemytników i dezerte-

rów, tak rozpowszechnionych podówczas na kresach. Pewnego razu id¹c wie-
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1939 r. mieœci³ siê na ulicy S³onecznej 14.



czorem na dworzec kolejowy w Nowo-Œwiêcianach, zauwa¿y³em ¿o³nierza,

który na mój widok zdradza³ niepokój i chêæ ucieczki. Otrzymawszy przy legity-

mowaniu niejasne i wykrêtne odpowiedzi, chcia³em odprowadziæ go na posteru-

nek, lecz on mi uciek³. Rozpoczê³y siê wyœcigi. Strach dodawa³ ¿o³nierzowi

„skrzyd³a”, ja zaœ upar³em siê dogoniæ go za wszystkie skarby. Œcigany, widz¹c,

¿e nie ucieknie, wyci¹gn¹³ bagnet, chc¹c mnie w ten sposób odstraszyæ. By³em

bezbronny. Wstyd mi by³o wracaæ bez wyniku poœcigu, wiêc u¿y³em stary, ale

wypróbowany sposób. Ostrym tonem zawo³a³em: „rzuæ bagnet, bo strzelam”.

¯o³nierz w strachu rozkaz wykona³, lecz rzuci³ siê do ucieczki. Przede wszystkim

podnios³em bagnet, a bêd¹c ju¿ uzbrojony, uda³em siê w poszukiwaniu zbiega.

Znalaz³em go w pobliskich zaroœlach i ju¿ bez oporu zaprowadzi³em na posteru-

nek. By³ to jeden z moich pierwszych wyczynów w ¿andarmerii uwieñczony skut-

kiem, dlatego te¿ pozostawi³ bardzo mi³e wspomnienie, zw³aszcza ¿e prócz na-

grody pieniê¿nej zosta³em mianowany kapralem, wymieniony w rozkazach

wszystkich dywizjonach i otrzyma³em odznakê KOP.

Borszczów, dnia 20 XII 1938 r.

Paw³owski Stanis³aw

plutonowy

Wypracowanie nr 4

Wachmistrz Pawlik Leon

Posterunek ¯andarmerii KOP „Sienkiewicze”25

Najwa¿niejsze zdarzenie w moim ¿yciu

Dnia 29 listopada 1929 r., pe³ni¹c s³u¿bê na jednym z posterunków ¿andar-

merii KOP na granicy polsko-litewskiej, zosta³em wys³any do s³u¿by na granicê,

z zadaniem skontrolowania s³u¿by granicznej na stra¿nicy. Po przybyciu do

stra¿nicy, ustawieniu i oporz¹dzeniu koni, uda³em siê wraz z dowódc¹ stra¿nicy

i jednym strzelcem w celu skontrolowania zasadzki ko³o wsi Rudejki.

Na wyznaczonym miejscu jednak zasadzki nie zastaliœmy, poniewa¿ zasadzka,

której w miêdzyczasie s³u¿ba siê skoñczy³a, odesz³a do stra¿nicy. Po krótkiej na-

radzie z dowódc¹ stra¿nicy zdecydowa³em siê udaæ na kontrolê nastêpnej za-

sadzki, która w odleg³oœci oko³o 2 km od tego miejsca mia³a pe³niæ s³u¿bê. Noc

by³a wówczas ciemna, pada³ deszcz i teren by³ bagnisty, tote¿ w dalsz¹ drogê

udaliœmy siê œcie¿k¹ graniczn¹. Po up³ywie oko³o 2 godzin, gdyœmy znajdowali
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siê na ma³ej polance, us³ysza³em nagle okrzyk „stoj, kto idiot”, wiedz¹c o tym,

¿e w ten sposób w nocy zatrzymywali policjanci litewscy, przy spotkaniu siê na

granicy odpowiedzia³em, „swój”. Policjant litewski ponownie krzykn¹³ „stoj,

rêce do góry”, zapyta³em siê wówczas dowódcê stra¿nicy, gdzie siê znajdujemy,

a po otrzymaniu odpowiedzi, ¿e na Litwie kaza³em padn¹æ. Widz¹c to policjant

litewski wystrzeli³ raz w naszym kierunku i równoczeœnie us³ysza³em w poblis-

kich krzakach gwizdki, z czego wywnioskowa³em, ¿e w pobli¿u s¹ dalsze zasadz-

ki litewskie. Kaza³em siê wycofaæ w krzaki w kierunku, sk¹d ¿eœmy przybyli.

W czasie wycofywania siê policjant litewski odda³ do nas jeszcze cztery strza³y.

W pewnym momencie, w czasie gdyœmy byli ostrzeliwani, strzelec, który bieg³

obok mnie upad³, podskoczy³em do niego, by siê przekonaæ, czy nie jest ranny.

Okaza³o siê jednak, ¿e strzelec ten upad³ przez psa, który by³ z nami. Zabra³em

strzelca i biegiem uda³em siê do krzaków, tam jednak stwierdzi³em, ¿e dowódca

stra¿nicy oddali³ siê od nas. Znajdowaliœmy siê w zupe³nie nam nieznanym tere-

nie, w którym ani ja, ani te¿ strzelec nie móg³ siê zorientowaæ. Chc¹c nie chc¹c,

musieliœmy siê udaæ w dalsz¹ drogê i po 4-godzinnym b³¹dzeniu po krzakach,

bagnach i polach, gdzie byliœmy jeszcze raz przez policjantów litewskich ostrzeli-

wani, zdo³aliœmy w pewnym miejscu przekroczyæ granicê i powróciæ do stra¿nicy.

10 V 1939 r. [podpis sprawdzaj¹cego, nieczytelny] Pawlik Leon

wachmistrz

ÜBER DIE AUFSÄTZE DER GENDARMEN DES GENDARMERIE-BATAILLONS
DES GRENZSCHUTZKORPSES (POL. KORPUS OCHRONY POGRANICZA)

IN DEN JAHREN 1938-1939

Z u s s a m m e n f a s s u n g

Die vorliegende Publikation präsentiert die ausgewählten archivarischen Quellen, d.h. Aufsätze
der Gendarmen des Grenzschutzkorpses (pol. Korpus Ochrony Pogranicza, KOP). Diese Arbeiten
sind von 1938 bis 1939 im Rahmen des ständigen obligatorischen und vielseitigen Prozesses der
Dienstfortbildung der Gendarmen verfasst worden.

Die Gendarmerie des Grenzschutzkorpses ist erst 1927 als spezielle Formation (als
Militärpolizei) gegründet worden. Zum Ziel hatte sie in der Armee die Ordnung und Disziplin
aufrechtzuerhalten. Der schon erwähnte Prozess der Dienstfortbildung der Gendarmerie hat die
drei prinzipiellen Wissensgebiete umfasst, sie waren nämlich Allgemeinwissen (darunter
Kenntnis der polnischen Sprache), allgemeines Wehrwissen und Fachwissen. Dieser Prozess hat
auch die Gendarmen betroffen. Die unten platzierten Aufsätze in Polnisch stellen nur einen Teil
der ganzen interessanten Sammlung dar. Die Gesamtheit der Arbeiten zum Thema „Das
wichtigste Ereignis meines Lebens“ ist im Archiv des Grenzschutzes in Szczecin in zwei Bänden
(542/182 und 542/183) angesammelt worden.
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Obwohl der Wert der gesammelten Aufsätze zweifellos ist, sind sie bisher nicht veröffentlicht
worden. Dank vorliegender Publikation kann ein kleiner Teil der Sammlung erscheinen. Diese
Arbeiten sind eng mit Dienst der Gendarmen verbunden und besitzen charakteristische Merkmale
der Autobiografie, die sowohl auf Persönlichkeit der Schreiber als auch auf Dienstcharakter und
-bedienungen hindeuten. Aus diesen Gründen ist die Entdeckung der originellen Aufsätze der
Gendarmen, während der Suche im Archiv, in wissenschaftlicher Hinsicht besonders wichtig und
enorm interessant.
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