
ideologii komunistycznej, wiec szczególnie ich 
nienawidzono i nierzadko mordowano. Wielu 
z nich zginęło w Katyniu, Charkowie, Kalininie 
oraz na Ukrainie i Białorusi, a losy niejednej 
rodziny kopowskiej znalazły swój tragiczny ko-
niec na dalekiej Syberii lub w stepach Kazach-
stanu. Kres KOP-u położył wybuch II wojny 
światowej.

Przez okres piętnastu lat istnienia forma-
cji wysokie morale i nieprzeciętne umiejętno-
ści wojskowe wykuwane w codziennej twardej 
służbie tak przez kadrę dowódczą, jak i szerego-
wych żołnierzy przyczyniły się do postrzegania 
Korpusu Ochrony Pogranicza, jak wyjątkowej 
jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Au-
tentyczne zaangażowanie żołnierzy Korpusu, 
praktycznie w każdej dziedzinie kresowego 
życia zyskało im w sercach i pamięci ludności 
pogranicza trwałe miejsce. W czasach PRL-u 
skazani na banicję, dopiero po 1989 r. odnaleźli 
należne im miejsce na kartach historii. 



Odrodzona po ponad wiekowej nie-
woli Polska zmagała się z wieloma 
problemami. Jednym z nich było za-

pewnienie spokoju na wschodnich rubieżach. 
Długość granicy i jej specyfika, wielonarodowy 
tygiel ludności, a szczególnie sąsiedztwo syste-
mu komunistycznego stawiało przed jednost-
kami kordonowymi szereg złożonych zadań, 
z którymi nie zawsze były w stanie się uporać. 
Przeciwdziałając temu w  dniach 21–22 sierp-
nia 1924 r., w Spale powołano przez czynniki 
polityczno-wojskowe do życia Korpus Ochro-
ny Pogranicza, który został zorganizowany jako 
formacja graniczna o charakterze wojskowym. 
Dowództwo powierzono gen. dyw. Henryko-
wi Minkiewiczowi. Dla nowo powstałych od-
działów zaplanowano starannie dobraną kadrę 
oficerską jak i ściśle określony narodowo skład 
żołnierzy. Pierwsze posterunki na najbardziej 
zagrożonych odcinkach KOP przejął już jesie-
nią 1924 r. Skuteczne metody ochrony pasa gra-
nicznego oraz codzienne poświęcenie w służbie 
szybko przyniosły kres bandyckim napaściom, 
dywersyjnym rajdom i masowemu przemytowi. 

Wschodnie tereny II Rzeczypospolitej na 
skutek polityki zaborczej oraz długotrwałych 
konfliktów w XX w. zostały poważnie zniszczo-
ne i należały do najgorzej rozwiniętych gospo-
darczo regionów kraju. Korpus od samego po-
czątku służby aktywnie włączył się w odbudowę 
tych terenów poprzez remonty dróg, budowę 
mostów, linii telefonicznych i energetycznych. 
Wydatna pomoc to również wznoszenie szkół, 

domów ludowych, świetlic. Ponadto w celu po-
prawy sytuacji materialnej miejscowej ludności 
kopiści zakładali spółdzielnie, sklepy branżowe, 
a także dokonywali zakupu żywności sezono-
wej u autochtonów. Dodatkowo nieśli szero-
ko rozumianą pomocą w czasie różnych klęsk 
żywiołowych, tj. powodzi czy pożarów. Nale-
ży zaznaczyć, że na skutek działań wojennych  
i związanych z nimi masowymi migracjami lud-
ności i zwierząt na pograniczu rozprzestrzeni-
ły się różnego rodzaju choroby. Stała obecność 
służby medycznej i weterynaryjnej Korpusu 
Ochrony Pogranicza skutkowała m.in. możli-
wością skorzystania przez miejscowa ludność  
z opieki medycznej.Systematycznie KOP orga-
nizował akcje dożywiania ubogich mieszkań-
ców strefy pogranicza. 

Od samego początku objęcia służby Kor-
pus wyjątkową opieką otaczał dzieci i mło-
dzież. Dla najbardziej potrzebujących dzie-
ci żołnierze dokonywali zakupów odzieży, 
obuwia, podręczników i pomocy naukowych  
a w przerwie wakacyjnej dbali o ich wypoczynek 
urządzając obozy harcerskie. Było to możliwe 
dzięki, środkom pozyskiwanym z oszczędności 
finansowych jednostek, dochodów spółdziel-
ni, ale w znacznej mierze finanse pochodziły  
z dobrowolnych składek kopistów, które przeka-
zywali na Fundusz Społeczny Żołnierzy K.O.P. 
Na przestrzeni lat formacja przeszła trzy zna-
czące reorganizacje struktury jednak zwalcza-
nie kontrabandy pozostało jednym z jej podsta-
wowych celów. Korpus tępiąc przemyt również 

wniósł swój wkład w rozwój ustawodawstwa na 
temat eliminacji szmuglu. Korpus Ochrony Po-
granicza prowadził systematyczną pracą oświa-
tową wśród żołnierzy i społeczeństwa oraz 
wydawał kilka stałych periodyków (m.in. „Jed-
nodniówka”, „Na strażnicy i w domu”). Dodat-
kowo organizował zarówno dla wojskowych jak 
i ogółu społeczeństwa biblioteki, przedstawie-
nia teatralne oraz kina objazdowe. 

Na potrzeby wojny obronnej w 1939 roku 
KOP zmobilizował ponad trzydzieści tysięcy 
żołnierzy. Były to siły przewyższające stan eta-
towy formacji. Mocno rozczłonkowane podod-
działy i oddziały Korpusu w  wielu miejscach 
(m.in. na Helu, pod Wizną, w Tynnem, Wilnie, 
Grodnie, pod Szackiem i Wytyczem) zapisały 
bohaterską kartę w  historii Polski. Pozostałe 
na wschodzie uszczuplone oddziały, zasilone 
rezerwami, pozbawione ciężkiego sprzętu wo-
jennego przyjęły na siebie pierwszy impet Ar-
mii Czerwonej 17 września 1939 roku i w miarę 
swoich możliwości stawiły w  wielu miejscach 
opór agresorowi. Przykładem walk odwroto-
wych jest Anabaza zgrupowania ostatniego do-
wódcy KOP gen. Wilhelma Orlik-Rücekaman-
na, którego część żołnierzy walczyła jeszcze  
w październiku 1939 roku pod Kockiem. Wie-
lu z nich brało udział w konspiracji (Komen-
da Obrońców Polski, Związek Walki Zbrojnej, 
Armia Krajowa, i in.). Kopiści byli postrzega-
ni przez sowieckie władze okupacyjne, jako 
krzewiciele polskości na Kresach Wschodnich  
II RP, a zarazem nieprzejednani wrogowie 


