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Oddzielny Korpus Pogranicznej Straży w Dolinie Rospudy 

 

 

Oddzielny Korpus Pogranicznej Straży był formacją wojskową powołaną do ochrony 

granic, którą należy utożsamiać ze strażą graniczną. Na terenie Królestwa Polskiego straż 

rozpoczęła funkcjonowanie w roku 1851 kiedy to car Mikołaj I zlikwidował odrębność celną 

Królestwa. Struktura tej formacji przeszła do wybuchu I wojny światowej szereg reform czego 

konsekwencją były zmiany rozmieszczenia strażnic w terenie oraz liczne zmiany 

organizacyjne. Podstawową rolą straży granicznej był dozór granicy celem zapewnienia 

dochodów z polityki celnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa w strefie przygranicznej, co 

odegrało istotną rolę w czasie powstania styczniowego, kiedy w obszarach przygranicznych 

była to często pierwsza siła zbrojna, z którą stykali się powstańcy. Straż dobrze zorganizowana 

w tym czasie utrudniała konsekwentnie przepływ przez granice niezbędnej dla powstańców 

broni i rekrutów. Po upadku powstania formacje te zajęły się dozorem granicy przeciwdziałając 

przemytowi artykułów rolnych do Niemiec (Prus) a przemysłowych do Rosji, w końcu XIX 

wieku nasiliło się zjawisko emigracji szczególnie do USA. Emigracja ta miała tuż przed I wojną 

światową charakter masowy i szacuje się, że nasz region mogło opuścić nielegalnie 

kilkadziesiąt tysięcy ludzi, przekraczali oni „zieloną” granicę z Niemcami, by potem z 

niemieckich i holenderskich portów odpływać statkami pasażerskimi do USA. Przykładem 

może być Walenty Sobotka ze wsi Podwysokie, który przypłynął do USA „24 czerwca 1906 

roku z Rotterdamu, na statku Potsdam, lat 20, robotnik, umie czytać i pisać, na Jersey City  NY, 

na Henderson Street, do półbrata Władysława Cimochowskiego” (tak zanotował amerykański 

urzędnik). Bliskość granicy umożliwiała również zarabianie pieniędzy na przemycie, co 

stanowiło źródło dodatkowego dochodu wielu rodzin z pogranicza. Przemyt usprawiedliwiany 

był swoistym rodzajem buntu przeciwko opresyjnej polityce Rosji.  

 

7 Wierzbołowska Brygada Sztab –Wyłkowyszki 

 (7 Вержболовская пограничнаябригада) 

• Brygada dzieliła się na 4 bataliony: 



• Pierwszy batalion ze sztabem w miejscowości Władysławów (Владиславовъ), dzielił 

się na oddziały: Баіорайцы; Сокуляны; Котовщизно. 

• Drugi batalion ze sztabem w miejscowości Kibarty (Кибарты), dzielił się na oddziały: 

Кибейки; Капсодзе; Вержболово; Kowno (Ковно; kolejowy); w Wilnie (Вильна; 

kolejowy). 

• Trzeci batalion ze sztabem w miejscowości Wisztyniec (Виштынецъ), dzielił się na 

oddziały: Бакшишки; Gromadczyzna (Громадчизно); Пржедмѣстье; Wiżajny 

(Вижайны); Kłajpeda (Клейпеды). 

• Czwarty batalion ze sztabem w miejscowości Filipów (Филипово), dzielił się na 

oddziały: Garbas (Горбасъ); Rakówek (Ракувка); Bakałarzewo Utrata (Утрата); 

Nieszki (Нешки); Suwałki (Сувалки). 

8 Grajewska Brygada Sztab brygady Grajewo 

(8 Граевская пограничнаябригада) 

• Brygada dzieliła się na 4 bataliony: 

• Pierwszy batalion ze sztabem w miejscowości Raczki (Рачки), dzielił się na oddziały: 

Lipówka ( Липовка); Janówka (Янувка); Chomontowo (Хомонтово); Domb (Домбъ). 

• Drugi batalion ze sztabem w miejscowości Rajgród (Райгродъ), dzielił się na oddziały: 

Reszki (Решки); Kamionka (Каменка); Tworki (Творки); Podliszewo (Подлишево). 

• Trzeci batalion ze sztabem w miejscowości Grajewo (Граево), dzielił się na oddziały: 

Rudy (Руды); Białystok (Бѣлостокъ (kolejowy); Bogusze (Богуше); Tarachy 

(Тарахи). 

• Czwarty batalion ze sztabem w miejscowości Szczuczyn (Щучинъ), dzielił się na 

oddziały: Grabowo (Грабово); Чернувскъ; Кельче-Копки; Filipki Małe (Филипки-

Мале); Glinka (Глинка). 



 

 

Kilka lat przed wybuchem I wojny światowej (prawdopodobnie rok 1901) 

Wierzbołowska Brygada składała się z 1323 ludzi, mających na stanie 441 koni. Dzieliła się 

na 4 bataliony, 21 obszarów i 69 posterunków przy granicy wynoszącej 143 wiorst. 

W tym samym czasie Grajewska Brygada składała się z 1279 ludzi i 441 koni 

zgrupowanych także w 4 batalionach. Ochraniany odcinek granicy wynosił 130 wiorst. 

Na kolejnych kartach zostaną przedstawione miejsca, w których funkcjonowały 

strażnice oraz w kilku przypadkach prawdopodobne miejsca zaznaczone symbolem „?”. 

Autor zdaje sobie sprawę, ze nie są to wszystkie miejsca w rozpatrywanym obszarze, tj. od 

trójstyku granic w okolicy Wiżajn do rejonu miasta Augustów. 
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Posterunek Sypytka 
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Posterunek Bakałarzewo Utrata 

 

 

Posterunek Nowa Wieś 
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Posterunek Kukowo 
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