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Ż andarm eria  w Galicji Z achodn ie j 
w p o czą tk ach  n iep o d leg ło śc i (1918-1919)

W pierwszych tygodniach niepodległości decydentem  w sprawach funkcjonowania żandar
merii w Galicji Z achodniej1 były Polska Komisja Likwidacyjna (PKL) i krakowskie władze woj
skowe, od grudnia 1918 r. w coraz większym stopniu rząd warszawski i naczelne dowództwo 
wojskowe. W tekście znajdą się inform acje na tem at żandarm erii w pierwszych trzech m ie
siącach istnienia władzy polskiej na terenie Galicji Zachodniej. Strukturą, która faktycznie 
kontrolow ała wówczas ten obszar, była wspom niana PKL.

PKL utw orzono w Krakowie 28 X 1918 r. W ładza Komisji miała mieć charakter tymczaso
wy, planow ano, że wkrótce obszar Galicji przejdzie pod kontrolę rządu w Warszawie. W praw
dzie na zebraniu założycielskim PKL zdecydowano, że w najbliższych dniach siedziba jej 
kierownictwa ulokowana zostanie we Lwowie, ostatecznie jednak w związku z wybuchem kon
fliktu polsko-ukraińskiego planu tego nie zrealizow ano2. Przez pierwszy tydzień na czele Ko
misji stało tymczasowe prezydium 3, 4 listopada zatw ierdzono skład PKL (23 członków), jej 
władze (na czele jako przewodniczący stanął W incenty Witos), wybrano także osoby kierujące 
12 wydziałami odpowiadającymi za poszczególne sfery życia społecznego i gospodarczego. Wy
działowi Adm inistracyjnem u (odpowiednik M inisterstwa Spraw W ewnętrznych) szefował 
Zygm unt Lasocki, Wydziałowi Wojskowemu — W łodzim ierz Tetmajer, Sprawiedliwości — Jó 
zef Ptaś, Przemysłu i H andlu — Edm und Zieleniewski, Oświaty — Ignacy Rychlik, Aprowiza
cji — Jędrzej Moraczewski (9 listopada został zastąpiony przez Zygm unta M arka).

1 Poznanie dziejów żandarm erii w Galicji w początkach niepodległości było dotychczas niemożliwe ze 
względu na b rak  źródeł. Okazuje się jednak, że szereg szczegółowych informacji na ten tem at zawierają 
m ało znane historykom  m ateriały przechowywane w C entralnym  Państwowym Archiwum  Historycznym 
U krainy we Lwowie (CPA H U ). Chodzi zwłaszcza o pozostałość aktową pierwszych ośrodków władzy pol
skiej w Galicji funkcjonujących w latach 1918-1919. Na ten tem at zob.: Narodziny niepodległości w Galicji 
(1918-1919). Wybór źródeł z archiwów lwowskich, o p rac. M. Przeniosło, Kielce 2007.
2 We Lwowie um ieszczono już jednak  władze cen tralne następcy PKL —  Komisji Rządzącej (K R ), której 
zjazd założycielski odbył się 28 I 1919 r. KR utw orzono dzięki połączeniu PKL i powstałego we Lwowie 
po wyparciu z m iasta wojsk ukraińskich Tymczasowego Kom itetu Rządzącego.

W chwili utw orzenia PKL na terenie Galicji władzę form alnie sprawowali jeszcze Austriacy. 31 paź
dziernika 1918 r. doszło do ich usunięcia z Krakowa, jeszcze w tym i w kolejnym dniu z większości powia
tów Galicji Zachodniej.
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Przed wybuchem wojny żandarm eria austriacka była strukturą dobrze zorganizowaną 
i sprawną. Od 1914 r. sytuacja zaczęła się zmieniać, wiełu doświadczonych żandarm ów  zostało 
skierowanych na front, część z nich zginęła. Ich miejsce zajmowali ludzie nowi, niejednokrot
nie bez większego doświadczenia w pełnieniu służby. W przypadku Galicji osoby te często nie 
znały miejscowych stosunków, także języka polskiego. Szybko zm ieniał się też stosunek społe
czeństwa do żandarm erii4. Krytykowano ich za rygorystyczne egzekwowanie poleceń władz, 
brutalne zachowanie podczas rekwizycji, n iejednokrotnie także za naruszenia prawa (uwikła
nie w różnego rodzaju nadużycia, łapówkarstwo, protegow anie niektórych osób kosztem 
innych). Szczególnie wrogo do żandarm ów odnosili się dezerterzy wojskowi, to właśnie żan
darm eria miała za zadanie ich ściganie i odstawianie odpowiednim  władzom.

Na terenie Galicji Zachodniej część dotychczasowych posterunków  żandarm erii przestała 
faktycznie istnieć w pierwszych dniach listopada 1918 r. Proces ten  na niektórych terenach za
czął się już 31 października. N iektóre posterunki zostały zlikwidowane („rozbite”) przez grupy 
miejscowej ludności, nieraz odbywało się to w sposób dość drastyczny — dochodziło do pobić, 
a nawet zabójstw żandarmów. Część placówek przestała istnieć z powodu wyjazdu żandarm ów 
w strony rodzinne, niektórzy z nich byli innej niż polska narodowości. Pozostałe posterunki 
uległy przekształceniu w myśl wytycznych przygotowanych przez PKL.

W miejsce dotychczasowej żandarm erii PKL powołała straż bezpieczeństwa (początkowo 
używano także nazwy: straż ziem ska)5. Rozstrzygnięcia w tej sprawie na wniosek szefa Wydzia
łu Administracyjnego zapadły 5 listopada na posiedzeniu K om isji. Decyzje o m ianowaniu ko
m endantów  straży w poszczególnych powiatach podejm ow ano w porozum ieniu z kom endą 
wojskową, „wybierając odpowiednio kwalifikowanych oficerów”6. W instrukcji przeznaczonej 
dla osób, które miały objąć tę funkcję (brak informacji, kiedy instrukcja została przygotowana, 
praw dopodobnie 5 listopada lub w krótce po tej dacie), czytamy, że do obowiązków kom endan
tów należało: ,,l)  Organizowanie straży w powiecie; 2) Załatw ianie wszelkich spraw i rozkazów 
wojskowych; 3) Wykonywanie zarządzeń kom isarza [powiatowego] PKL w sprawach adm ini
stracyjnych i bezpieczeństwa publicznego”. W sprawach wojskowych szef straży powiatowej 
miał podlegać władzy wojskowej w Krakowie. Realizując punkt pierwszy swoich obowiązków 
kom endant zobowiązany był zatrudnić odpowiednią liczbę (po dwóch na każdych 500 mie
szkańców) „nieposzlakowanych, inteligentnych, silnych, dojrzałych wiekiem strażników spo
między byłych żandarm ów  Polaków”. Strażników planowano rekrutow ać także spośród 
„inwalidów wojennych, certyfikatystów itp., a w szczególności legionistów, którzy ze względu 
na swój stan zdrowia obowiązkom podołać będą mogli”. Osoby zaciągnięte do służby miały zo
stać przydzielone do poszczególnych oddziałów straży w tych miejscowościach, w których do
tychczas znajdowały się struktury żandarm erii. Posterunki mogły być tworzone jednak  także 
tam, gdzie wymagał tego stan bezpieczeństwa. W instrukcji zastrzeżono, że zawierane ze straż

4 Zwraca na to uwagę w swych wspom nieniach Zygm unt Lasocki: „W ładza przełożona dała jak  najszersze
pełnom ocnictw a żandarm om , czyniąc ich w wielu wypadkach panam i życia i śmierci i zachęcając wprost 
do srogiego i bezpraw nego postępow ania wobec ludności. Stosunek ludności do żandarm ów  zmienił się
zupełnie —  zaczęto ich nienawidzić” . Z. Lasocki, Wspomnienia szefa administracji PKL i KR, Kraków 
1931, s. 16.
7 W Krakowie, tak jak  w okresie wcześniejszym, nadal funkcjonow ała policja. W piśmie m agistratu m iasta 
Krakowa skierowanym 3 XI 1918 r. do PKL wnioskowano o zwiększenie liczebności policjantów (żołnie
rzy policyjnych) z 400 do 1000 osób. C PH A U , PKL, f. 211, op. 1, spr. 313, k. 1-lv . 
h Z. Lasocki, Wspomnienia..., s. 33, 107; L. M roczka, Galicji rozstanie z Austrią. Zarys monograficzny, K ra
ków 1990, s. 166.
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nikami umowy służbowe powinny mieć charak ter prowizoryczny (możliwe było wypowie
dzenie służby z 14-dniowym wyprzedzeniem). Strażników wkrótce planowano zaopatrzyć 
w odznaki w formie orła białego z napisem  „straż”, do tego czasu obowiązywało ich noszenie 
biało-czerwonych opasek z takim napisem. Językiem urzędowym „na zewnątrz i wewnątrz” 
miał być wyłącznie język polski7. K om endantam i poszczególnych straży powiatowych zostały 
osoby przygotowane do pełnienia tej funkcji. M amy inform acje o stopniu wojskowym 22 spo
śród nich, wszyscy byli oficerami (generalnie jednak  niższych szarż). Na dzień 14 listopada ob
sadzono na stanowiskach w sumie 23 kom endantów  powiatowych8. W pozostałych powiatach 
Galicji Zachodniej do nominacji z pewnością doszło w kolejnych dniach.

W cielenie w życie wytycznych zawartych w instrukcji PKL napotykało w powiatach na spo
re przeszkody. Istniały trudności z naborem  odpowiednich kandydatów, a jeżeli takich udało 
się zwerbować, to poważnym problem em  było zdobycie dla nich um undurow ania i broni. 
O kłopotach tego typu czytamy chociażby w przeznaczonym dla PKL raporcie kpt. Kazimierza 
Szczepańskiego z Inspektoratu Straży na Z achodnią Galicję, który w połowie listopada wizy
tował powiat brzeski. Inform ując o zabiegach podjętych na tym terenie, których celem było 
sform owanie struktur żandarm erii, pisał: „Zachodzą trudności z uzyskaniem koszar, dalej 
z um undurow aniem  i bronią, a zwłaszcza z obuwiem, gdyż strażnik chodzący na patrole 
w deszcz, śnieg musi mieć koniecznie dwie pary butów. Potrzebna także ciepła bielizna i ręka
wice”. Autor raportu zwrócił również uwagę na kłopoty w szybkim przemieszczaniu się strażni
ków w terenie (było to szczególnie istotne w przypadku zaistnienia w jakiejś części powiatu 
napadów  z udziałem większej liczby sprawców, także rozruchów). Jego zdaniem  rozwiązaniem 
byłoby wprowadzenie w poszczególnych gminach straży konnych, również utworzenie oddzia
łu lotnego uzbrojonego w karabin maszynowy, który dysponowałby sam ochodem  ciężarowym 
(taki pochodzący z kradzieży sam ochód udało się zarekwirować). Kapitan Szczepański w ra
porcie poruszył także kwestię liczby strażników w powiecie. Biorąc pod uwagę sugestie Komi
sji, dwóch strażników powinno przypadać na 500 mieszkańców, co w przypadku powiatu 
dałoby około 400 osób. Według niego, biorąc pod uwagę obecność wojska na tym terenie, wy
starczająca byłaby mniejsza liczba strażników9. Podobny wniosek wyciągnął on także po wizy
cie w pow. rzeszowskim. W raporcie z 28 listopada przeznaczonym dla PKL czytamy, że 
zgodnie z przelicznikiem, strażników powinno być na tym terenie 600, jego zdaniem  ze wzglę
du na silną załogę wojskową w Rzeszowie, wystarczyłoby 310 (31 posterunków po 10 osób). 
W chwili obecności Szczepańskiego w powiecie, na jego terenie zatrudnionych było 16 zawodo
wych żandarmów (na początku listopada ludność „rozbiła” wszystkie, z wyjątkiem trzech, do
tychczasowe posterunki żandarm erii, a samych żandarm ów  rozbroiła). Poza nimi udało się

7 C PIIA U , PKL, f. 211, op. 1, spr. 77, k. 1 — 1 v, 7-10v; Biblioteka Polskiej A kadem ii U m iejętności i Polskiej 
Akadem ii N auk w Krakowie (B iblioteka PAU),Teki Z ygm unta L asockiego (TL), sygn. 4177, k. 101-102.
8 Byli to: Biała —  Szczepan Besz (ppor.), Bochnia —  Franciszek O garek (por.), Brzesko —  Leopold Pin-
kas (kpt.), Brzozów —  Stanisław Biały, Chrzanów —  Józef Trojanowski (ppor.), Gorlice — Stanisław Pilch 
(por.), Jarosław — Kazimierz Kołkowicki (rtm .), Jasło —  W łodzim ierz Olszewski (rtm .), Krosno —  W ła
dysław Kislar (ppor.), Limanowa —  Stanisław Idzik (por.), Ł ańcut —  Ryszard Laskowski (por.), Nisko 
—  Rom an W icherek (por.). Nowy Sącz —  A ntoni Sołtys (rtm .), Nowy Targ —  Stanisław Wyszyński 
(por.), Oświęcim —  Józef Pçdzacki (por.), Pilzno —  Stanisław Rom anowski (por.), Podgórze —  W ięc
kowski (kpt.), Rzeszów —  Stanisław Krawczyk (por.), Sanok —  Żarski (ppor.), Strzyżów —  W ojciech Sła- 
pek (por.), Tarnobrzeg —  Stanisław Borowiec (kpt.); Tarnów —  Leon Gallas (por.), Wadowice —  Ignacy 
Gabrysiewicz (ppor.). CPH AU, PKL, f. 211, op. 1, spr. 284, k. 1.
9 Ibidem , spr. 143, k. 3-4.
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zwerbować dodatkowo 35 osób , w sumie więc straż w pow. rzeszowskim liczyła wówczas 
51 osób. W swym raporcie z Rzeszowa Szczepański odniósł się także do stanu wyposażenia 
miejscowej straży. „Co do koszar, m undurów, broni, butów itp .” stosunki miały tu być takie 
same jak w przypadku powiatu brzeskiego11.

Analogiczne problemy stały przed organizatoram i straży w powiecie tarnobrzeskim . Miej
scowy komisarz powiatowy PKL w korespondencji skierowanej 18 listopada do Wydziału 
Adm inistracyjnego pisał na ten tem at: „Troską najbardziej piekącą na obecny czas, to sprawa 
bezpieczeństwa publicznego. Organizowanie powiatowej straży bezpieczeństwa napotyka 
na ogrom ne trudności z powodu braku um undurow ania i uzbrojenia straży. Rzeczą naglącą, 
konieczną, jest nadesłanie najmniej 40 ubrań kom pletnych i uzbrojenia dla tylu ludzi, w prze
ciwnym bowiem razie rozlezie się i to co dotąd zrobione” 12. Podniesieniem  poziom u bezpie
czeństwa w samym Tarnobrzegu dodatkow o miało się zająć 11 policjantów zatrudnionych 
w listopadzie przez zarząd miasta. O pom oc w ich um undurow aniu i zaopatrzeniu w broń zwró
cono się do PKL (w piśmie z 22 listopada), na początku grudnia Komisję proszono o wsparcie 
finansowe na utrzym anie policji13. W pow. brzozowskim „stara” żandarm eria przestała fak
tycznie istnieć 2 listopada. N abór kandydatów do struktury, która byłaby w stanie szybko ją za
stąpić zaczęto prowadzić jeszcze tego sam ego dnia. Na szybkość działań w tym zakresie 
niewątpliwy wpływ miały obawy przed możliwym wybuchem rozruchów antyżydowskich. Pole
cenie tworzenia „tymczasowej straży bezpieczeństw a” wydał starosta brzozowski, natom iast 
zadania tego podjął się naczelnik miejscowego sądu. W sumie wieczorem 2 listopada straż li
czyła już 30 osób, wszyscy byli wojskowymi lub byłymi wojskowymi. Pewnym problem em  było 
uzbrojenie oddziału, dysponowano wówczas jedynie ośm iom a karab inam i14.

Bardziej szczegółowe decyzje co do funkcjonowania straży podjęto 22 listopada na posie
dzeniu plenarnym  PKL. Przyjęto wówczas dokum ent, który otrzym ał nazwę: „Tymczasowa 
organizacja straży bezpieczeństwa w G alicji”. Straż miała być formacją zorganizowaną na wzór 
wojskowy i posiadać podwójną podległość. Zdecydowano, że z jednej strony jej zwierzchni
kiem będą władze polityczne — powiatowe, galicyjskie, ogólnopolskie („co do służby bezpie
czeństwa i w sprawach adm inistracyjnych”), z drugiej zaś wojskowe. Organizację straży 
bezpieczeństwa powierzono gen. Eugeniuszowi Dąbrowieckiem u (pismo w tej sprawie PKL 
skierowała do niego 23 listopada15, form alnie dowódcą straży został rozkazem Wodza Naczel
nego z 27 listopada16). Dąbrowiecki otrzym ał pełnom ocnictwo przyjęcia do powierzonej mu 
formacji 9Ü oficerów i około 3000 członków straży. Ze względu na duże zagrożenie przestęp
czością także zgodę na czasowe zatrudnienie kilku tysięcy „prowizorycznych strażników ” (m ie
li oni być wynagradzani w systemie dniówkowym). W „Tymczasowej organizacji straży”

111 Oficjalnie prow adzono w erbunek do „milicji” . Praw dopodobnie jednak  osoby przyjęte form alnie zosta
ły włączone w szeregi straży.
11 C PH A U , PKL, f. 211, op. 1, spr. 143, k. 8-8v.
12 Sytuacja pod tym względem  nie popraw iła się w Galicji Zachodniej i w kolejnych tygodniach. 
Kpt. Szczepański w piśmie z 20 grudnia, pisząc o straży w pow. wadowickim, raportow ał PKL: „M undury 
—  liche i mało, zwłaszcza potrzebne buty; opał i św iatło —  wielkie trudności w uzyskaniu, poza tym brak  
funduszów na te cele, jako  też na potrzeby kancelaryjne” . Ibidem , k. 16-18.
13 B iblioteka PAU, TL, sygn. 4132, k. 47; C PH A U , KR, f. 212, op. 1, spr. 158, k .1, 3, 6.
14 C PH A U , PKL, f. 211, op. 1, spr. 97, k. 2lv.
15 Jego treść zob. ibidem, spr. 62, k. 4.
16 K orespondencja w tej sprawie PKL z Prezydium  Rady M inistrów zob. Archiwum  A kt Nowych, Prezy
dium  Rady M inistrów, cz. 2, sygn. 31, k. 10.
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określono strukturę organizacyjną formacji, w dokum encie tym czytamy, że miały się na nią 
składać: ,,a) Krajowa K om enda Straży Bezpieczeństwa z przydzielonym sztabem, dalej refe
rentem  sanitarnym i jednym sztabowym audytorem  oraz z oddziałem  rachunkowym z siedzibą 
na razie w Krakowie; b) Sztabowe komendy straży bezpieczeństwa z siedzibami w Krakowie, 
Przemyślu, Lwowie i Stanisławowie; c) Okręgowe komendy straży bezpieczeństwa we wszyst
kich większych miejscowościach Galicji i Śląska z oficerami sztabowymi względnie rotm istrza
mi na czele17; d) Powiatowe komendy straży bezpieczeństwa, na których czele będą stali 
urzędnicy niższych stopni straży bezpieczeństwa, rekrutujący się z byłych inteligentniejszych 
wachmistrzów żandarm erii lub podoficerów wojska polskiego (Legionów); e) W całym kraju 
— ( ...)  posterunki straży bezpieczeństwa, na razie o ile możność w tych miejscowościach, gdzie 
dotychczas istniały posterunki byłej żandarm erii, a w razie potrzeby także i w innych miejsco
wościach; f) W Krakowie — (...)  kom enda uzupełniająca straży bezpieczeństwa”. Pobory ofi
cerów i członków straży miały być nie mniejsze od poborów wypłacanych wcześniej przez rząd 
austriacki służącym w byłej żandarm erii. Zdecydowano, że w mocy pozostaną dotychczas naby
te prawa do emerytury. Oficerowie straży mieli być równouprawnieni z oficerami wojsk pol
skich pod względem praw osobistych i aw ansu18. Specjalny okólnik w sprawie tworzenia 
„rządowej straży bezpieczeństwa” PKL skierowała do poszczególnych komisarzy powiatowych 
dopiero 29 listopada19.

Rozkazem z 7 grudnia Sztab G eneralny Wojska Polskiego dokonał korekty zasad funkcjo
nowania omawianej formacji, jej nazwę zm ieniono na żandarm eria. Podobne uregulowania 
obowiązywać miały także na terenie byłego Królestwa Polskiego (w Galicji term in „straż bez
pieczeństwa” przez pewien czas nadal był jednak powszechnie używany). Zdecydowano, że ga
licyjska żandarm eria będzie działać na terenie ówczesnego Wojskowego Okręgu G eneralnego 
w Krakowie20 (a więc również w powiatach: będzińskim, dąbrowskim i olkuskim )21. Na jej czele 
zgodnie z wcześniejszą decyzją stanął gen. Dąbrowiecki . Rozkazem z 7 grudnia określono 
nowe nazwy dla poszczególnych szczebli w strukturze żandarm erii, były to kolejno: Dowódz
two Żandarm erii przy O kręgu G eneralnym  w Krakowie, Okręgowe Dowództwo Żandarm erii 
(obejm owało teren kilka powiatów, mieściło się w 8 miastach, które były siedzibami okręgo
wych dowództw wojskowych), Powiatowe Dowództwo Żandarm erii, Posterunek Żandarm erii 
(posterunki mieściły się w ważniejszych miejscowościach powiatu, każdy miał się składać z kil
ku żandarm ów )23.

PKL decyzje co do reorganizacji żandarm erii (straży bezpieczeństwa) przyjęła do wia
domości, jednak z zastrzeżeniam i. W piśmie z 24 grudnia centralnym władzom cywilnym

17 Każdej kom endzie okręgowej podlegać miało kilka powiatów.
18 C PH A U , PKL, f. 211, op. 1, spr. 62, k. 75-75v; Biblioteka PAU, TL, sygn. 4177, k. 25-25v; sygn. 4178, 
k. 24-24v.
14 Jego treść zob.: C PH A U , PKL, f. 211, op. 1, spr. 59, k. 46, także: Archiwum Państwowe w Krakowie 
(A P Kraków), Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, sygn. 2, b.p.
20 Poza Okręgiem  G eneralnym  Krakowskim podobna organizacja żandarm erii m iała obowiązywać 
w okręgach: warszawskim, kieleckim, łódzkim i lubelskim.
21 Decyzja co do takiego obszaru działania żandarm erii m usiała zapaść już wcześniej, o czym świadczy pi
sm o szefa Wydziału Adm inistracyjnego do naczelnych władz wojskowych w W arszawie z 2 grudnia. Lasoc
ki proponow ał w nim wyłączenie z obszaru, na którym  m iała działać żandarm eria  galicyjska obwodu bę
dzińskiego (postulat ten ostatecznie nie został spełniony). B iblioteka PAU, TL, sygn. 4177, k. 44-44v.
22 C PH A U , PKL, f. 211, op. 1, spr. 62, k. 16-16v; L. M roczka, Galicji rozstanie..., s. 170.
23 Szczegółowe informacje o kom petencjach i składzie poszczególnych szczebli w strukturze żandarm erii 
zob. CPHAU, PKL, f. 211, op. 1, spr. 62, k. 24-25.

http://rcin.org.pl



106 Marek Przeniosło

i wojskowym (premierowi, ministrowi spraw wewnętrznych i szefowi Sztabu G eneralnego 
w Warszawie) zwrócono uwagę na brak w rozkazie z 7 grudnia inform acji o przynależnej Ko
misji władzy nad żandarm erią w kwestiach bezpieczeństw a publicznego i adm inistracji 
(uprawnienia te przyznano dowódcom poszczególnych wojskowych okręgów generalnych). 
Przypomniano, że do kom petencji PKL należą wszystkie sprawy adm inistracji państwowej, 
rząd centralny w Warszawie zaś zastrzegł sobie jedynie sprawy wojskowe i polityki zagranicz
nej. Zdaniem  Komisji, część sfery funkcjonowania żandarm erii powinna podlegać władzy ad
ministracyjnej. W śród argum entów, jakie pojawiły się w piśmie PKL, był i mówiący o tym, że 
ograniczanie uprawnień władzy cywilnej na rzecz wojskowej „nie odpow iada duchowi czasu”24. 
Nie dysponujemy inform acjam i, jakim  rezultatem  ostatecznie skończył się ten spór kom peten
cyjny25. W związku z brakiem  odpowiedzi na pismo z 24 grudnia (oczekiwano jej przede wszyst
kim od szefa Sztabu G eneralnego), następca P K L — Komisja Rządząca 12 I I  1919 r. zwróciła 
się do M inisterstwa Spraw W ewnętrznych z prośbą o interwencję w tej sprawie26. Prawdopo
dobnie wówczas do rozstrzygnięcia tej kwestii w ogóle nie doszło27. Pam iętać należy, że decyzje 
w sprawie organizacji i podległości żandarm erii z 7 grudnia dotyczyły łącznie Galicji i byłego 
Królestwa Polskiego, stąd zmiany burzyłyby plany ujednolicania zarządzania obu obszarami. 
Poza tym władze wojskowe uważały praw dopodobnie, że całkowita kontrola żandarm erii przez 
jeden ośrodek decyzyjny wpłynie na jej sprawniejsze funkcjonowanie. O statecznie sprawa or
ganizacji i podległości służb zajmujących się w Galicji bezpieczeństwem znalazła swój finał do
piero w listopadzie 1919 r., kiedy to rozciągnięto na ten teren  obowiązywanie ustawy o Policji 
Państwowej uchwalonej przez sejm 24 VII 1919 r .28

Po dość trudnych początkach w listopadzie 1918 r. stopniowo w poszczególnych powiatach 
możliwe stało się przynajmniej prowizoryczne odbudow anie struktury dawnej żandarm erii29. 
Z  powiatu krakowskiego na początku grudnia miejscowy komisarz PKL Maciej Biesiadecki 
donosił, że na podległym mu terenie udało się już obsadzić wszystkie 24 istniejące wcześniej po
sterunki i utworzyć jeszcze dodatkowe dwa. W sumie służyło w nich 394 strażników, w tym 
53 dawnych zawodowych żandarmów. Komisarz zaznaczył jednak, że w liczbie osób nowo przy
jętych (341) mogą nastąpić zmiany ze względu na brak „odpowiednich celowi kwalifikacji 
poszczególnych jednostek”30. Mimo trudnych początków dało się uporać z problem am i przy 
tworzeniu struktur straży w powiecie bocheńskim. Cytowany już wcześniej kpt. Szczepański 
18 grudnia informował PKL, że „w najgorszych zakątkach pow iatu” udało się wzmocnić poste

24 Ibidem , k. 20-2 0v; Biblioteka PAU, TL, sygn. 4177, k. 24-24v.
25 Koszty utrzym ania żandarm erii pokrywane były z funduszów M inisterstw a Spraw W ewnętrznych. Był to 
czynnik, który niewątpliwie mógł być argum entem  przem awiającym  za przynajmniej częs'ciową kontro lą 
żandarm erii przez władze adm inistracyjne. C PH A U , PKL, f. 211, op. 1, spr. 62, k. 57, 58.
26 Biblioteka PAU, TL, sygn. 4177, k. 26.
27 Tym bardziej, ze wkrótce władze centralne planowały likwidację żandarm erii i zastąpienie jej nową 
strukturą. Zob. pismo w tej sprawie szefa W ydziału Adm inistracyjnego KR do naczelnika państw a z 13 III 
1919 r. Ibidem , k. 43-43v.
28 Zob. A. Misiuk, Policja Państwowa 1919-1939. Powstanie, organizacja, kierunki działania, Warszawa 
1996, s. 33-34.
29 W piśmie z 4 grudnia W ydział Adm inistracyjny polecił wszystkim kom isarzom  powiatowym PKL wy
dzielić w budynkach starostw  lub rad powiatowych na potrzeby powiatowych struk tur straży bezpieczeń
stwa odpow iednią liczbą pom ieszczeń (dla kom endanta, jego zastępcy i personelu). Ponad to  kom isarze 
mieli zapewnić im opal i światło. W wyjątkowych wypadkach możliwe było wynajęcie potrzebnych pom ie
szczeń w innych budynkach. C PH A U , PKL, f. 211, op. 1, spr. 335, k. 3.
311 Ibidem , spr. 141, k. 3. Zob. także spr. 142, k. 1.
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runki do 10-30 osób. Na początku listopada na tym terenie ludność „rozbiła i rozpędziła żan
darm ów ” z 14 istniejących wcześniej placówek, próbowano podobnie uczynić z kilkoma 
„nowymi” posterunkam i, jednak bezskutecznie31. W powiecie mieleckim według informacji 
z początku grudnia 1918 r. w miejscowej straży bezpieczeństwa służyły 282 osoby, w tym 32 by
łych żandarmów (wśród tych ostatnich znajdowało się 7 Ukraińców, ale byli to „ludzie tu 
ożenieni i zadomowieni, a ludność nie miała przeciw nim [z wyjątkiem jednego] żadnych zarzu
tów”). Większość strażników posiadała broń, istniały jednak problemy z um undurow aniem . 
Strażnicy pełnili służbę w 12 posterunkach (z posterunków  istniejących pod koniec wojny, 
w początkach niepodległości „rozbite” zostały tylko dwa). W śród strażników, którzy wcześniej 
nie pracowali jako żandarm i była grupa byłych legionistów, także członków Polskiej O rganiza
cji Wojskowej32.

Z  kolei jak wynika z pisma komisarza PKL w pow. łańcuckim z 21 grudnia na podległym 
mu terenie działało 14 posterunków straży bezpieczeństwa, powstały one we wszystkich 
dotychczasowych siedzibach żandarm erii. Zgodnie z planam i utworzyć m iano jeszcze dwa do
datkowe posterunki. W sumie w istniejących wówczas strukturach służyło 30 dawnych żandar
mów (niektórzy z innych powiatów) oraz 133 osoby nowo przyjęte. Najmniejszy posterunek 
liczył 6 strażników, największy 23 (placówka w Leżajsku). W posterunku w Łańcucie służyło 
21 osób33.

W przypadku pow. wadowickiego obok straży bezpieczeństwa i żołnierzy podlegających 
powiatowemu dowództwu wojskowemu do walki z przestępczością wykorzystywano dwie inne 
struktury. W listopadzie z grupy byłych jeńców rosyjskich — Polaków, utworzono liczącą 
120 osób kom panię lotną. Była ona kierowana do interwencji w najbardziej zagrożonych rejo
nach powiatu. Stopniowo oddział ten zm niejszał wielkość, w połowie grudnia liczył 30 osób, 
pozostałe powróciły do Królestwa Polskiego w swe strony rodzinne. Pomysłodawcą i twórcą 
oddziału lotnego było miejscowe powiatowe dowództwo wojskowe. Również ono zainicjowało 
organizowanie w powiecie straży obywatelskiej (służba w tej formacji była płatna). Tworzono ją 
spośród miejscowych mieszkańców, oddziały straży udało się zorganizować w większości gmin 
powiatu. Struktury te w połowie grudnia liczyły 407 osób (poszczególne odziały składały się 
przeważnie z od 3 do 8 osób, na czele każdej z takich grup stał kom endant). W Wadowicach, 
Kalwarii i Andrychowie utrzym anie straży wzięły na siebie samorządy miejskie. Jeśli chodzi 
o struktury straży bezpieczeństwa w pow. wadowickim, to w połowie grudnia liczyła ona 
112 osób34, wśród nich znajdowało się 17 byłych żandarm ów 35. Kazimierz Szczepański wizytu
jący powiat z ram ienia Inspektoratu Straży na Zachodnią Galicję w piśmie z 20 grudnia sygna
lizował PKL, że ponieważ równoległe utrzym ywanie dwóch straży — bezpieczeństw a 
i obywatelskiej nie ma uzasadnienia, podczas pobytu w Wadowicach uzgodnił, że ta druga zo
stanie rozwiązana do końca roku. Byłym członkom straży obywatelskiej miano proponować 

31 Ibidem , spr. 143, k. 123.
32 Biblioteka PAU, TL, sygn. 4174, k. 13v—14.
33 CPH AU, PKL, f. 211, op. 1, spr. 234, k. 62.
34 W piśmie z 20 grudnia z inform acjam i na ten tem at czytamy, że liczba 112 strażników odbiega od tej, 
k tóra wynikałaby z przelicznika — 2 strażników na 1000 osób (wówczas powinna ona wynosić 195 strażni
ków). Tak więc praw dopodobnie zmianie uległy wcześniejsze wytyczne mówiące o potrzebie zatrudniania 
2 strażnikach na 500 osób. Zob. wcześniejsza część tekstu.
35 W celu wzm ocnienia posterunków  żandarm erii przydzielono do nich czasowo kilkuosobowe grupy
żołnierzy.
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wstępowanie do straży bezpieczeństwa (jednak generalnie tylko nieżonatym, poza tym osoby 
te nie mogłyby służyć we własnej gm inie)36.

Dos'ć powoli przebiegał proces tworzenia struktur straży bezpieczeństwa (żandarm erii) 
w pow. wielickim. Miejscowy komisarz PKL w piśmie z 5 I 1919 r. donosił Wydziałowi A dm ini
stracyjnemu, że udało się utworzyć w powiecie 10 posterunków  (8 w miejscu dawnych placówek 
i 2 nowe). Jego zdaniem  była to  liczba zdecydowanie niewystarczająca (powiat liczył w sumie 
110 gmin). Poza małą liczbą posterunków  problem em  było również słabe wyszkolenie i dyscy
plina strażników37. Na niedom agania struktur straży zwracał uwagę także komisarz powiatowy 
PKL w Krośnie. W piśmie skierowanym 9 1 1919 r. do centrali PKL pisał m.in.: „Austriackie po
sterunki żandarm erii zostały usunięte, a powstałe na ich miejsce straże bezpieczeństwa nie od
powiadają jeszcze w zupełności nałożonym na nie obowiązkom, a to  głównie z powodu, że 
utworzone one zostały z ludności miejscowej38 i nienależycie wyszkolonej”39.

Organizację straży bezpieczeństwa niewątpliwie utrudniły liczne przypadki napadów grup 
ludności na dotychczasowe posterunki żandarm erii (była już o tym wcześniej mowa). Zwykle 
żandarm ów rozbrajano, a broń sobie przywłaszczano, dewastacji ulegały budynki, w których 
mieściły się poszczególne placówki40. Na niektórych terenach do napadów  dochodziło i na no
wo utworzone posterunki straży bezpieczeństwa, a później „nowej” żandarm erii. Takie przy
padki były chociażby w pow. tarnobrzeskim . Do licznych niepokojów dochodziło tu głównie za 
sprawą agitacji prowadzonej przez twórców tzw. Republiki Tarnobrzeskiej — ks. Eugeniusza 
O konia i Tomasza Dąbala. Jeszcze na początku stycznia 1919 r. miejscowy powiatowy dowód
ca żandarm erii kpt. Stanisław Borowiec pisał do Dowództwa Ż andarm erii w Krakowie: 
„W szelka regularna czynność tak dowództwa powiatowego żandarm erii, jak i posterunków 
jest niemożliwa, jak długo nie usunie się kategorycznie opisanego ruchu”41.

O bok straży bezpieczeństwa wysiłkiem społeczności lokalnych powstawały różnego rodza
ju formacje, których celem była walka z przestępczością, czy może bardziej — zapobieganie 
przestępczości. Przyjmowały one różne nazwy, zwykle określały się jako milicje lub straże oby
watelskie. Często służba w nich miała charakter ochotniczy i nie była wynagradzana (nieraz 
jednak płatna tak jak w przypadku wspomnianej wcześniej straży obywatelskiej w Wadowi
cach)42. W Jarosławiu straż obywatelska powstała już 31 października. Jej twórcą była miejsco
wa Polska Organizacja Narodowa. Główną przyczyną powołania straży była chęć zapobieżenia 
rabunkom , jakich zaczęli dopuszczać się żołnierze ze stacjonujących w mieście oddziałów,

38 C PH A U , PKL, f. 211, op. 1, spr. 143, k. 16-18.
37 C PH A U , KR, f. 212, op. 1, spr. 86, k. 5v.
38 Strażnicy (także żołnierze) pełniący służbę na terenach, na których od lat mieszkali, nie zawsze spraw
dzali się „w akcji”. Fakt, że czasem osobiście znali osoby naruszające praw o (lub nawet powiązani byli z ni
mi rodzinnie), niejednokrotn ie powodował ich niezdecydowaną postawę podczas różnego rodzaju in te r
wencji.
39 C PH A U , PKL, f. 211, op. 1, spr. 131, k. 1.
40 Likwidacja niektórych posterunków  przebiegała w bardziej „cywilizowany” sposób. W Przecławiu 
w pow. przemyskim rozbrojenia posterunku żandarm erii dokonał miejscowy Kom itet Obywatelski przy 
pomocy członków milicji (na jej czele stał kierownik szkoły w Przecławiu). Broń, m undury i wyposażenie 
pom ieszczeń zostały zabezpieczone i zdeponow ane. B iblioteka PAU, TL, sygn. 4174, k. 13.
41 Ibidem , sygn. 4132, k. I3v.
42 O bietnicę zapłaty za służbę otrzym ała także milicja zorganizow ana w pow. mieleckim  (brak informacji 
czy obietnica została dotrzym ana). Na początku grudnia liczyła ona około 900 osób (organizacją i dowo
dzeniem  milicją zajm owało się sześciu oficerów specjalnie oddelegowanych przez powiatowe dowództwo 
wojskowe). Ibidem , sygn. 4174, k. 14-14v.
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m.in. chodziło o groźbę rozgrabienia magazynów wojskowych43. W Głogowie (w pow. rzeszow
skim) 1 listopada z inicjatywy naczelnika miejscowego sądu powiatowego utworzono milicję 
miejską (dotychczasowa żandarm eria rozwiązała się 31 października, a żandarm i rozjechali się 
do swoich stałych miejsc zamieszkania). Milicja składała się z 10 osób, była służbą płatną. 
W tym czasie zorganizowano również niepłatną straż obywatelską liczącą 24 osoby. Wszyscy 
byli byłymi żołnierzami armii austriackiej, wszystkich też udało się wyposażyć w broń i um un
durować. Obie formacje istniały nadal także po utworzeniu straży bezpieczeństwa44. Na po
czątku  lis topada m ilicję obyw atelską (s traż  obyw atelską) u tw orzono  w Brzozow ie. 
Niewątpliwie do jej organizacji doszło w związku z rozrucham i antyżydowskimi, jakie wybuchły 
wówczas w powiecie. Milicja miała wspierać w działaniu organizowaną już od 2 listopada tym
czasową straż bezpieczeństwa (na jej tem at zob. wcześniejsza część tekstu). Członkami milicji 
była głównie miejscowa inteligencja. W okresie największego zagrożenia rozrucham i członko
wie milicji przez kilka nocy patrolowali ulice m iasta43. Już począwszy od pierwszych dni listopa
da straże obywatelskie (milicje) zawiązano także w wielu gminach wiejskich, w aktach PKL 
znajdujemy liczne doniesienia na ten tem at (przekazywane były m.in. drogą telegraficzną46). 
Najczęściej straże działające na tym szczeblu liczyły od kilku do kilkunastu osób (nieraz nawet 
ponad 20). Zwykle jedynie część strażników posiadała broń palną.

Bezpośrednio sobie podległą formację zajm ującą się sferą bezpieczeństwa utworzyła Pol
ska Rada Narodowa w Przemyślu47. W listopadzie zorganizowała milicję obywatelską, która 
składała się z dwóch części: milicjantów płatnych (pod koniec grudnia było ich 110) i honoro
wych członków milicji (przynależność do milicji w takim charakterze zadeklarowało około 
100 osób, większość z nich nie uczestniczyła jednak  bezpośrednio w pełnieniu służby, np. patro 
lowej)48. W śród milicjantów część stanowiły osoby wcześniej zatrudnione w przemyskim 
c.k. komisariacie policji49. W krótce w miejsce milicji Polska Rada Narodowa utworzyła straż 
obywatelską, informację o jej powołaniu ogłoszono 31 XII 1918 r. W stąpić mogli do niej 
(z pewnymi wyjątkami) wszyscy zdolni do tego typu służby mieszkańcy miasta. W dokumencie 
informującym o utworzeniu straży obywatelskiej czytamy o uprawnieniach tej formacji. Mogła 
ona karać winnych różnego rodzaju wykroczeń (których ściganie leżało w jej kom petencjach) 
grzywną w wysokości 200 koron lub karą aresztu do 8 dni. Kary miały być wymierzane w drodze 
postępow ania skróconego za pom ocą „osądów bez przesłuchania obwinionego”. Osądzony 
mógł się odwołać od wyroku do Rady Narodowej, która zobowiązana była go wysłuchać i osta
tecznie rozstrzygnąć sprawę30.

N iektóre straże obywatelskie (milicje) po wzmocnieniu struktur straży bezpieczeństwa 
(żandarm erii) były likwidowane lub ograniczano ich liczebność. W wielu miejscowościach 
funkcjonowały one jednak nadal. Tak było chociażby w powiecie podgórskim. W piśmie tam tej
szego komisarza PKL z 15 grudnia skierowanym do Wydziału Administracyjnego czytamy 

43 C PH A U , PKL, f. 211, op. 1, spr. 232, k. 3.
44 Ibidem , spr. 234, k. 31.
47 Ibidem , spr. 97, k. 23.
4,1 Telegramy o takim  charakterze zob. np. ibidem , spr. 314.
47 Była to struktura  powiatowa podległa PKL, o sporej jednak  niezależnos'ci.
48 O ddzielna form acja milicyjna zorganizowana została na Zasaniu.
44 Szerzej na tem at przemyskiej milicji obywatelskiej zob. C entralne Archiwum Wojskowe, Dowództwo 
Wojsk Polskich na Galicję W schodnią, sygn. 1.304.1.10, k. 20-21, 89; C PH A U , PKL, f. 211, op. 1, spr. 317, 
k. 1 ,16 ,20 .
50 C PH A U , PKL, f. 211, op. 1, spr. 76, k. 22-22v.
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o rozważaniu możliwości zlikwidowania struktur miejscowej straży obywatelskiej. Zajm ująca 
się tą kwestią rada przyboczna kom isarza postanowiła jednak ostatecznie „działać w duchu 
utrzym ania jeszcze nadal tej instytucji aż do ustalenia się normalniejszych czasów”51.

W łasne struktury, które zajmowałyby się strzeżeniem  bezpieczeństwa, planowali tworzyć 
galicyjscy Żydzi. Główną przyczyną ich decyzji była chęć przeciwdziałania zagrożeniom  przed 
jakimi w początkach niepodległości stanęła miejscowa społeczność żydowska. Na początku li
stopada środowiska żydowskie wystąpiły z inicjatywą utworzenia w Galicji ochotniczej formacji 
złożonej z wojskowych narodowości żydowskiej. Jednocześnie, na niektórych terenach  przy
stąpiono do formowania placówek o takim charakterze. 8 listopada ukazała się wspólna 
odezwa Żydowskiej Rady Narodowej (powstała 4 listopada w Krakowie) i PKL, w której infor
mowano o utworzeniu Ochotniczej Rezerwy Oficerów i Żołnierzy Żydowskich. Na czele 
Ochotniczej Rezerwy stanął trzyosobowy Żydowski K om itet Wojskowy, jeszcze tego samego 
dnia rozpoczęto w erbunek52. 9 listopada powstał w Krakowie Zjednoczony K om itet Żydowski 
dla Ochrony Ludności Żydowskiej, który przejął zwierzchnictwo nad tworzonymi formacjami 
(zm ieniono ich nazwę na: Żydowska Straż Bezpieczeństwa). W instrukcji z 11 listopada, skie
rowanej do poszczególnych komisarzy powiatowych PKL, szef Wydziału Administracyjnego 
sformułował warunki, na jakich mogły powstawać w spom niane struktury53. Straż miała podle
gać Naczelnej Komendzie Wojsk Polskich; posiadać zewnętrzne odznaki wskazujące na jej pol
ski charakter; powinna być wykorzystywana do ochrony zarówno ludności żydowskiej, jak 
i chrześcijańskiej; miała służyć do odciążenia oddziałów wojskowych. Zgodnie z instrukcją 
straż żydowska zobowiązana była do współpracy z polską strażą bezpieczeństwa, zakładano, że 
jej aktywność powinna się ograniczać tylko do terenów  miejskich (uważano, że wysyłanie straży 
na wieś mogłoby powodować „rozdrażnienie” miejscowej ludności chrześcijańskiej)54.

Tworzenie straży żydowskiej (milicji żydowskiej) okazało się pomysłem nieudanym . Szef 
Wydziału Adm inistracyjnego Zygm unt Lasocki pisał na ten tem at: „Milicja żydowska zawiodła 
w zupełności. W niektórych miejscowościach, gdy się pojawiła, wywołała takie wzburzenie 
wśród ludności chrześcijańskiej, iż trzeba było ją  wycofać, by nie przyszło do gorszych zaburzeń 
i zastąpić wojskiem. Miało to w szczególności miejsce w Chrzanowie. W Brzesku niepokoiła 
ona mieszkańców ciągłymi strzałami, a gdy się zjawiła banda dezerterów , uciekła. Bandyci 
schwycili kilku milicjantów, jednego ubili, innych poranili”55. Po krótkim  okresie działalności

51 Ibidem , spr. 196, k. 1.
52 Cz. Brzoza, Próby utworzenia żydowskiej organizacji paramilitarnej w Krakowie w 1918  „Studia H isto
ryczne” 1989, z. 2, s. 304-307.
' · Praw dopodobnie nieotrzym aniem  jeszcze wspom nianej instrukcji m ożna wytłumaczyc' stanowisko PKL 
w Nowym Sączu (wyrażone w piśmie z 13 listopada), która sceptycznie odniosła się do pomysłu utw orzenia 
milicji żydowskiej w mieście. C PH A U , PKL, f. 211, op. 1, spr. 171, k. 2-2v.
54 B iblioteka PAU, TL, sygn. 4177, k. 75-75v; sygn. 4174, k. 82-83; sygn. 4254, k. 5-6 , 9, 11-1 lv; C PH A U , 
PKL, f. 211, op. 1, spr. 78, k. 1—1 v; L. M roczka, Galicji rozstanie..., s. 168-169; Z . Lasocki, Wspomnienia..., 
s. 22, 102, 103.
55 Z. Lasocki, Wspomnienia..., s. 22. Szczegółowe inform acje o wydarzeniach w Brzesku (doszło do nich 
11 listopada) znajdujem y w raporcie m iejscowego naczelnika sądu powiatowego: „W ieczorem  poczęły p a 
trole żydowskiego oddziału po całym mieście dawać salwy, k tóre trwały przez całą noc, m im o że nie było 
żadnej przyczyny do niepokojenia ludności i do ostrzeliw ania się. Patrole te bez specjalnego upoważnienia 
ze strony zarządu m iasta i kom endy milicyjnej zatrzymywały ludność katolicką, żądając w sposób natrętny 
wylegitymowania się ( . . . ). S trzelanina wzmogła się koło godziny 4 rano z powodu zetknięcia się milicji ży
dowskiej z kilku uzbrojonym i Jadowniczanam i. To prowokacyjne zachowanie się milicjantów żydowskich 
spowodowało, że uzbrojeni Jadow niczanie w liczbie około 13 osób wraz z kilkom a m ieszczanam i z milicji 
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struktury te zostały rozwiązane (decyzję w tej sprawie podjęto już 13 listopada). Uznano, że 
lepszym rozwiązaniem jest wstępowanie Żydów do istniejących już innych formacji odpowie
dzialnych za bezpieczeństwo.

Najważniejszym zadaniem, jakie stało przed żandarm erią (strażą bezpieczeństwa), była 
walka z przestępczością. Zjawisko to w szerszej skali występowało praktycznie w całej Galicji. 
W zrost liczby przypadków przekroczeń prawa widoczny był już w końcowym okresie wojny56. 
Dalsze ich zwiększenie nastąpiło w początkach niepodległości. W śród przestępstw, odnotowy
wanych na przełom ie 1918 i 1919 r., które wystąpiły w szerszej niż dotychczas skali, trzeba wy
mienić pojawiające się masowo napady rabunkowe. O fiaram i była w dużym stopniu ludność 
żydowska, szczególnie właściciele sklepów, składów towarów, karczm, również jednak Polacy 
— osoby trudniące się handlem, ziemianie, bogatsi chłopi. Na rabunek narażone było w nie
których rejonach także mienie urzędników, duchownych, nieraz nawet zwykle niezbyt m ajęt
nych nauczycieli. W przypadku ludności żydowskiej zajścia często miały charakter rozruchów, 
w których brało udział nawet kilkaset osób. Podczas tych wydarzeń nie tylko okradano Żydów, 
nieraz dochodziło także do ich pobicia, a nawet przypadków zabójstw.

W arto bliżej przyjrzeć się przyczynom, które wpływały na pogorszenie się stanu bezpie
czeństwa w Galicji pod koniec wojny i w początkach niepodległości. Niewątpliwie zjawiskiem 
bezpośrednio wpływającym na wzrost przestępczości były występujące w dość dużej skali w cza
sie wojny, a szczególnie w końcowym jej okresie, dezercje żołnierzy. Ci, ukrywając się najczę
ściej w swych stronach rodzinnych (nieraz w lesie), nie stronili od dopuszczania się różnego 
rodzaju wykroczeń. Rabunki były dla nich sposobem  na zdobycie środków żywnościowych czy 
ubrań, czasem jednak także okazją do szybkiego wzbogacenia się. Cześć dezerterów , a w póź
niejszym okresie także zdemobilizowanych, dysponowała bronią. Była ona wówczas łatwa do 
zdobycia, posiadała ją nieraz (oczywiście nielegalnie) również ludność cywilna. W przypadku 
zdemobilizowanych fakt dysponowania bronią n iejednokrotnie wynikał z występowania zjawi
ska tzw. dzikiej demobilizacji. Żołnierze, po dotarciu do nich wiadomości o faktycznym zakoń
czeniu działań wojennych nieraz na własną rękę i bez zdania uzbrojenia opuszczali swe 
oddziały macierzyste, kierując się w strony rodzinne. Znaczącą liczbę wykroczeń popełnianych 
przez zdemobilizowanych odnotowywano już na trasach ich przem ieszczania się. Dotyczyło to 
Polaków, jak i zdemobilizowanych innych narodowości, także żołnierzy powracających z obo
zów jenieckich.

Pewnym rozwiązaniem, które niewątpliwie popraw iało stan bezpieczeństwa, było wykorzy
stywanie wojska do walki z niektórymi rodzajam i przestępczości. Tylko częściowo mogło to jed 
nak złagodzić zagrożenia. Bardziej liczne oddziały wojskowe stacjonowały zwykle jedynie 

brzeskiej [a więc być może nie byli to „bandyci” — jak  pisze Lasocki] przystąpili sam orzutnie do rozbroje
nia milicji żydowskiej, co nastąpiło  między godziną 7 a 9 rano. Rozbrojenie to pociągnęło za sobą wzajem 
ną wymianę strzałów, k tóre w całym mieście padały tak gęsto, że ukazanie się na ulicy groziło u tra tą  życia 
i istotnie pociągnęło za sobą trzy ofiary, z których dwie osoby cywilne (Żydzi) padły praw dopodobnie 
od zabłąkanych kul, zaś trzeci m ilicjant żydowski padł we wzajemnej bójce” . C PH A U , PKL, f. 211, op. 1, 
spr. 29, k. 3v.
5fi Oceniając w połowie października 1918 r. rozm iary przestępczości w pow. krośnieńskim , miejscowe sta 
rostwo pisało do Nam iestnictwa, „że przypadki bandytyzm u są na porządku dziennym ”, w początkach 
wojny na tym terenie  stan bezpieczeństw a miał „nie pozostaw iać nic do życzenia” . Starostwo za główną 
przyczynę takiej sytuacji uznało radykalne zm niejszenie liczby żołnierzy i żandarm erii, stacjonujących na 
tym terenie. O  wyraźnym obniżeniu się poziom u bezpieczeństw a donoszono wówczas i z innych powiatów. 
C PH A U , Nam iestnictw o Galicyjskie, f. 146, op. 6, spr. 1405, k. 1761—l76lv , 1924.
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w większych miastach, ich skierowanie w teren wymagało odpow iedniego przygotowania i cza
su. Poza tym nawet jeżeli oddział żołnierzy kwaterował w miejscowości, w której doszło do wy
darzeń, a gdzie wskazane byłoby wykorzystanie wojska (szczególnie podczas rozruchów 
połączonych z rabunkam i), nie zawsze interwencja była skuteczna. Przyczyną były zwykle zbyt 
skrom ne w porównaniu z potrzebam i siły. W zwalczaniu przestępczości dość skuteczne oka
zało się natom iast wykorzystywanie organizowanych z inicjatywy PKL lotnych oddziałów 
wojskowych.

Pewną słabość w początkach niepodległości wykazywało galicyjskie sądownictwo. D otych
czasowe struktury wymagały reorganizacji, sądownictwo przeżywało poza tym problem y finan
sowe i kadrow e77. Podobnego typu kłopoty miało także galicyjskie więziennictwo (dodatkow ą 
bolączką były w jego przypadku także problem y lokalowe). Słabość sił porządkowych i sądow
niczych wyzwalała wśród elem entu przestępczego poczucie pewnej bezkarności. Decyzje PKL 
mające na celu wzmocnienie sił odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i uspraw nienie pracy wy
m iaru sprawiedliwości stopniowo tę sytuację zmieniały.

Trzeba stwierdzić, że żandarm erii częściowo udało się uporać z „plagą” niektórych prze
stępstw, szczególnie zm niejszono liczbę kradzieży. Radykalna popraw a stanu bezpieczeństwa 
mimo starań była jednak praktycznie niemożliwa. Zbyt małe jak na potrzeby środki, jakie prze
znaczano na walkę z przestępczością, brak wystarczającej liczby odpowiednich kandydatów do 
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, dysponowanie jedynie niewielkimi oddziałami woj
ska, które można było wykorzystać do walki z bandytyzmem, także ogrom na skala innych proble
mów, z którymi borykała się wówczas Galicja, nie sprzyjały szybkim sukcesom na tym polu. 
Pamiętać należy, że utrzymujący się u początków niepodległości wysoki poziom przestępczości 
był w pewnym stopniu charakterystyczny i dla okresu wcześniejszego, szczególnie dla ostatnich 
miesięcy wojny. W niektórych powiatach nie najlepsza sytuacja, jeśli chodzi o stan bezpieczeń
stwa, była już przed wojną, chociażby w chrzanowskim 58, brzeskim czy tarnobrzeskim .

Ż andarm eria (straż bezpieczeństwa) funkcjonująca na terenie Galicji Zachodniej sta
nowiła strukturą zbyt nieliczną jak na ówczesne potrzeby. Dużym problem em  było z pewnością 
także słabe wyposażenie i wyszkolenie żandarmów. Niewątpliwie jednak jak na swoje możliwo
ści om awiana formacja odegrała znaczącą rolę w zwalczaniu przestępczości. W prawdzie n ie
jednokrotnie nie sprawdzała się ona w sytuacjach dużych zagrożeń, takich jak  np. wybuch 
rozruchów antyżydowskich — po wsparciu jednak dodatkowymi siłami (szczególnie wojsko
wymi) prowadziła skuteczne działania. Dużą rolę odgrywała tu kadra dowódcza, jej zdecydo

77 Na norm alizację stanu bezpieczeństw a pewien wpływ wywarło wprow adzenie przez Kom isję sądów do
raźnych (początkow o w powiatach chrzanowskim  i brzeskim , następnie, decyzją z 27 XI 1918 r„ w całej 
Galicji Zachodniej).
78 W przypadku powiatu chrzanowskiego świadczą o tym chociażby słowa dowództwa krakowskiej żandar
m erii zam ieszczone w raporcie z 18 I 1919 r.: „Wypadki bandytyzm u w powiecie chrzanow skim  są częste, 
lecz stosunki te istniały jeszcze przed w ojną” . C PH A U , PKL, f. 211, op. 1, spr. 146, k. 1v. O  dużej liczbie 
czynów przestępczych na tym teren ie  donosiła w lipcu 1918 r. chrzanowska R ada Powiatowa: „Stosunki 
bezpieczeństw a publicznego w tutejszym  powiecie jeszcze przed wojną pozostawiały wiele do  życzenia, 
obecnie zaś bardzo się pogorszyły”. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wymieniono: „rozluźnienie oby
czajów, brak poszanowania cudzej własności i inne pod względem m oralnym  wady, jakie zaszczepiła 
w ludności długoletnia w ojna”, także fakt, że „powiat graniczy z Prusam i i Królestwem , skąd najgorsze e le 
menty napływają, dopuszczając się licznych kradzieży, włam ań i napadów ”. E lem ent napływowy, który 
szerzył „dem oralizację wśród miejscowej ludności” , ściągać miał w chrzanowskie głównie ze względu na 
silnie rozwinięty na tym terenie  przemysł. AP Kraków, CK Starostwo Powiatowe w Chrzanow ie, sygn. 97, 
k. 363.
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wana postawa skłaniała do podobnych zachowań szeregowych żandarmów. Nie zawsze było to 
łatwe, gdyż duża część z nich była mieszkańcami terenów , na których służyła, a interwencje wy
m ierzone były w wielu wypadkach przeciw osobom , które znane im były osobiście. Jednak poza 
przypadkam i pewnej chwiejności i niezdecydowania występującymi przy likwidowaniu niektó
rych przypadków przestępczości, generalnie w źródłach nie znajdujemy zbyt wielu doniesień 
mówiących o nadużyciach i innych wykroczeniach popełnianych przez żandarm erię59. Poza 
tym część zarzutów  po sprawdzeniu okazywała się nieprawdziwa (PKL w razie pozyskania 
informacji o możliwych nieprawidłowościach szybko starała się je weryfikować). Niektórzy 
żandarm i (nieraz całe posterunki) za sukcesy w walce z przestępczością nagradzani byli po
chwałami, również nagrodam i pieniężnymi.

The G endarm erie  in W estern  Galicia at the  O nse t of Im pendence 
(1918-1919)

Prior to the outbreak of the First World War the Austrian gendarm erie was a w ell- 
-o rganised  and efficient structure. The situation started  to change in 1914 when num erous 
experienced gendarm es were sent to the front, and some perished in battle. Their place was 
often taken by inexperienced successors: in the case of Galicia, the newcomers were unfamiliar 
with the local conditions and the Polish language. D uring the early days of Novem ber 1918 part 
of the gendarm erie outposts in W estern Galicia for all practical purposes cased to exist, and 
some were liquidated by groups of the local population by resorting to drastic m easures — 
assaults and even m urders. Certain outposts were no longer active since the gendarm es left for 
their places of origin.

During the first weeks of independence decisions concerning the functioning of the 
gendarm erie were made by the Polish Liquidation Commission and the military authorities in 
Cracow; from  D ecem ber 1918 an increasing role was played by the governm ent in Warsaw and 
the suprem e army com mand. On 5 Novem ber the Polish Liquidation Commission replaced 
the gendarm erie with a security guard. Com m anders o f the guard in particular counties were 
appointed together with the C racow -based army com m and. The establishm ent of the guard 
structures encountered  considerable obstacles. The counties experienced difficulties with 
recruiting suitable candidates, and if this actually did happen, then the next problem  was 
obtaining uniform s and weapons.

More detailed decisions concerning the functioning of the guard were m ade at a session of 
the Polish L iquidation Commission on 22 Novem ber in a docum ent on „The provisional 
organisation of the security guard in G alicia”. The guard was envisaged as a form ation 
organised in a military fashion and with a double dependence. On the one hand, it was to be 
headed by the political authorities, and on the o ther -  its supervisors included the military. In 
an order issued on 7 D ecem ber the G eneral Staff o f the Polish Army corrected the principles 
of the functioning of this form ation, whose nam e was changed to gendarm erie. It must be 
added that the gendarm erie managed to successfully tackle part of the „plague” of certain 
crimes, especially thefts. D espite efforts, a radical im provem ent of security, however, proved 
impossible.

59 Takie przypadki się jednak zdarzały, zachowały się np. inform acje o niewłaściwym zachowaniu się straż
ników (także żołnierzy) podczas akcji organizowanych w poszukiwaniu broni u ludnos'ci cyw ilnej.
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