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 NASTROJE SPOŁECZNE I POSTAWY POLITYCZNE 
W KRÓLESTWIE POLSKIM WOBEC OKUPACJI NIEMIECKIEJ 
I AKTU 5 LISTOPADA W Ś WIETLE RAPORTÓW URZĘDNIKA 

PRUSKIEJ POLICJI POLITYCZNEJ

Tajna policja polityczna w Prusach była tworzona i rozwijana według wzorów 
francuskich. W 1809 r. powołano w Prezydium Policji w Berlinie tajny wydział 
policji politycznej, którego głównym zadaniem było przeciwdziałanie inwigila-
cji ze strony tajnej policji francuskiej oraz prowadzenie własnych działań wy-
wiadowczych1. Na ziemiach polskich zaboru pruskiego kluczowe znaczenie dla 
rozwoju pruskich struktur policji miało Prezydium Policji w Poznaniu, utwo-
rzone już w 1815 r.2 Początkowo, w latach 1815–1833, była to policja miejska, 
utrzymywana z funduszy miasta, na czele której stał dyrektor, zatwierdzany 
przez naczelnego prezesa prowincji. Po upadku powstania listopadowego roz-
kazem gabinetowym z 3 IV 1833 r. powołano państwową (królewską) Dyrekcję 
Policji Powiatu i Miasta Poznania (Kreis und Stadt Polizei Direktorium in Po-
sen), w której połączono funkcje policji miejskiej w granicach miasta z podle-
głą landratowi policją wiejską w powiecie poznańskim. Tym samym dyrektor 
policji przejął funkcje landrata. System ten trwał do 1848 r., kiedy ponownie 
przypisano funkcje policyjne landratowi w powiecie wiejskim, pozostawiając 
funkcje policji miejskiej i państwowej w zakresie kompetencji królewskiej Dy-
rekcji Policji w Poznaniu3. Rozwój terytorialny samego miasta w XIX w. został 
ograniczony rozpoczętą w 1827 r. budową twierdzy Poznań (fort winiarski), któ-
ra objęła również kilka podmiejskich wsi i osad. W następnych dziesięcioleciach 

1 W. Siemann, „Deutschlands Ruhe, Sicherheit und Ordnung“. Die Anfänge der politischen 
Polizei 1806–1866, Tübingen 1985, s. 61–65.

2 Ofi cjalna nazwa „Stadt- und Polizei Direktion“. Wszystkie tłumaczenia tekstów niemieckich 
w artykule pochodzą od autora. Podstawą prawną dla powstania pruskiej policji w Pozna-
niu było Verordnung wegen verbesserter Einrichtung der Provinzial-Behörden vom 30. April 
1815. Na jego podstawie (§ 38 i 40) w miastach tworzących powiaty miejskie dyrektor policji 
sprawował funkcje landrata (Der Polizei- Dirigent vertritt die Stelle des Landrats).

3 Stadt- u. Polizeidirektion in Posen. Allerhöchste Kabinetsordre vom 8. Nov. 1848.
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dla usprawnienia administracji i ze względów bezpieczeństwa (ochrona twier-
dzy i tajemnic wojskowych) włączano stopniowo te wsie do zakresu kompeten-
cji poznańskiego Prezydium Policji, mimo że formalnie leżały poza granicami 
miasta4. W 1858 r. dotychczasową Dyrekcję Policji przemianowano na Prezy-
dium Policji.

Od początku lat 50. XIX wieku, w wyniku wydarzeń Wiosny Ludów, policja 
poznańska, mimo bardzo ograniczonych kompetencji terytorialnych, otrzymy-
wała coraz więcej spraw i zadań „wyższej rangi” (Höhere Polizei Sachen) doty-
czacych bezpieczeństwa państwa (Sicherheitspolizei), z czasem utożsamianych 
z zakresem kompetencji policji politycznej (politische Polizei). W praktyce ozna-
czało to śledzenie polskich powstań (1848, 1863), polskiego ruchu narodowego 
i jego kontaktów z emigracją. Podjęte wtedy metody operacyjne obejmowały in-
wigilację podejrzanych emigrantów i przybywających do Wielkopolski obcokra-
jowców, kontrolę stowarzyszeń i zgromadzeń oraz — przede wszystkim — wszel-
kich publikacji pochodzących ze środowisk polskich, zarówno w kraju, jak i na 
emigracji5. Aby sprostać temu zadaniu w 1860 r. zatrudniono w poznańskim 
Prezydium Policji Augusta Posta, początkowo jako tłumacza, a następnie lekto-
ra i analityka prasy polskiej z kraju oraz z zagranicy6.

Po przejściu Posta na emeryturę w 1888 r. jego funkcję przejął Rajmund 
Zacher, który wkrótce został kierownikiem nowo utworzonego wydziału III (Po-
litische Abteilung) w Prezydium Policji7. Wydział ten zajmował się inwigilacją 
i kontrolą wszelkich działań narodowopolskich w zakresie zgromadzeń, zebrań, 
stowarzyszeń, a przede wszystkim prasy, i to zarówno w granicach prowincji po-
znańskiej, jak i poza nią. Kierowana przez Zachera jednostka stała się centralną 
instytucją politycznej kontroli polskiego ruchu narodowego, a jej kompetencje 
obejmowały również kontrolę polskiej prasy i najważniejszych wydarzeń politycz-
nych związanych z polskim ruchem narodowym, także w Austrii i Rosji. Nowo 
utworzona centrala pracowała przez 18 lat. Wraz z początkiem nowego wieku 
dynamicznie rozwijająca się polska emigracja zarobkowa z ziem zaboru pruskie-
go do Zagłębia Ruhry i powstające tam liczne polskie organizacje zmusiły rząd 
pruski do utworzenia z dniem 13 VII 1909 r. przy nowo powstałej dyrekcji policji 
w Bochum Centrali Nadzoru nad Ruchem Polskim w Nadreńsko-Westfalskim 
Okręgu Przemysłowym (Die Zentralstelle für Überwachung der Polenbewegung 

4 Były to: Winiary, Berdychowo-Piotrowo, Jeżyce, Górna i Dolna Wilda oraz Św. Łazarz. Ar-
chiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: APPń), Prezydium Policji (dalej: PP), sygn. 7: Verwal-
tungsbericht der königlichen Polizeidirektion von Posen bis 1892 (konspekt).

5 Efektem tych działań są liczne akta spraw zachowane do dzisiaj w poznańskim Prezydium 
Policji.

6 August Post, ur. 15 III 1812 r. w Garbnie, pow. Sławno, zm. w Poznaniu 1 V 1888 r., zatrud-
niony w Prezydium Policji w Poznaniu od 5 I 1860 r. W. Chojnacki, Niemieckie tłumaczenia 
z prasy polskiej 1858–1958, „Przegląd Zachodni”, t. 14, 1958, nr 5, s. 383.

7 Rajmund Zacher, ur. 19 IX 1852 r. w Inowrocławiu. Po zdaniu matury w 1870 r. był re-
ferendarzem sądowym w Bydgoszczy, Poznaniu i Berlinie. Od 1888 r. w Prezydium Poli-
cji w Poznaniu. Od 1892 r. kierownik wydziału policji politycznej w Poznaniu i wydawca 
cotygodniowego przeglądu prasy polskiej w tłumaczeniu niemieckim „Gesammtüberblick 
über die polnische Tagesliteratur”. W styczniu 1915 r. przeniesiony do tajnej policji polowej 
w okupowanym Królestwie Polskim. W 1919 r. przeszedł na emeryturę. W. Chojnacki, op. 
cit., s. 384.
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im Rheinisch-westfälischen Industriebezirke)8. W instrukcji określającej zakres 
kompetencji nowej jednostki ze szczególnym naciskiem podkreślono, że centra-
la miała śledzić wszelkie przejawy polskiego ruchu narodowego („narodowopol-
skiego”) oraz jego powiązania w zachodnich i wschodnich prowincjach państwa. 
W tym celu miała kontrolować wszystkie (zewnętrzne i miejscowe) tytuły prasy 
polskiej, które pojawiały się na podległym jej obszarze.

Kompetencje nowej centrali krzyżowały się z kompetencjami centrali poznań-
skiej. Aby temu zapobiec, w 1910 r. system nadzoru nad ruchem narodowopol-
skim podzielono terytorialnie na cztery jednostki policji politycznej o nazwie 
Urząd Nadzoru do Spraw Polskich (Überwachungsstelle für polnische Angele-
genheiten): w Poznaniu, Bytomiu, Bochum i Berlinie. W zakresie ich kompeten-
cji leżało zbieranie (Sammlung), weryfi kowanie (Sichtung), tłumaczenie (Über-
setzung) i wymiana (Austausch) informacji oraz sporządzanie raportów dla 
władz zwierzchnich9. Nie miały więc kompetencji organów policyjnej egzekuty-
wy. Prezydium policji w Poznaniu oprócz przydzielonych kompetencji terytorial-
nych miało prawo i obowiązek zbierania informacji natury ogólnej, dotyczących 
całości polskiego ruchu narodowego, zwłaszcza poza granicami Prus. Jednost-
ka w Poznaniu jako jedyna miała również przywilej i obowiązek utrzymywa-
nia zagranicznych agentów oraz dokonywała cotygodniowego przeglądu polskiej 
prasy, ukazującej się nie tylko na podległym sobie terenie, ale również w pro-
wincjach Brandenburgii i Saksonii, a także wychodzącej poza granicami Prus10. 
Ten system przetrwał do wybuchu I wojny światowej.

Niemiecka policja polityczna na terenach okupowanych 
Królestwa Polskiego

Wprowadzenie stanu wojennego na terenie Prus 1 VIII 1914 r. oznaczało za-
kaz zgromadzeń i zebrań organizacji, prasa przeszła zaś pod kontrolę cenzury 
wojskowej11. Powołanie pod broń setek tysięcy młodych mężczyzn praktycznie 
sparaliżowało działalność wszelkich związków i stowarzyszeń. W tej sytuacji 
policyjne jednostki nadzoru nad ruchem narodowopolskim utraciły znaczną 
część obowiązków. Stały się za to źródłem wyspecjalizowanych kadr dla wywia-
du wojskowego i policji polowej. 

8 Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin–Dahlem (dalej: GStA PK), 
I Hauptabteilung (dalej: I HA), Rep. 77, Tit. 437a, Nr 29, t. 1, k. 1–5: Min. spraw wewn., Ber-
lin 13 VII 1909 r. (konspekt).

9 Tamże, Nr 27, t. 6 (b. pag.). Rozporządzenie wykonawcze min. spraw wewn. z 21 VI 1910 r.
10 Policyjna kontrola ruchu narodowopolskiego nie była wyjątkiem w państwie pruskim. Już od 

1878 r. działała przy Prezydium Policji w Berlinie centrala nadzoru nad ruchem rewolucyj-
nym, socjalistycznym i anarchistycznym w Prusach i pozostałych państwach związkowych 
Rzeszy, zob. D. Fricke, Bismarcks Prätorianer. Die Berliner politische Polizei im Kampf gegen 
die deutsche Arbeiterbewegung (1871–1898), Berlin (Ost) 1962, s. 50–55. W 1899 r. powoła-
no tamże centralę do zwalczania antysemityzmu, a w latach następnych kolejne: centralę 
do zwalczania handlu kobietami i do zwalczania szpiegostwa (1907). J. W. Schmidt, Gegen 
Russland und Frankreich. Der deutsche militärische Geheimdienst 1890–1914 (wyd. 5), Lu-
dwigsfelde 2015, s. 62.

11 M. Rajch, Cenzura pruska w Wielkopolsce w latach 1848–1918, Poznań 2004, s. 184.
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Po wkroczeniu wojsk niemieckich na ziemie Królestwa Polskiego, już 23 VIII 
1914 r. z inicjatywy władz wojskowych powołano zarząd cywilny dla ziem polskich 
zaboru rosyjskiego (Zivilverwaltung für Russisch Polen) z siedzibą we Wrocławiu, 
który bezpośrednio podlegał dowództwu 9. armii. Kontrofensywa wojsk rosyj-
skich w listopadzie 1914 r. i odwrót wojsk niemieckich spowodowały likwidację 
tej efemerycznej administracji12. Jej powrót dokonał się jednak już 5 I 1915 r., 
kiedy to na podstawie rozkazu cesarskiego z 27 XII 1914 r. na ziemiach zaję-
tych przez wojska niemieckie na lewym brzegu Wisły utworzono zarząd cywilny 
z siedzibą w Poznaniu, który — tym razem — był podporządkowany (aż do utwo-
rzenia Generalnego Gubernatorstwa w Warszawie) naczelnemu dowódcy frontu 
wschodniego (Oberbefehlshaber der Ost-Front). W maju 1915 r. przeniesiono sie-
dzibę tej tymczasowej administracji cywilnej z Poznania do Kalisza, a w czerw-
cu raz jeszcze zmieniono nazwę na „Cesarsko-Niemiecką administrację cywilną 
dla Polski po lewej stronie Wisły” (Kaiserlich-Deutsche Zivilverwaltung für Po-
len links der Weichsel)13. Jej głównym zadaniem było wspieranie i usprawnianie 
działań wojsk niemieckich na zajętych terenach, eksploatacja okupowanych ob-
szarów i utrzymanie bezpieczeństwa. Początkowo te ostatnie funkcje spełniały 
wojska etapowe i tajna policja polowa (Geheime Feldpolizei). 

Na początku kwietnia 1915 r. naczelny dowódca na Wschodzie (Oberbefehl-
shaber Ost) powołał przy zarządzie wojskowym Królestwa Polskiego (militärische 
Verwaltung in Russisch-Polen) Centralny Urząd Policji „Polska” (Zentralstelle Po-
len), również z siedzibą w Poznaniu14. Jego celem była realizacja zadań policji 
wojskowo-politycznej na okupowanych terenach. Stojący na czele nowego urzę-
du kpt. Stitzer już 8 kwietnia poinformował o tym poznańskie prezydium policji, 
przesyłając mu kopię instrukcji służbowej i dodając, że siedziba urzędu mieści 
się w budynku naczelnej dyrekcji poczty przy Bramie Berlińskiej nr 1215.

Wspomniana instrukcja służbowa dla policji wojskowo-politycznej w Królestwie 
Polskim (Centralny Urząd Policji „Polska”)16, określała na samym początku zakres 
terytorialny jej działalności. Były to obszary Królestwa Polskiego na zachód od 
Wisły, których nie objęły działania operacyjne wojska i nie weszły w skład admini-
stracji austro-węgierskiej. W zakres kompetencji rzeczowych nowego urzędu wcho-
dziły cztery główne kompleksy spraw: ochrona przed wszelkimi formami zdrady 
państwa, w tym szczególnie przed szpiegostwem; sprawowanie funkcji policji po-
litycznej; nadzór nad miejscowymi organami policji oraz kontrola osób i środków 
komunikacji. Organizacyjnie Centralnym Urzędem Policji kierował ofi cer wojska, 
a w skład jego biura wchodził podległy mu ofi cer pomocniczy, kierownik biu-
ra, tłumacz i personel biurowy. W terenie dawne 2–3 powiaty tworzyły oddziały 

12 J. Gaul, Niemieckie służby wywiadowczo-informacyjne wobec radykalnego ruchu niepodle-
głościowego w Królestwie Polskim 1914–1918, Warszawa 2010, s. 42.

13 Tamże, s. 43.
14 Pełna nazwa: „Zentralpolizeistelle Polen”. Jerzy Gaul (op. cit., s. 46) błędnie podał, że pier-

wotnie urząd ten miał siedzibę w Łodzi.
15 APPń, PP, Nr 17 (Zentralpolizeistelle Polen), b. pag.: Oberbefehlshaber Ost do Prezydenta 

Policji w Poznaniu, Poznań 8 IV 1915 r., podpis: Hauptmann Stitzer.
16 Tamże, b. pag.: Oberbefehlshaber Ost, 5. April 1915: Dienstordnung für die militärisch-

-politische Polizei (Z.St.) in Russisch-Polen, podpis: Der Oberquartiermeister v. Eisenhart. 
Por. J. Gaul, op. cit., s. 46–47.
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(odcinki — Abschnitt) Centralnego Urzędu, kierowane przez ofi cera i podległe mu 
biuro wojskowe. Na najniższym szczeblu, czyli w każdym powiecie miał powstać 
wojskowy Urząd Policji z komisarzem na czele i podległym mu personelem wyko-
nawczym (wachmistrzowie i szeregowi policjanci). Zachowano również wojskową 
strukturę hierarchicznej podległości i bezpośredniej zależności jednostek tere-
nowych od kierownika Centralnego Urzędu Policji (CUP). W stosunku do innych 
urzędów i struktur władzy, zarówno ofi cerowie, jak i urzędnicy CUP, zachowywali 
niezależność. Mieli obowiązek wykonywania rozkazów i poleceń jedynie od działa-
jącego przy zarządzie cywilnym Królestwa Polskiego pełnomocnika naczelnego do-
wódcy na Wschodzie (Oberbefehlshaber Ost). Wszystkie inne władze cywilne i woj-
skowe „mogły jedynie prosić” CUP o podjęcie czynności urzędowych. W instrukcji 
podkreślono również, że szczególnie ważna będzie najściślejsza współpraca nowej 
jednostki z policją polową, działającą w obszarze etapów wojsk i na terenach ich 
bezpośrednich działań operacyjnych, jak również z działającym w kraju i odpowie-
dzialnym za przeciwdziałanie szpiegostwu w prowincjach granicznych Centralnym 
Urzędem Policji17. Ten ostatni, to utworzona w styczniu 1907 r. przy prezydium 
policji w Berlinie centrala do zwalczania szpiegostwa w Prusach o niewiele mówią-
cej nazwie Staatspolizei-Zentralstelle. Była to jednostka centralna i nadrzędna dla 
całych Prus, podporządkowana formalnie prezydentowi policji i podległa minister-
stwu spraw wewnętrznych, dodatkowo współfi nansowana przez sztab generalny 
i sztab admiralicji w celu wykonywania zadań antyszpiegowskich. Jednym z waż-
nych jej zadań w okresie pokoju było organizowanie kursów szkoleniowych dla 
lokalnych urzędników (państwowych i komunalnych) w zakresie przeciwdziałania 
szpiegostwu. Z centralą w Berlinie współpracował poznański „Urząd nadzoru do 
Spraw Polskich”, przy czym formy i zakres tej współpracy nie do końca były spre-
cyzowane. Formalnie CUP w Berlinie był jednostką zwierzchnią wobec centrali 
w Poznaniu w zakresie przeciwdziałania szpiegostwu.

Wydziałem Politycznym i równocześnie Urzędem Nadzoru do Spraw Polskich 
w poznańskim Prezydium Policji kierował radca policji (a następnie dyrektor 
policji) Zacher. Tam również znajdowała się komórka do zwalczania szpiegostwa. 
Jako kierownik poznańskiego Urzędu Nadzoru Zacher uważał, że jest na pozycji 
równorzędnej wobec centrali w Berlinie. Zresztą z inicjatywy ministerstwa spraw 
wewnętrznych uczestniczył w konsultacjach dotyczących funkcjonowania tejże 
centrali18. Stąd też Zacher prowadził antyszpiegowską działalność nie tylko na 
terenie podległej jego kompetencjom prowincji poznańskiej, ale również — bez 
zgody CUP w Berlinie — podejmował na własną rękę działania antyszpiegowskie 
w innych prowincjach19. Prawdopodobnie miało to konsekwencje dla dalszych 
losów poznańskiego Urzędu i samego Zachera w czasie wojny.

17 Tamże, pkt 4: „Engstes Zusammenarbeiten mit der im Ettapen- und Operationsgebiet zu-
ständigen Feldpolizei sowie mit der mit der Spionageabwehr in den Grenzprovinzen des 
Heimatsgebietes betrauten Zentralpolizeistelle ist besonders wichtig”. CUP, jego ofi cerowie 
i urzędnicy byli na etatach administracji cywilnej Królestwa Polskiego. Ofi cerów powoływał 
wydział wywiadu sztabu generalnego (mob. III b.), zaś urzędników mianował sam kierownik 
CUP, ci z kolei dyscyplinarnie podlegali pełnomocnikowi administracji cywilnej KP.

18 Por. J. W. Schmidt, op. cit., s. 253–262.
19 Tamże, t. 2, Aneks nr 25, s. 647: raport prezydenta policji w Berlinie dla min. spraw wewn. 

z kwietnia 1910 r.
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W tym miejscu warto dodać, że poznańską komórką do zwalczania szpie-
gostwa kierował komisarz policji Frost, który wcześniej przeszedł odpowiednie 
szkolenie w CUP w Berlinie20. We wrześniu 1913 r. informował swoich przeło-
żonych, że do zakresu jego obowiązków należał nadzór nad ruchem polskim, 
socjalistycznym i anarchistycznym (inwigilacja zebrań, stowarzyszeń, redak-
cji gazet, kontrola statutów, raportów rocznych organizacji, obserwacja podej-
rzanych osób itd.), systematyczny przegląd prasy (ok. 20 tytułów) tych ugru-
powań, a przede wszystkim prowadzenie działalności antyszpiegowskiej, do 
której zaliczył prowadzenie odrębnego dziennika spraw, kontrolę i inwigilację 
osób w hotelach i restauracjach, nadzór nad ćwiczeniami jednostek wojskowych 
i robotnikami budowlanymi w poznańskiej twierdzy, udział w zatrzymaniach, 
przeszukaniach oraz aresztowaniach i wreszcie — bardzo ważne — pozyski-
wanie informatorów, prowadzenie agentów, ich kontrolowanie i wynagradzanie. 
Na końcu Frost wymieniał kontakty z ofi cerem wywiadu, z którym omawiał 
wszelkie sprawy dotyczące szpiegostwa, struktury policji były bowiem formalnie 
niezależne od wywiadu wojskowego, który posiadał przy każdym korpusie armii 
swoich ofi cerów wywiadu i podległą im sieć agentów21. Frost mógł się również 
pochwalić, że prowadził około 380 akt spraw i około 10 tys. kart ewidencyjnych 
osób podejrzanych o szpiegostwo, rocznie załatwiał zaś średnio 5457 spraw 
wprowadzonych do dziennika podawczego, co by wskazywało, że poznański 
wydział policji politycznej działał bardzo sprawnie i na szeroką skalę22. Było 
to tym ważniejsze, że przed I wojną światową niemiecki wywiad wojskowy nie 
prowadził wywiadu politycznego, którym zajmowały się odpowiednie placów-
ki dyplomatyczne za granicą i policja polityczna w kraju. Było więc oczywiste, 
że po wybuchu wojny do tajnej policji polowej powołano urzędników z różnych 
central policji politycznej, w tym 11 spośród 31 urzędników CUP w Berlinie23. 
Podobny los spotkał dyrektora policji politycznej w Poznaniu Rajmunda Zachera 
i komisarza Frosta.

Wspomniany CUP „Polska” utworzony w Poznaniu na początku kwietnia 
1915 r. miał łączyć w sobie funkcje wywiadu wojskowego, kontrwywiadu i wy-
wiadu politycznego, co oczywiście — przynajmniej w ostatnim punkcie — krzy-
żowało się z kompetencjami Urzędu Nadzoru do Spraw Polskich w Poznaniu24. 
Można więc przypuszczać, że poznańska centrala zazdrośnie zerkała na po-
wstały u jej boku i podległy armii nowy urząd policyjny, przed którym ryso-
wały się szerokie perspektywy rozwoju. Stało się to już wkrótce, gdy rozkazem 

20 Tamże, s. 644.
21 Tamże, s. 209–210: od 1 III 1910 r. cały obszar prowincji poznańskiej znalazł się w obszarze 

kompetencji ofi cera wywiadu V AK (Armeekorps) z siedzibą w Poznaniu. Przed wybuchem 
wojny funkcję tę pełnił kpt. Lüders, zm. 14 IX 1915 r. w wyniku ran odniesionych na froncie 
rosyjskim; por. J. Gaul, op. cit., s. 37–41.

22 APPń, PP, nr 27, k. 78–81.
23 J. W. Schmidt, op. cit., t. 1, s. 290.
24 APPń, PP, nr 17, b. pag. Załącznik do instrukcji służbowej z 5 kwietnia określający szcze-

gółowo 10 zadań CUP Polska w pkt 6. mówił o zapobieganiu niepokojom na tyłach wojsk, 
kontroli zebrań i stowarzyszeń, przeciwdziałanie powstawaniu tajnych związków, w pkt. 7. 
o kontroli przepływu osób i towarów, w pkt. 8. o udziale we wszystkich sprawach prawnych 
natury politycznej i wreszcie w pkt. 9. o kontroli prasy. Wszystkie te zadania należały rów-
nież do kompetencji poznańskiej policji politycznej.
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Oberbefehlshaber Ost z 11 V 1915 r. podporządkowano kierownika CUP „Pol-
ska” bezpośrednio naczelnemu dowództwu 9. armii (AOK 9), a na tymczasową 
siedzibę wyznaczono Łódź25. Przeprowadzka nastąpiła już 16 V 1915 r.26, co 
spowodowało, że Urząd Nadzoru do Spraw Polskich w Poznaniu pozostał poza 
obszarem bezpośrednich działań policji politycznej na nowo zajętych terenach 
Królestwa Polskiego. We wrześniu 1915 r. CUP „Polska” został przekształco-
ny w Centralny Urząd Policji Generalnego Gubernatorstwa w Warszawie jako 
formacja tajnej policji polowej27. Instrukcja służbowa z 7 IX 1915 r., wraz z za-
łącznikiem określającym szczegółowo zadania nowej jednostki, były kopią in-
strukcji z 5 IV 1915 r., z tym ważnym wyjątkiem, że CUP był teraz odrębnym 
wydziałem „I d”28 administracji Generalnego Gubernatorstwa, a jego szef, kpt. 
Stitzer, samodzielnym kierownikiem tego wydziału29. Na podstawie rozkazu 
gen. Beselera z 24 IX 1915 r. określono podział terytorialny CUP na 10 oddzia-
łów (odcinków) obejmujących po kilka powiatów i posterunki (urzędy) w każ-
dym powiecie30.

Panująca w Niemczech od początku wojny powszechna histeria powodowała, 
że obawiano się działań i akcji dywersyjnych praktycznie wszędzie: żołnierzy i ofi -
cerów przestrzegano przed agentkami państw alianckich zbierającymi informacje 
w czasie beztroskich rozmów w berlińskich herbaciarniach i restauracjach, oraz 
przed działaniami rosyjskiej partyzantki, która miała przechwytywać meldun-
ki telefoniczne i telegrafi czne, niszczyć środki transportu i składy amunicji, jej 
agenci mieli zaś udawać nawet rannych, by trafi ć do niemieckich lazaretów31. 
Z drugiej jednak strony, działalność ofi cerów wywiadu przydzielonych do sztabów 
armii napotykała na niezrozumienie, niechęć, a nawet wrogość dowództwa, które 
traktowało ich jak „ciała obce”. Do tego dochodziły jeszcze spory kompetencyjne 

25 APPń, PP, nr 17, b. pag. Oberbefehlshaber Ost, Hauptquartier den 11.05.1915, podpis: 
Oberquartiermeister Eisenhart.

26 Tamże, notatka służbowa: Sonntag den 16.05.1915, podpis: v. Loeben.
27 Zentralpolizeistelle des General-Gouvernements Warschau.
28 Wkrótce przemianowanym na wydział „Z. St.”; jak wyżej, b. pag.
29 APPń, PP, nr 17, b. pag. Dienstordnung für die Geheime Feldpolizei des General Gouverne-

ments Warschau, 7 IX 1915 r., podpis: Der General Gouverneur v. Beseler.
30 Oddział (odcinek — O.) I. Gubernatorstwo (gub.) Częstochowa, kier. kpt. Schlickmann, po-

wiaty: Będzin, Częstochowa i Wieluń; O. II, gub. Kalisz, kier. kpt. Strebe, powiaty: Kalisz, 
Turek, Sieradz, Słupca, Konin; O. III, gub. Włocławek, kier. rtm. Engelmann, powiaty: Wło-
cławek, Nieszawa, Gostynin, Kutno, Koło; O. IV, gub. Łódź, kier. por. Picot, powiaty: miejski 
i wiejski Łódź, Brzeziny, Łęczyca, Łask, Łowicz; O. V, Płock (gubernatorstwo Sierpc), kier. 
kpt. Peiler, powiaty: Lipno, Rypin, Sierpc, Płock; O. VI, Mława (gubernatorstwo Ciechanów), 
kier. ppor. Friedersdorff, powiaty: Mława, Ciechanów, Przasnysz, Płońsk, poza obszarem 
twierdzy Nowo Georgiewsk (Modlin); O. VII, gub. Łomża, kier. brak (jeszcze bez obsady), 
powiaty: tymczasowo Maków i w pow. Ostrołęka obszary na zachód od Narwi, w przyszłości 
reszta pow. Ostrołęka i pow. Szczuczyn, Kolno, Łomża, Ostrów; O. VIII, gub. Warszawa, 
kier. kpt. Reinze, powiaty: Pułtusk, twierdza Nowo Georgiewsk (Modlin), powiat miejski 
i wiejski Warszawa, zachodnia część pow. Radzymin i Nowo Mińsk (Mińsk Maz.), pow. Gró-
jec na wschód od Jeziornej i drogi Miedzechów — Warka: O. IX, gub. Grodzisk, kier. kpt. 
Kraner, powiaty: Błonie, Skierniewice, Sochaczew, Rawa i zachodnia część pow. Grójec; O. 
X, gub. Nowo Mińsk (Mińsk Maz.), kier. kpt. Caspari, powiaty: wschodnia część powiatów 
Radzymin i Nowo Mińsk, pow. Garwolin i przylegające na wschód obszary ograniczone linią 
Liwiec-Muchawka oraz Kaczory-Świdry i Bystrzyca.

31 J. Gaul, op. cit., s. 41.



124 Witold Matwiejczyk

i słabości organizacyjne niemieckich służb wywiadowczych, które w listopadzie 
i grudniu 1914 r. na terenach Królestwa Polskiego straciły większość agentów. 

Agentów meldujących z głębi nieprzyjacielskiego kraju brakowało prawie całkowicie. 
Z kolei ludność miejscowa tak strasznie bała się Rosjan, a Żydzi oprócz tego Polaków, 
że nawet proniemiecko usposobione osoby od razu widziały własną szubienicę, gdy 
tylko rozmawiał z nimi niemiecki żołnierz32.

Dodatkową słabością był brak wywiadu politycznego na zajmowanych te-
renach. Wynikało to głównie ze specyfi ki wywiadu wojskowego oraz ogólnego 
przeświadczenia jego przedstawicieli o prowizoryczności wprowadzanych tam 
struktur administracyjnych i konieczności przystosowania ich do zaspokajania 
wyłącznie potrzeb wojskowych. Tak też oceniał sytuację w Królestwie Polskim 
w maju 1915 r. mjr Gustaw Iszkowski, kierownik c. i k. urzędu wywiadowczego 
na obszarze okupacji austriackiej. W swoim raporcie podkreślał, że w przeci-
wieństwie do Austriaków, którzy na zarządzanym przez siebie obszarze „starali 
się poznać kraj i jego interesy połączyć z własnymi, Niemcy nie troszczyli się 
o specyfi kę kraju i nastroje ludności”33. Badaniem tych nastrojów oraz ich stero-
waniem w kierunku proniemieckim miał się zajmować powołany już na począt-
ku sierpnia 1914 r. Oddział Polityczny Wielkiego Sztabu Generalnego, kierowany 
przez ppłk. Dommesa. Gen. Kurt Manteuffel 16 sierpnia wydzielił z Oddziału Po-
litycznego Biuro do Spraw Wschodnich, kierowane przez Bogdana Hutten-Czap-
skiego, które mieściło się w zakresie działań wywiadu i było podporządkowane 
zastępczemu Oddziałowi IIIb (wywiad)34. Stąd też rozbudowa struktur tajnej po-
licji polowej miała być ważnym wsparciem organizacyjnym dla prowadzenia wy-
wiadu i kontrwywiadu również na odcinku wywiadu politycznego. Jej podsta-
wowym problemem, wpływającym również na brak zainteresowania sprawami 
kraju i nastrojami ludności, były jednak poważne braki kadrowe sprawiające, że 
tajna policja polowa zajmowała się głównie zwalczaniem szpiegostwa i nie miała 
możliwości, by angażować się w inne ważne zagadnienia35.

Radca policji Fritz Goehrke i jego podróże informacyjne 
na ziemie byłego Królestwa Polskiego 1915–1918

Już na początku stycznia 1915 r. pruski minister spraw wewnętrznych pisał do 
szefa niemieckiej administracji cywilnej w Brukseli:

W wyniku dotychczasowych działań wojennych na wschodzie powstały zjawiska, 
które wymagają koniecznie, aby ruch narodowo polski w prowincjach wschodnich 
i w kraju wroga poddać szczególnej kontroli i wzmożonej obserwacji. Jest więc ko-
nieczne wzmocnienie sił Urzędu Nadzoru Spraw Polskich w Poznaniu poprzez skiero-
wanie tam tych urzędników policji, którzy wcześniej oddelegowani zostali do armii. 
W tym celu uważam za konieczne, aby wysłanego za moją zgodą do administracji 
cywilnej w Belgii radcę policji Goehrke z Bochum, odwołać możliwie jak najszybciej 

32 Tamże, s. 36–41, cyt. s. 38.
33 Cyt. za: J. Gaul, op. cit., s. 43; por. s. 47.
34 Tamże, s. 50.
35 Tamże, s. 47–48.
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z pełnionych obowiązków i skierować go do mojego ministerstwa w celu otrzymania 
stosownych instrukcji36. 

Równocześnie minister spraw wewnętrznych informował naczelnego prezesa 
Prowincji Poznańskiej, że w sytuacji, gdy tamtejszy dyrektor policji Rajmund Za-
cher i komisarz policji Frost zostali skierowani do służby w tajnej policji polowej, 
zaistniała ogromna potrzeba ich zastąpienia w nadzorze i kontroli ruchu naro-
dowopolskiego, zarówno w kraju, jak i poza granicami. Dlatego też skierował do 
pomocy prezydentowi policji w Poznaniu radcę policji Goehrke z dyrekcji policji 
w Bochum. Równocześnie nakazywał przyspieszenie wszelkich formalności tak, 
aby Zacher przed swoim przeniesieniem zdążył jeszcze wprowadzić Goehrkego 
w tajniki jego nowej pracy37.

Fritz Goehrke jest dla historyków postacią dość tajemniczą38. Urodzony 
w Inowrocławiu 17 III 1869 r. w rodzinie niemieckiej lub mieszanej narodowo-
ściowo, wyznania ewangelickiego, od 6 do 14 roku życia uczęszczał do tam-
tejszej szkoły miejskiej (Mittelschule). Mimo tylko elementarnego wykształcenia 
powoli piął się po szczeblach kariery urzędniczej. W latach 1883–1886 pracował 
w urzędzie landratury w Inowrocławiu, a następnie w kilku okręgowych komi-
sariatach policji w prowincji poznańskiej oraz jako wyznaczony przez prezesa 
rejencji komisaryczny burmistrz w miastach: Święciechowa, Pobiedziska i Kro-
toszyn. Od kwietnia do końca grudnia 1896 r. był komisarzem policji w Kroto-
szynie, a od 4 I 1897 do 14 V 1899 r. komisarzem policji miejskiej w Bochum. Po 
śmierci okręgowego komisarza policji w Dortmundzie — Meyera (8 XII 1898 r.) 
został 15 V 1899 r. jego następcą. Jego największym atutem w odległej prowincji 
Westfalii była biegła znajomość języka polskiego, gdyż jego nowa praca polegała 
głównie na inwigilacji ruchu narodowopolskiego w Zagłębiu Ruhry. W 1909 r. 
przeniesiony został do nowo utworzonego prezydium policji w Bochum, przy któ-
rym powstała Centrala Nadzoru nad Ruchem Narodowopolskim. Goehrke został 
jej szefem, awansując do rangi radcy policji. W zakres jego nowych obowiązków 
wchodziły podróże służbowe oraz werbowanie i nadzowrowanie agentów w Bel-
gii, Holandii i Francji, stąd też nie było zaskoczeniem, gdy po wybuchu wojny 
29 VIII 1914 r. został oddelegowany do Brukseli jako urzędnik administracji cy-
wilnej Belgii, gdzie przebywał do 20 I 1915 r. Odwołany we wspomnianych wyżej 
okolicznościach trafi ł do Berlina i z instrukcjami ministerstwa spraw wewnętrz-
nych dotarł do Poznania już 23 stycznia. Tam jednak spotkało go rozczarowa-
nie, gdyż prezydent policji w Poznaniu na miejsce wspomnianego już dyrektora 
wydziału politycznego Zachera mianował jego wieloletniego zastępcę — Augu-
stiniego. W tej sytuacji Goehrke napisał do ministra spraw wewnętrznych poda-
nie o przeniesienie do służby w administracji cywilnej ziem Królestwa Polskiego 
( Zivilverwaltung für Polen), gdyż w nowym miejscu pracy czuł się zbędny39.

36 GStA PK, I HA, Rep. 77, Tit. 437a, Nr 27, t. 7, k. 37, Berlin 17 I 1915 r.
37 Tamże, k. 38: Min. spraw wewn., do nacz. prezesa prow. pozn., Berlin 22 I 1915 r.
38 Tak twierdzi Graf, który mimo wnikliwych kwerend archiwalnych podaje jedynie jego skró-

towy biogram, nawet bez imienia. Por. Ch. Graf, Politische Polizei zwischen Demokratie und 
Diktatur. Die Entwicklung der preußischen Politischen Polizei vom Staatschutzorgan Weima-
rer Republik zum Geheimen Staatpolizeiamt des Dritten Reiches, Berlin 1983, Aneks.

39 GStA PK, I HA, Rep. 77, Tit. 437a, Nr 27, t. 7, k. 42–43, Poznań, 30 I 1915 r.
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Poproszony o raport, prezydent policji w Poznaniu informował ministra, że 
dla Goehrkego jest wystarczająco dużo pracy, zwłaszcza że powinien odbudować 
kontakty z polskimi elitami politycznymi i wzmocnić cenzurę polskiej prasy40. 
Przeprowadzona 6 marca przez dwóch wysokiej rangi urzędników ministerial-
nych kontrola w wydziale politycznym poznańskiego prezydium policji dopro-
wadziła do szybkiego zażegnania konfl iktu. Goehrke uzyskał pełne poparcie 
najwyższych zwierzchników oraz stanowisko Zachera, a jako nowy kierownik 
poznańskiego Urzędu do Nadzoru Spraw Polskich również dodatek funkcyjny 
w wysokości 1500 marek rocznie41. W tej sytuacji z zapałem przystąpił do wyko-
nywania nowych obowiązków.

Prawdopodobnie motywacją do wzmożonej pracy były również opisane wyżej 
okoliczności utworzenia w Poznaniu nowej jednostki tajnej policji polowej CUP 
„Polska” i wyraźnie rysująca się rywalizacja między obu instytucjami, z których 
pierwsza była jednostką państwa pruskiego, a druga podległą dowództwu armii 
instytucją Rzeszy. Szybkie przeniesienie administracji cywilnej z Poznania do 
Kalisza i CUP „Polska” do Łodzi spowodowało, że już pod koniec maja 1915 r. 
prezydent policji w Poznaniu prosił ministra spraw wewnętrznych w Berlinie 
o zgodę na odbycie przez Goehrkego podróży służbowej do ziem zajętych przez 
wojska niemieckie w Królestwie Polskim. Jej celem miała być ocena „ruchu na-
rodowopolskiego oraz prześledzenie związków między agitacją polską w pru-
skich prowincjach wschodnich i na dawnych ziemiach polskich poza wschodnią 
granicą Prus”42. Wydaje się jednak, że kluczowe znaczenie dla tej podróży miały 
okoliczności, o których poznański prezydent policji w piśmie do ministra wspo-
minał jedynie marginalnie i na samym końcu.

Po tym, gdy zarząd cywilny dla ziem polskich zaboru rosyjskiego [Russisch-Polen] 
przeniósł swoją siedzibę do Kalisza, a Centralny Urząd Policji — Polska [Zentralpoli-
zeistelle Polen], któremu przekazano kompetencje policji politycznej na tym terenie, 
został przeniesiony do Łodzi, pojawia się konieczność ustnych konsultacji między kie-
rownikiem tutejszego Urzędu Nadzoru z tamtejszymi przedstawicielami wspomnia-
nych władz43.

Było oczywiste, że nie tylko dla centrali w Poznaniu, ale również dla pru-
skiego ministra spraw wewnętrznych w Berlinie ważne było pozyskanie infor-
macji na temat celów, strategii i metod działania konkurencyjnych jednostek 
wywiadu w sprawach polskich, dlatego bez żadnych zastrzeżeń wydał zgodę na 
postulowaną podróż, prosząc jedynie, by jej plan wcześniej ustalić z szefem ad-
ministracji cywilnej i przesłać mu do zatwierdzenia. Ostatecznie plan podróży 
dla poznańskiego radcy policji ustalono w centrali zarządu cywilnego w Kaliszu 
18 VII 1915 r., dzieląc ją na trzy etapy. Pierwszy obejmował podróż do Kalisza 
i Łodzi — czyli do siedzib władz centralnych administracji niemieckiej, drugi do 
Częstochowy, Będzina i okolic — czyli na pogranicze ze Śląskiem, trzeci zaś do 
Włocławka i Płocka, na pogranicze z Prusami zachodnimi i w pobliże frontu, 

40 Tamże, k. 45: Naczelny prezes prow. pozn. do min. spraw wewn., Poznań 12 II 1915 r., 
k. 46–47: raport prezydenta policji w Poznaniu 8 II 1915 r. (odpis).

41 Tamże, k. 48–50: notatka do akt z przeprowadzonej inspekcji w Poznaniu, 15 III 1915 r.
42 Tamże, k. 53: prezydent policji do min. spraw wewn., Poznań 26 V 1915 r.
43 Jak wyżej.
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który przebiegał na wschód od Płocka, a granica administracyjna władz cywil-
nych w Kaliszu sięgała do Wisły.

W każdym z miast Goehrke miał się spotkać z przedstawicielami władz nie-
mieckich i — jak zaznaczono — z miarodajnymi reprezentantami społeczeństwa 
polskiego. Ten ostatni element był jednak mocno wątpliwy. W Kaliszu partnerem 
do rozmów z Goehrkem miał być „ewangelicki pastor Wende z partii demokratycz-
no-postępowej”44 oraz „żona miejscowego adwokata Kożuchowska”, niestety, jak 
pisano, „prezydent miasta Bukowiński zbiegł45, a wśród przedstawicieli miejscowej 
PPS najwięcej jest Żydów, dlatego informacji mógłby udzielić tamtejszy rabin”46. 

W Łodzi Goehrke miał się zwrócić do tamtejszego prezydium policji oraz do 
wydziału prasowego przy naczelnym dowództwie 9. armii, ponadto do wspo-
mnianego już CUP Polska i do tajnej policji polowej. W Częstochowie do ofi cera 
etapowego (Abschnittsoffi zier) CUP, do miejscowego wydziału prasowego, ko-
mendantury etapowej i prezydium policji. Jedynie we Włocławku znaleziono dla 
Goehrkego miarodajnych rozmówców ze środowisk polskich w osobie ks. Jana 
Stanisława Żaka, wydawcy „Dziennika Powszechnego”47, tamtejszego nadbur-
mistrza Bauera48, barona Icke z Osięcin oraz „polskiego agitatora” inżyniera Bo-
ryssowicza z Chodcza49.

Szczególny nacisk kładł naczelnik administracji cywilnej w Kaliszu na wi-
zytę w Będzinie i okolicy, zalecając koniecznie kontakt z tamtejszymi władzami 
cywilnymi i wojskowymi. Sugerował również wizytę w Piotrkowie, administro-
wanym przez władze austriackie i dodawał, że Płock, leżący na prawym brzegu 
Wisły, nie znajduje się w obszarze jego administracji50.

Ostatecznie plan podróży uległ jeszcze jednej modyfi kacji, gdyż po zajęciu 
Warszawy przez wojska niemieckie (5 VIII 1915 r.) zamiast do Włocławka i Płoc-
ka, Goehrke pojechał do Warszawy. Dokładnej daty podróży i czasu jej trwa-
nia nie znamy, wiemy jedynie, że najprawdopodobniej miała miejsce pod koniec 

44 Edward Wende, od 1902 r. pastor parafi i ewangelicko-augsburskiej w Kaliszu.
45 W rzeczywistości Bronisław Bukowiński, prezydent Kalisza w latach 1912–1914, został 

7 VIII 1914 r. brutalnie pobity przez żołnierzy pruskich w swoim mieszkaniu, wywleczony 
na ulicę w samej koszuli, a następnie wywieziony do Poznania.

46 GStA PK, I HA, Rep. 77, Tit. 437a, Nr 27, t. 7, k. 56–57: Zivilverwaltung für Russisch-Polen, 
Kalisch 18 VII 1915.

47 Jan St. Żak (1870–1943). Por. J. S. Żak, Z moich wspomnień sprzed 25 lat: Włocławek 
w pierwszym roku światowej wojny w dążeniu ku niepodległości. Wyjątek z obszerniejszej, 
niedrukowanej pracy „Włocławek w pierwszym roku wojny”, Włocławek [1939].

48 Ludwik Bauer, ur. w 1851 r. we Włocławku, zm. tamże 7 IX 1927 r., wyznania ewang.-augsb., 
był przemysłowcem, cenionym i uznanym polskim działaczem gospodarczym i społecznym. 
W sierpniu 1914 r. wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego, którego zadaniem było utrzy-
manie porządku i bezpieczeństwa w mieście w pierwszych miesiącach wojny. W listopadzie 
1914 r. mianowany nadburmistrzem miasta. Odwołany w lipcu 1915 r., kiedy jego miejsce 
zajął urzędnik niemiecki. Por. M. Gruszczyńska, Organizacja władz miejskich Włocławka 
w latach 1914–1939 [w:] Włocławek: dzieje miasta, red. J. Staszewski, t. 2, Włocławek 2001, 
s. 86–140.

49 Stanisław Prostwiłł Boryssowicz (Borysowicz), ur. 19 V 1883 r. w Warszawie, zm. na przeło-
mie 1940 i 1941 r. w Starobielsku lub w Kazachstanie, inżynier, samorządowiec. Sprawował 
funkcję burmistrza, a w 1919 r. prezydenta miasta Włocławka. W późniejszym okresie był 
starostą kieleckim. Por. M. Gruszczyńska, op. cit., s. 86–140.

50 GStA PK, I HA, Rep. 77, Tit. 437a, Nr 27, t. 7, k. 56.
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września 1915 r., gdyż już 7 X 1915 r. prezydent policji w Poznaniu przesłał 
do Berlina cztery raporty swojego podwładnego z tejże podróży. Pierwszy, na-
jobszerniejszy (26 stron), był analizą polskich partii i ugrupowań politycznych 
w „Polsce rosyjskiej”, czyli w dawnym Królestwie Polskim51. Drugi dotyczył relacji 
między polskim ruchem narodowym po obu stronach granicy (5 stron)52. Trze-
ci opisywał nastroje wśród ludności polskiej w Królestwie Polskim (5 stron)53, 
a czwarty przedstawiał organizację niemieckiej policji politycznej na zajętych 
terenach Królestwa Polskiego (4 strony)54. Szczegółowa analiza treści poszcze-
gólnych raportów zostanie przedstawiona poniżej, w tym miejscu należy zwrócić 
szczególną uwagę na ostatni z nich. Goehrke podkreślał już na samym wstępie 
tego najkrótszego raportu, że na podstawie istniejących przepisów to właśnie 
jemu, jako kierownikowi poznańskiego Urzędu Nadzoru do Spraw Polskich pod-
legała obserwacja i kontrola ruchu polskiego za granicą, dlatego też nie mógł 
pozostać obojętnym na rozwiązania wprowadzone na terenach okupowanych, 
które mogą wesprzeć poznańską centralę w wykonywaniu jej zadań policji po-
litycznej. Za tą subtelną grą słów stało wyraźne przypomnienie, że jednostką 
nadrzędną w sprawach wywiadu politycznego w Królestwie Polskim powinna 
być centrala w Poznaniu. To samo wynikało z dalszej treści raportu. Goehrke 
odnosząc się do instrukcji służbowej CUP „Polska” i zawartych w niej prero-
gatyw policji politycznej stwierdzał, że w praktyce do czasu jego przybycia do 
Łodzi tamtejsza policja polityczna w ogóle nie podjęła swoich obowiązków w tym 
zakresie. Początkowo wykonywała je tajna policja polowa, ale zapewne z powodu 
nieporozumień kompetencyjnych z nową centralą wycofała się do swoich głów-
nych zadań. „Na temat stosunków partyjnych, miarodajnych osobistości poli-
tycznych itp. panowała w łódzkim prezydium policji zupełna niewiedza. To samo 
spotkałem w Warszawie, gdzie jednak tamtejsze prezydium policji było dopiero 
w trakcie organizacji” — pisał Goehrke55. Skarżył się również, że w centrali CUP 
w Łodzi polecono mu jako najbardziej kompetentną osobę, dawnego tłumacza 
(Dragoman) w konsulacie generalnym w Warszawie, dla którego zupełną nowo-
ścią były informacje przekazane mu przez Goehrkego o tamtejszych stosunkach 
partyjnych. Stąd też, nie bez pewnych emocji, raportował dalej:

Kierownik oddziału [odcinka] CUP w Częstochowie i Będzinie56 wykazuje wprawdzie 
dla policji politycznej najwyższe zainteresowanie, jednak ze swego wcześniejszego do-
świadczenia zawodowego wyniósł zbyt mało wiedzy o sprawie polskiej, o zadaniach 
i funkcjonowaniu policji politycznej, by mógł skutecznie i z satysfakcją wykonywać 
swoje funkcje. [...] Materiał informacyjny dostarczany przez centralę oddziałom [od-
cinkom] CUP był znikomy, niepełny i nie zawsze dokładny. Władze lokalne zajęte są 
głównie sprawami gospodarczymi i innymi, tak że dla zadań policji politycznej nie 
mają czasu i przede wszystkim wykształconych odpowiednio urzędników57.

51 Tamże, k. 58–83: „Die polnischen Parteien in Russisch-Polen”.
52 Tamże, k. 84–88: „Die Beziehungen zwischen der nationalen Polenbewegung diesseits und 

jenseits der Grenze”.
53 Tamże, k. 89–93: „Stimmung unter dem Polentum in Russisch-Polen”.
54 Tamże, k. 94–97: „Die politische Polizei in Russisch-Polen”.
55 Tamże, k. 94.
56 Zapewne kpt. Schlickmann, zob. przyp. 30.
57 „Die politische Polizei in Russisch-Polen”, k. 95.
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Powyższe wywody i przykłady upoważniały go do bardzo ostrożnego stwier-
dzenia, że policja polityczna w Królestwie Polskim nie działała tak, jak należało-
by oczekiwać w stosunku do pogarszającej się sytuacji. Równocześnie to stwier-
dzanie pozwalało mu wykazać się doświadczeniem i wiedzą szerszą, wyniesioną 
z cywilnej administracji Belgii, w której uczestniczył w pierwszym roku wojny.

Tam również na początku mieliśmy urzędników, nie znających miejscowych stosun-
ków politycznych, gdyż brakło czasu i ludzi, by je poznać. Stosunki polityczne w Pol-
sce są bez wątpienia znacznie ważniejsze dla przygranicznych prowincji pruskich, 
a nawet dla całych Niemiec, niż stosunki partyjne w Belgii, zaś błędy popełnione 
podczas kontroli ruchu polskiego za granicą będą mieć skutki po tej stronie grani-
cy. „Polska podziemna” zaczyna kąsać [wühlen], również te państwa, które z bronią 
w ręku wyzwoliły Polaków z rosyjskiej niewoli. Bezwzględna przemoc rosyjskiej policji 
trzymała w szachu te elementy, gdy jednak teraz poczują brak tej kontroli, konspira-
cja łatwo może przerodzić się w bunt58.

Goehrke postulował więc konieczne zmiany w policji politycznej Królestwa 
Polskiego poprzez sprowadzenie doświadczonych i wyspecjalizowanych urzęd-
ników policji oraz odpowiednie kierowanie ich pracą. Na końcu prosił również, 
aby umożliwić mu w przyszłości odbycie następnych podróży służbowych do 
Polski rosyjskiej „tak często, jak będzie to wskazane i konieczne, w celu uzyska-
nia bieżących informacji i podtrzymania osobistych kontaktów oraz wymiany 
poglądów z miarodajnymi osobistościami”59.

Z korespondencji urzędowej wynika, że raporty radcy Goehrkego zostały przy-
jęte przez jego zwierzchników pozytywnie na tyle, że sam prezydent poznańskiej 
policji von Knesebeck prosił ministra spraw wewnętrznych już miesiąc później 
(8 XI 1915 r.) o zgodę na jego osobisty udział w kolejnej podróży swego podwładne-
go do okupowanych ziem Królestwa Polskiego, gdyż „również on pragnie bliżej po-
znać związki ruchu polskiego we wschodnich prowincjach pruskich z dążeniami 
niepodległościowymi Polaków w Polsce rosyjskiej”60. Sprawa trafi ła aż do urzędu 
kanclerskiego, skąd 17 II 1916 r. nadesłano odpowiedź pozytywną. Podpisujący 
pismo sekretarz stanu w Urzędzie Spraw Wewnętrznych Rzeszy prosił jedynie, 
by plan podróży uzgodnić z szefem administracji cywilnej w Warszawie i po jej 
zakończeniu przesłać mu stosowny raport61. Zachowany w aktach ministerstwa 
spraw wewnętrznych plan podróży zakładał wyjazd obu urzędników z Poznania 
do Włocławka w dniu 2 V 1916 r., gdzie następnego dnia miano przeprowadzić 
rozmowy z przedstawicielami władz lokalnych: administracyjnych i policyjnych 
CUP. Od 4 do 7 maja mieli przebywać w Warszawie i prowadzić rozmowy z przed-
stawicielami administracji cywilnej Generalnego Gubernatorstwa oraz „nawiązać 
osobiste kontakty, które pozwolą im wyrobić sobie zdanie na temat nastrojów 
ludności polskiej w okupowanych prowincjach i jej związków z Polakami w zabo-
rze pruskim”62. Następnym etapem podróży miała być w dniach 8–9 maja Łódź 

58 Tamże, k. 96.
59 Tamże, k. 97.
60 GStA PK, I HA, Rep. 77, Tit. 437a, Nr 27, t. 7, k. 98.
61 Tamże, k. 99–102.
62 Tamże, k. 104–105: Verwaltungschef bei dem Generalgouvernement Warschau, den 16. 

März 1916.



130 Witold Matwiejczyk

i 10 maja Sosnowiec. 11 maja zaplanowano powrót do Poznania63. Dnia 22 VII 
1916 r. Knesebeck przesłał z Poznania do Berlina raport z odbytej podróży, liczący 
9 stron maszynopisu i własnoręcznie podpisany przez obu uczestników64.

Kolejne podróże do Generalnego Gubernatorstwa Goehrke odbył już samo-
dzielnie w 1917 i 1918 r. W styczniu lub lutym 1917 r. pojechał do Warszawy i Ło-
dzi, aby osobiście zbadać zmiany i polityczne nastroje wśród Polaków po ogło-
szeniu Aktu 5 listopada. Celem doraźnym tej podróży było uzgodnienie szybkiej 
i regularnej przesyłki polskich gazet z Warszawy do Poznania dla usprawnienia 
ich systematycznego tłumaczenia. Raport z tej podróży nosił datę 10 III 1917 r. 
i liczył 10 stron maszynopisu65. 

Szczególne znaczenie miała kolejna, zaledwie dwudniowa, podróż do Warsza-
wy w dniach 2–3 V 1917 r. Jej celem była obserwacja nastrojów wśród społeczeń-
stwa polskiego podczas obchodów rocznicy Konstytucji i porównanie ich z na-
strojami z poprzedniego roku, czyli sprzed ogłoszenia Aktu 5 listopada. Raport 
z tej podróży nosił datę 24 maja i liczył 5 stron maszynopisu66.

Zupełnie niespodziewanie Goehrke został wysłany do Warszawy jeszcze raz, 
w połowie czerwca 1917 r., gdy się okazało, że tamtejsza policja odkryła tajne 
materiały PPS, dotyczące jej rewolucyjnych zamiarów, a zwłaszcza połączenia 
się z jej odpowiedniczką w zaborze pruskim. Raport z tej rewizji nosi datę 17 VII 
1917 r., liczy 21 stron i jako jedyny był podpisany wyłącznie przez prezydenta 
poznańskiej policji von Knesebecka, mimo że opierał się na informacjach zebra-
nych przez Goehrkego67.

Ostatnią podróż informacyjną do Warszawy Gehrke odbył latem 1918 r., jednak 
mimo ponagleń ze strony przełożonych raportu już nie przesłał, prawdopodobnie 
z powodu natłoku innych obowiązków w czasie, gdy jesienią 1918 r. następowa-
ła coraz większa radykalizacja nastrojów społecznych. Tymczasem 12 listopada 
poznańska Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich rozwiązała wydział poli-
tyczny w tamtejszym prezydium policji, a Gehrke z nakazem opuszczenia Pozna-
nia został skierowany na miesięczny urlop68. Wkrótce jednak, po wystosowaniu 
osobistej prośby do ministra trafi ł do Berlina, gdzie jako „oddelegowany” referent 
kontynuował swoją pracę w ministerstwie spraw wewnętrznych69.

63 Tamże, k. 104: Reiseplan für eine gemeinsame Reise des Pol. Präs. v. Knesebeck u. des Po-
lizeirats Goehrke.

64 Tamże, k. 114–122: Reisebericht über die Informationsreise in das Generalgouvernement 
Warschau, Posen den 22. Juli 1916.

65 Tamże, k. 128–137: Reisebericht über eine Informationsreise nach Warschau und Lodz, 
Posen 10. März 1917.

66 Tamże, k. 168–170: Bericht über eine Informationsreise nach Warschau, Posen 24. Mai 1917.
67 Tamże, k. 155–165: Königlicher Polizei-Präsident an den H. Min. des Innern, Posen den 17. 

Juli 1917.
68 Tamże, k. 186, odręczne pismo Goehrkego z 18 XI 1918 r.
69 Od 1920 r. pracował już w wydziale Ia (policji politycznej) w tamtejszym prezydium policji. 

Od 1924 r. był zastępcą kierownika tego wydziału, a 8 VI 1931 r. został mianowany jego kie-
rownikiem w randze dyrektora departamentu (Regierungsdirektor). Odwołany 20 VII 1932 r., 
18 II 1933 r. urlopowany, a potem przeniesiony przymusowo w stan spoczynku. W latach 
1935–1938 dorabiał poufnymi tłumaczeniami z języka polskiego dla Publikationsstelle des 
Preussischen Geheimen Staatsarchivs w Berlinie; zm. 17 III 1946 r. w Berlinie. GStA PK, 
I HA, Rep. 77, Tit. 437a, Nr 28, t. 5, k. 58; Bundesarchiv Berlin, R. 1501, Nr 133533, b. pag.
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Treść i zakres informacyjny raportów Goehrkego — ocena 
nastrojów i postaw politycznych w Królestwie Polskim 

oraz Aktu 5 listopada
Wspomniane cztery raporty z pierwszej podróży na przełomie sierpnia i wrze-
śnia 1915 r. miały głównie charakter ogólnoinformacyjny. Pierwszy z nich 
przedstawiał mozaikę polityczną ponad 30 partii, ugrupowań politycznych 
i ich odłamów, od skrajnie konserwatywnych, aż po najbardziej rewolucyjne, 
które zainicjowały swoją działalność w Królestwie Polskim przed wojną a roz-
winęły ją dopiero po ustąpieniu rosyjskiego zaborcy. Trzeba dodać, że było 
to zjawisko życia politycznego zupełnie obce Polakom w Wielkopolsce, a więc 
i władzom pruskim. Dla radcy Goehrkego z kolei szczegółowa analiza różnych 
odłamów i odcieni polskiego życia politycznego była okazją do zaprezentowania 
własnych kompetencji merytorycznych i analitycznych. Wykazał się przy tym 
nie tylko znajomością bieżącej prasy i druków ulotnych, ale również analiz po-
litycznych Leona Wasilewskiego i Aleksandra Guttrego70. Przedstawiając dość 
szczegółowo partie „obozu ugody” (Parteien des Ausgleichs) Goehrke wywodził, 
że różne grupy i warstwy społeczne z tego obozu wiązały swoją przyszłość 
z Rosją ze względu na konkretne interesy i przywileje, które rząd rosyjski mógł 
im zagwarantować, „jednak najsilniejszym czynnikiem polskiego rusofi lizmu 
jest strach przed germanizacją, który działa na ogół społeczeństwa wszędzie 
jednakowo silnie”71.

Z tą konkluzją wiązały się również dwa następne raporty poznańskiego radcy 
policji z jego pierwszej podróży. Dawały one przynajmniej częściową odpowiedź 
na kluczowe pytania stawiane przez pruską prasę i elity polityczne w pierwszym 
roku wojny. Chodziło mianowicie o stosunek Polaków z Królestwa Polskiego do 
Rosji i jej polityki panslawizmu. Jeśli bowiem więzi plemienne między narodami 
słowiańskimi były silniejsze niż wrogość i nienawiść powstała w wyniku metod 
sprawowania przez Rosjan władzy na ziemiach polskich, to wtedy jakakolwiek 
współpraca z Polakami byłaby wykluczona, a zajęte ziemie należało traktować 
jako zdobycz wojenną. Jeśli jednak deklarowana przez Polaków nienawiść do 
Rosjan miała głębsze i trwalsze podstawy, to wtedy można było myśleć o wyko-
rzystaniu Polaków do dywersyjnych akcji antyrosyjskich, a w przyszłości o ja-
kiejś formie autonomii, oczywiście pod warunkiem nierozszerzania jej na pro-
wincje wschodnie Prus zamieszkane przez Polaków72.

Omawiając wzajemne relacje Polaków po obu stronach granicy Goehrke wska-
zywał, że instytucjonalnie i programowo jedynie Stronnictwo Polityki Realnej 
w Królestwie Polskim i „partia dworska” (konserwatyści) w Poznańskiem stawia-
ły na współpracę z zaborcami oczekując w zamian autonomii, jednak po wybu-
chu wojny oba ugrupowania poniosły fi asko, a ich szeregi bardzo się skurczyły. 
Nie należało więc oczekiwać, by utrzymywały między sobą jakieś bezpośrednie 

70 Artykuł Wasilewskiego z listopada 1915 r. („Der Panther“, 1915, H. 8, s. 932 — 937) cyto-
wał A. Guttry, Die Polen und der Weltkrieg, ihre politische und wirtschaftliche Entwicklung 
in Russland, Preussen und Österreich, München–Berlin 1915.

71 GStA PK, I HA, Rep. 77, Tit. 437a, Nr 27, t. 7, k. 72.
72 Por. R. Spät, Die „polnische Frage” in der öffentlichen Diskussion im Deutschen Reich, 1894–

1918, Marburg 2014, s. 174–184.
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kontakty73. Zupełnie inaczej oceniał Narodową Demokrację, która po obu stro-
nach frontu była stronnictwem jednolitym i zwartym ideowo. O bezpośrednich 
kontaktach przedstawicieli tej partii po obu stronach granicy Goehrke wiedział 
niewiele. Uważał jednak, że kluczową postacią w tym zakresie był wcześniejszy 
wydawca „Dziennika Berlińskiego” Karol Rose, który nieustannie podróżował 
między Berlinem, Kopenhagą, Genewą, Lozanną i Warszawą. Blok niepodległo-
ściowy z kolei nie miał odpowiednika w zaborze pruskim, a sama PPS była tam 
bardzo słaba, stąd należało śledzić uważnie dalszy rozwój wypadków.

W raporcie na temat nastrojów Polaków w Królestwie Polskim Goehrke zazna-
czył, że jego rozmówcy zachowywali daleko idącą ostrożność i powściągliwość 
w wyrażaniu opinii i sądów politycznych. Miało to wynikać z rosyjskiego ucisku, 
a zwłaszcza z wszechobecnej Ochrany. „Wśród zwykłych ludzi na ulicach i w ka-
wiarniach widać było tę ostrożność i bojaźliwość w wyrażaniu jakichkolwiek 
sądów na temat polityki — raportował Goehrke — Można to tłumaczyć nieczy-
stym sumieniem wobec obecnej władzy i przejawem skłonności do konspiracji 
i spisku, często jest jednak wyrazem wpojonego strachu przed wszechobecnym 
szpionem”. Właśnie stąd Goehrke wywodził tamtejszą skłonność Polaków do 
konspiracji i tajnych związków, które tak bardzo ukształtowały ich psychikę, że 
nawet przyznanie im w nowej rzeczywistości politycznej prawa do swobodnych 
zrzeszeń nie przełamałoby ich oporu i nawyku do działań tajnych i konspira-
cyjnych. Dalej podkreślał jednak, że gdy następowało przełamanie pierwszych 
oporów, wszyscy rozmówcy zgodnie odpowiadali tak, jak poznańscy Narodowi 
Demokraci: „musimy odczekać i zobaczyć co będzie! Nawet wśród rosyjskich 
Niemców nie spotkałem się z życzeniem, by chcieli zostać obywatelami Rze-
szy”74 — kontynuował Goehrke. Podobne stanowisko zajmowali przemysłowcy 
i fabrykanci, dla których najważniejsze były ich zagrożone interesy gospodarcze. 
Gdy jednak Goehrke próbował przedstawić jednemu z nich wyższość pruskiego 
państwa prawa wobec rosyjskiej samowoli w Królestwie, usłyszał zaskakującą 
odpowiedź:

ależ my bardzo dobrze się w tym systemie odnaleźliśmy. Gdy rosyjskie prawo lub 
samowola urzędników przynosiły mi korzyści, akceptowałem je, gdy jednak i prawo 
i urzędnicy byli mi przeciwni, próbowałem zazwyczaj skutecznie powstrzymać wyko-
nanie prawa, a samowolę urzędnika pokonać samowolą urzędnika stojącego ponad 
nim a mnie przychylnego75.

Goehrke ubolewał, że nawet wydawca gazety „Deutsche Post” w Łodzi, który 
deklarował chęć odbudowy niemieckiej społeczności poprzez zakładanie nie-
mieckich stowarzyszeń, niemieckiej szkoły i niemieckiego kościoła, miał na myś-
li niemiecką wspólnotę w przyszłym państwie polskim, a nie polską mniejszość 
w państwie pruskim lub niemieckim. Jako całkiem „dziwaczne” (verschroben) 
określał Goehrke poglądy Polaków z Królestwa na temat sytuacji ich rodaków 

73 Por. A. Kidzińska, Zarys działalności Stronnictwa Polityki Realnej podczas I wojny świato-
wej w Królestwie Polskim, „Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska”, vol. 7, Sectio F 
(2002), s. 167–196; R. Łysoń, Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie Poznań-
skim w latach 1894–1918, praca doktorska, Poznań 2012, s. 321–355.

74 GStA PK, I HA, Rep. 77, Tit. 437a, Nr 27, t. 7, k. 89–90.
75 GStA PK, I HA, Rep. 77, Tit. 437a, Nr 27, t. 7, k. 90.



133NASTROJE SPOŁECZNE I POSTAWY POLITYCZNE W KRÓLESTWIE POLSKIM...

w Niemczech. Pod wpływem rusofi lskiej prasy w Królestwie i przedwojennej pra-
sy endeckiej w Prusach powstało bowiem mniemanie, jakoby Polacy w zaborze 
pruskim mieli o wiele gorszą pozycję niż Polacy pod berłem cara. Dodatkowo 
nastroje wrogości wobec Niemców miały propagować niezliczone ilości niekon-
trolowanej prasy podziemnej, ulotek, odezw, jednodniówek itp., które — zwłasz-
cza w środowisku PPS i tzw. bloku niepodległościowego — wzywały do zerwania 
wszelkich więzów z zaborcami i budowy niepodległej, demokratycznej Polski. Jej 
zalążkiem miałaby być polska administracja i polska siła zbrojna, która musi 
pozostać na polskiej ziemi. Goehrke przypuszczał, że ten nurt propagandy był 
blisko związany z politycznym środowiskiem legionów, które wprawdzie znajdo-
wało się pod kontrolą austriackiej cenzury, jednak poza nią wyrażało bardzo 
radykalne poglądy. Uważał, że środowiska te należy poddać ścisłej kontroli, po-
dobnie jak rusofi lskie partie skupione wokół Komitetu Narodowego.

Już w tych pierwszych raportach Goehrke sugerował swoim przełożonym, 
że są to tylko wstępne wnioski, oparte na krótkich i powierzchownych obser-
wacjach, ich pogłębienie i uszczegółowienie byłoby zaś możliwe w wyniku na-
stępnych podróży informacyjnych. Druga podróż odbyta wraz z prezydentem 
policji Knesebeckiem na początku maja 1916 r. zaowocowała wspomnianym już 
raportem z 22 VII 1916 r. Goehrke informował w nim, że planowany wyjazd 
z Włocławka do Warszawy przyspieszono o jeden dzień, aby już 3 maja móc 
w Warszawie obserwować wszystkie uroczystości związane z obchodami roczni-
cy Konstytucji 3 maja. 

W porównaniu do poprzedniego pobytu z 1915 r. Goehrke zaobserwował pew-
ne odprężenie i rozluźnienie nastrojów wśród społeczeństwa polskiego. Obecny 
jeszcze rok wcześniej strach przed powrotem wojsk rosyjskich zniknął z ulic i ka-
wiarni, co jak sądził, wynikało z przesunięcia frontu daleko na wschód. W jego 
ocenie ludność Warszawy zachowywała się bardziej swobodnie i w sposób nie-
skrępowany snuła plany dotyczące przyszłości, a rocznicowe obchody Konstytu-
cji 3 maja dawały ku temu szczególne powody. Dla społeczeństwa polskiego było 
bowiem ogromnym i pozytywnym zaskoczeniem, że władze Generalnego Guber-
natorstwa wydały zgodę na publiczne obchody tej uroczystości. „Maszerujące 
w tym dniu różnorodne pochody w Warszawie wyrażały to radosne uniesienie 
Polaków, których była ogromna liczba i to nie tylko ze stanów wyższych i śred-
nich, ale również robotników i radykalnych socjalistów, a mimo to zachowywano 
karność i porządek oraz gotowość do podporządkowania się wyłonionym przez 
siebie przywódcom”76. Zaskoczeniem dla pruskich obserwatorów był również 
fakt, że na uroczystości rocznicowe w Warszawie swoich przedstawicieli wysłały 
społeczności żydowskie i ewangelickie, podczas gdy w Łodzi ewangelicy trzymali 
się z daleka od tych uroczystości, a w Sosnowcu wykluczono z nich Żydów.

Nie można bowiem zaprzeczyć, że wśród ludności ewangelickiej w Łodzi niemieckość 
utrzymała głębokie korzenie, podczas gdy w Warszawie, pod wpływem polonizującej 
działalności najwyższych władz kościelnych, również ewangelicy, z pochodzenia prze-
cież Niemcy, coraz bardziej skłaniają się ku narodowości polskiej i razem z Polakami 

76 Tamże; A. Stawarz, Obchody 125 rocznicy Konstytucji 3 Maja. Narodziny ś wię ta narodowe-
go, „Niepodległoś ć  i Pamię ć ”, R. 16, 2000, s. 97–100. Autor podkreśla bardzo dobrą organi-
zację i wzorowy porządek podczas tych obchodów.
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snują wspólne plany na przyszłość. Plany te skupiają się wokół ogólnie pojętej „nie-
podległości” [Unabhängigkeit] i różnią się jedynie w pojmowaniu jej zakresu77.

Poglądy, jakoby Rosja w wyniku dalszych działań wojennych mogła zreali-
zować swe wcześniejsze obietnice autonomii dla ziem polskich, miały stopniowo 
tracić na znaczeniu, a jeszcze bardziej te, które sugerowały, że autonomia ta 
miałaby w zupełności zaspokoić ambicje Polaków. Zaproponowany przez wła-
dze niemieckie nowy porządek prawny miast i administracji lokalnej wydawał 
się Polakom początkowo zbyt małym ustępstwem, ale wprowadzony ostatnio 
w życie samorząd dla Warszawy pozwalał im sądzić, że obiecana przez Rosjan 
autonomia była realizowana również bez ich udziału. Mimo tego endecja miała 
być ciągle jeszcze bardzo silnym ugrupowaniem, które nie mogło sobie pozwolić 
na rezygnację z prorosyjskiej polityki z obawy przed utratą poparcia mas. Go-
ehrke uważał, że dokładne oszacowanie tego poparcia wydawało się niemożliwe 
i dodawał, że docierały do nich również głosy o powiązaniach przywódców en-
decji z lożami masońskimi Francji i Włoch, których członkami zostawali jeszcze 
w czasie przedwojennych podróży, w czasie wojny mieli zaś reprezentować poli-
tyczne interesy tych lóż, a w szczególności francuskiej loży Wielkiego Wschodu78.

Podsumowując Goehrke stwierdzał, że ogólne dążenie Polaków do niepod-
ległości miało również jasno zarysowane granice, wynikające z realnej oceny 
sytuacji, iż pełna niepodległość jest niemożliwa do osiągnięcia, skoro państwa 
centralne krwią swych synów wyzwoliły te ziemie i wypędziły z nich Rosjan. 
Stąd też realiści, sprzyjający wcześniej Rosjanom, podzielili się na dwa obozy, 
proniemiecki i proaustriacki. Ten ostatni miał być bardziej widoczny w polskiej 
prasie, zwłaszcza galicyjskiej, która poprzez legiony prowadziła agitację za przy-
łączeniem tych ziem do Austrii. Z kolei prasa polska w obszarze administracji 
niemieckiej była bardziej powściągliwa, jednak z zupełnie zaufanych źródeł obaj 
urzędnicy pruskiej policji usłyszeli zdanie: „Jeśli już musimy się przyłączyć do 
któregoś z mocarstw, to dla nas Polaków mimo wszystko lepszy będzie ten prze-
klęty niemiecki porządek, niż to austriackie niechlujstwo”79.

O ile w Warszawie przyjmowano jako oczywistość, że stanie się ona już wkrót-
ce stolicą jakiegoś nowego tworu politycznego, to w Łodzi spoglądano w przy-
szłość z dużą niepewnością. „Niemcy, których aktywność bardzo się ożywiła, 
spoglądali w kierunku swej ojczyzny, Polacy kierowali swój wzrok na Warszawę, 
a przemysłowcy, tak niemieccy jak żydowscy, mieli tylko jedno życzenie — „tak 
lub tak, byle szybko!”80.

W Łodzi orientacja austrofi lska miała być jeszcze słabsza niż w Warszawie 
i podtrzymywana jedynie przez szmugiel nielegalnych pism z obszaru admi-
nistracji austriackiej. Podobnie ocenił sytuację w okręgu przemysłowym wo-
kół Sosnowca, gdzie agitacja proaustriacko nastawionej PPS nie była aż tak 

77 GStA PK, I HA, Rep. 77, Tit. 437a, Nr 27, t. 7, k. 116–117.
78 Tamże, k. 117; jednym z przedstawicieli Wielkiego Wschodu miał być cytowany przez Goehr-

kego Karol Rose. Ludwik Hass (Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie 
Środkowo-Wschodniej 1905–1928, Warszawa 1984), nie potwierdza tej przynależności.

79 „Verfl uchte deutsche Ordnung immer noch lieber als die österreichische Schlamperei”. GStA 
PK, I HA, Rep. 77, Tit. 437a, Nr 27, t. 7, k. 118.

80 Tamże, k. 119.
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skuteczna, jak przypuszczano. „Niemiecki porządek przyciąga, nawet jeśli jest 
on obcy naturze Polaków, lepiej niż ulotki, skargi na nieuniknioną surowość 
restrykcji nie są zaś aż tak częste i powszechne, jak by to wynikało z wydawanej 
na terenach administrowanych przez Austriaków polskiej prasy”81 konkludował 
Goehrke. W jego ocenie ludność miejska w Polsce rosyjskiej nie demonstrowała 
publicznie szczególnej życzliwości wobec Niemców (Deutschfreundlichkeit), ale 
również nie zauważono otwartej wrogości (Deutschfeindlichkeit), która wcześniej 
cechowała Polaków z zaboru rosyjskiego. Nawet kręgi bogatego ziemiaństwa, 
należące wcześniej do „realistów”, odeszły od rusofi lstwa, mimo że nadal zacho-
wywały daleko idącą powściągliwość polityczną.

Bezpośrednie rozmowy przeprowadzili obaj urzędnicy pruskiej policji z Pola-
kami pracującymi w administracji Generalnego Gubernatorstwa w Warszawie. 
Pochodzący z Wielkopolski, należący do kręgów konserwatywnych „polscy pa-
nowie” (Herren polnischer Nationalität) poprzez swoje rozległe stosunki rodzinne 
i towarzyskie mieli być orędownikami polityki ugody między niemiecką wła-
dzą okupacyjną i społeczeństwem polskim. Na czele tej grupy wymieniono hr. 
Kwileckiego82 i radcę Żychlińskiego83, jako osoby godne najwyższego zaufania. 
W przeciwieństwie do tego zupełnie niezrozumiałe, ich zdaniem, były nominacje 
dla przedstawicieli poznańskiej endecji, których przykładem był Zygmunt Sey-
da, piastujący funkcję sędziego powiatowego w Płońsku84. Jak długo bowiem 
Narodowa Demokracja w Prusach nie zmieni swojego stanowiska, tak długo wła-
dze w Królestwie Polskim nie powinny dawać jej jakiegokolwiek schronienia — 
podkreślano w raporcie. Dlatego też z satysfakcją potwierdzono obustronną go-
towość lokalnych władz w Poznaniu i Generalnym Gubernatorstwie, by czynić 
wszystko, co może powstrzymać wyjazdy przywódców Narodowej Demokracji do 
okupowanych prowincji. Na końcu wyrażono nadzieję, że konserwatywne kręgi 
ziemiaństwa polskiego, reprezentowane dotychczas przez wąski krąg „ugodow-
ców”’, uwolnią się od „terroryzmu” Narodowej Demokracji i będzie je można po-
zyskać do procesów „pojednania” z władzami niemieckimi.

Kolejną, trzecią podróż informacyjną Goehrke odbył do Generalnego Guberna-
torstwa na przełomie stycznia i lutego 1917 r., a sporządzony przez niego raport no-
sił datę 10 marca. Już na samym jego początku Goehrke podkreślał, że głównym 
celem podróży była obserwacja wpływów i skutków Aktu 5 listopada na nastroje 
społeczne i polityczne społeczeństwa polskiego. Swoje uwagi, opinie i wnioski wy-
rażał w formie bardziej luźnej niż sztywne ramy urzędniczego raportu, używając 
wielu metafor, porównań i cytatów z wypowiedzi konkretnych rozmówców.

81 Tamże.
82 D. Kaczmarczyk, Franciszek hr. Kwilecki (1874–1937) z Dobrojewa [w:] Polski słownik bio-

grafi czny, t. 16, Wrocław 1971, s. 383. Kwilecki pracował w wydziale I szefa administra-
cji Generalnego Gubernatorstwa (administracja ogólna, sprawy gospodarcze i fi nansowe). 
Por. R. Łysoń, Udział Polaków w niemieckiej administracji Generalnego Gubernatorstwa 
Warszawskiego w okresie I wojny światowej, „Dzieje Najnowsze”, t. 43, 2011, nr 3, s. 38–39.

83 Józef Żychliński z Gorazdowa (1872–1941), w administracji cywilnej Generalnego Guberna-
torstwa pełnił funkcję radcy rolnego w zarządzie centralnym wydziału I. Był uważany za 
najbardziej wpływowego Polaka w zarządzie GG, który opiniował i pośredniczył w podejmo-
waniu rozmaitych inicjatyw politycznych. Por. R. Łysoń, op. cit., s. 39–40.

84 W rzeczywistości Seyda sprawował tę funkcję w ramach odbywanej służby wojskowej.



136 Witold Matwiejczyk

Przechodząc do ogólnej charakterystyki postaw politycznych Polaków Goehr-
ke dzielił je na dwie główne — pasywistów i aktywistów — podkreślając, że ci 
pierwsi ciągle mają przewagę w społeczeństwie polskim. Orientacja rusofi lska 
straciła podstawy, choć jeszcze nie całkiem zniknęła ze świadomości Polaków. 
Ci bowiem traktują nową rzeczywistość polityczną na wzór transakcji handlowej 
(Geschäft) i są gotowi zawrzeć układ z tą stroną, która zaproponuje im lepsze 
warunki, „Biznes to biznes, zarówno wśród konkretnych ludzi, jak i narodów”85. 
Tak samo (czyli jako interes) mieli traktować Polacy sprawę wystawienia rekruta.

Z legionistów, których mimo ich niewielkiej liczby, pełno jest w kawiarniach, restaura-
cjach i na ulicach, są dumni, chociaż samych warszawiaków jest wśród nich niewielu. 
Wszyscy pocieszają się jednak, że setki tysięcy zaczną się zgłaszać, gdy tylko polski 
rząd wezwie do broni. Wojsko musi być jednak narodowe, a nie zależne od obcego 
państwa. Wtedy też do broni ruszą członkowie polskich organizacji militarnych. Ilu 
ich będzie? Nie wiadomo, jedni mówią 100 000 a inni 3000, ale Piłsudski już sobie 
poradzi, jest przecież najlepszym organizatorem w całym stuleciu. Cóż to wojsko ma 
robić? Przede wszystkim musi zostać w kraju. Ma to być przecież wojsko narodowe, 
więc nie może walczyć poza granicami kraju, a tym bardziej być częścią obcej armii. 
Werbunek postępuje powoli, ale systematycznie i zgłosiło się już ok 1500 ochotników. 
Można by wprowadzić werbunek przymusowy, ale to może uczynić tylko polski rząd

tak z ironią i sarkazmem Goehrke odtwarzał poglądy Polaków w Warszawie na 
początku 1917 r.86 Jak bardzo te pasywistyczne nastroje wpływały na cały pro-
ces rekrutacji miała pokazać jego rozmowa z członkiem Tymczasowej Rady Sta-
nu, który w trakcie beztroskiej pogawędki przy kieliszku wyznał:

ja również jestem za przymusowym werbunkiem, wtedy jednak to wojsko narodowe 
musi do końca wojny pozostać neutralne. Entencie nie możemy przecież wypowiedzieć 
wojny87.

Zdaniem doświadczonego radcy policji te wręcz „dziecinne” poglądy były dla 
Polaków typowe i nie odnosiły się jedynie do pojedynczej sprawy rekrutacji, ale 
ukazywały z szerszej perspektywy, jak bardzo Polacy z Królestwa Polskiego nie 
zrozumieli znaczenia Aktu 5 listopada i zmian, jakie państwa centralne wpro-
wadzają i do których oni muszą się jedynie dostosować. Stąd też jego ironiczny 
dystans dominował również w dalszej części raportu:

Uczyć się od Niemców? Tego Polacy nie potrzebują, są przecież sami narodem kultu-
ralnym [Kulturvolk] i potrafi ą się sami rządzić. Urzędnicy? Tych się znajdzie, w na-
rodzie drzemią talenty, trzeba je tylko obudzić. A że wśród osób, które właśnie się 
zgłosiły nie ma odpowiednich kandydatów na stanowiska urzędnicze, to nic nie szko-
dzi, przecież to nie jest wina Polaków. Wielu i to ci najlepsi mają w sobie umiłowanie 
wolności, więc nie można im robić zarzutu, że nie chcą współpracować z Niemcami. 
Odczekać, aż Niemcy wyniosą się z kraju, a wtedy wszystko będzie inaczej. Wtedy 
Polska stanie się tym, czym miała być po konstytucji 3 maja: państwem wzorcowym 
dla całej Europy 88.

85 „Geschäft ist Geschäft, bei dem Einzelnen sowohl als bei einem Volk”. GStA PK, I HA, 
Rep. 77, Tit. 437a, Nr 27, t. 7, k. 129.

86 Tamże, k. 130–131.
87 Tamże.
88 Tamże.



137NASTROJE SPOŁECZNE I POSTAWY POLITYCZNE W KRÓLESTWIE POLSKIM...

Przechodząc do bardziej szczegółowej analizy pruski urzędnik podkreślał, że 
w Łodzi wydarzenia zmierzają w kierunku zasygnalizowanym już w jego rapor-
cie z lipca 1916 r. Tam dominowała obojętność i niepewność jutra.

To, co będzie, jest mniej ważne niż oczekiwanie, by było to szybko, tak by można się 
do tego dostosować i wrócić do interesów. Niemcy czują się zaniedbywani przez ad-
ministrację niemiecką, która troszczy się jedynie o Polaków i Żydów, tak jakby tu nie 
było również silnej Niemczyzny. Pod panowaniem rosyjskim Niemcy znaczyli więcej 
niż Polacy, a teraz wszystko kręci się tylko wokół Polaków, którzy z kolei czują się 
jedynymi panami tego kraju89.

W dalszej części Goehrke wracał do wcześniejszych swych ocen i wniosków 
o ciągle malejących wpływach narodowej demokracji, niewielkich kontaktach 
jej przedstawicieli między Królestwem i zaborem pruskim, a przede wszystkim 
o uporze poznańskiej endecji, która ciągle trwała na antyniemieckich pozycjach. 
Z satysfakcją notował też, że krąg Polaków zatrudnionych w administracji Ge-
neralnego Gubernatorstwa stopniowo się poszerzał. Była to jedyna pozytywna 
i optymistyczna ocena w całym raporcie. Dziś wiemy jednak, że grono to nie 
przekroczyło liczby kilkunastu osób i nie miało decydującego wpływu na zmia-
ny nastrojów i postaw Polaków w Królestwie90. 

Akt 5 listopada był w raporcie zaledwie rysującym się tłem, przez Polaków 
nie tylko niedoceniony, ale nawet zignorowany. Goehrke nie notował ani entu-
zjazmu, ani zapału Polaków do tworzenia państwa u boku państw centralnych. 
Stąd też z ironią pisał o ich niedojrzałości, dziecinnych postawach politycznych 
itp. Jego sarkazm, sceptycyzm i pesymizm wyłaniający się z tego raportu w peł-
ni znalazł potwierdzenie w następnym sprawozdaniu z podróży do Warszawy 
z okazji kolejnej rocznicy Konstytucji 3 maja91. Goehrke mógł porównać obchody 
obu rocznic w Warszawie na podstawie własnych obserwacji. Dnia 3 V 1916 r. 
społeczeństwo polskie było pozytywnie zaskoczone zgodą władz okupacyjnych 
na zorganizowanie okazałych pochodów i uroczystych imprez rocznicowych.

Po raz pierwszy pamięć o wydarzeniach historycznych, które Polaków napawają 
szczególną dumą, mogła być uczczona publicznie. Właśnie wtedy Polacy mogli do-
strzec jak ogromna była różnica w podejściu do tych wydarzeń historycznych władz 
niemieckich i władz wcześniejszych

chyba nie bez dumy podkreślał Goehrke. Dodawał również, że oni sami nawet 
nie dowierzali tej zmianie, obawiając się prowokacji i interwencji policji lub woj-
ska w trakcie pochodów92.

Dziękczynna deputacja do gubernatora, głosy prasy pełne zachwytów i po-
wtarzane często zdanie „to zawdzięczamy Niemcom” (das verdanken wir den 
Deutschen), oddawały ogólne nastroje Polaków po pierwszych publicznych 

89 GStA PK, I HA, Rep. 77, Tit. 437a, Nr 27, t. 7, k. 132–133.
90 Por. R. Łysoń, op. cit., s. 41–42.
91 Raport datowany w Poznaniu 24 V 1917 r. GStA PK, I HA, Rep. 77, Tit. 437a, Nr 27, t. 7, 

k. 168–170.
92 Dość skrótowy opis nastrojów, postaw i zachowań w trakcie tych uroczystości jest wierny 

i odpowiada rzeczywistości. Pewien niepokój i lęk mogły wynikać z faktu, że po raz pierwszy 
od wielu lat w Warszawie śpiewano publicznie „Boże coś Polskę”, „Z dymem pożarów” i wiele 
innych zakazanych wcześniej pieśni patriotycznych. Por. A. Stawarz, op. cit., s. 93–102.



138 Witold Matwiejczyk

obchodach rocznicy Konstytucji. W ciągu roku zaszły jednak zmiany polityczne, 
które w proklamacji 5 listopada zapewniły Polakom powstanie własnych orga-
nów władzy, rozwój instytucji samorządowych i innych rozwiązań, które przy-
bliżały ich do narodowej niepodległości, a mimo to obchody roku 1917 znacząco 
różniły się od poprzednich.

W roku poprzednim wszędzie radosny nastrój, udział w obchodach całego prawie 
społeczeństwa, a w roku 1917 zaledwie legionów, szkół wyższych i przedstawicieli or-
ganów samorządowych. W 1916 cicha, jednoznaczna wdzięczność dla władz za umoż-
liwienie obchodów. Rok później pojawiające się w ulotkach i przemówieniach wieco-
wych żądania usunięcia Niemców i niemieckiej administracji. Jeszcze rok wcześniej 
tak wielki był strach przed knutem kozackim, że obawiano się o spokojny przebieg 
samych obchodów. W 1917, gdy podczas zbiegowiska na Rynku warszawskim zatrzy-
mano jednego lub dwóch studentów rozdających antyniemieckie ulotki, słuchacze 
uniwersytetu i politechniki rozpoczęli strajk zarzucając bezczelnie władzom niemiec-
kim atak na naród polski93.

Gehrke pytał więc sam siebie o przyczyny tych dwóch różnych obrazów i tak 
radykalnej zmiany nastrojów politycznych. Odpowiadając podkreślał, że Po-
lacy skarżyli się na bezwzględny wyzysk, rekwizycje i kontrybucje, które ruj-
nują kraj. Tymczasowa Rada Stanu była wobec tego bezradna, „wiodąc tylko 
żywot pozorny”. Proklamacja 5 listopada nie przyniosła żadnych konkretnych 
rezultatów, a Polacy nie byli traktowani jak sprzymierzeńcy a jedynie jak kraj 
podbity. Z kolei urzędnicy niemieccy — pisał Goehrke — skarżą się na różne 
„machinacje” (Treibereien) galicyjskich Polaków i austriackich urzędników prze-
bywających w Warszawie. Z jednej strony agitują oni w społeczeństwie przeciw 
władzom niemieckim szerząc propagandę austrofi lską, z drugiej zaś poprzez 
odwlekanie spraw podlegających wspólnym niemiecko-austriackim decyzjom 
powodują, że odium opieszałości spada na władze niemieckie. Wielki wpływ na 
zmianę nastrojów miały również wydarzenia rewolucyjne w Rosji, gdzie nowa 
republika stawała się bardziej atrakcyjna dla członków PPS niż obiecana przez 
państwa centralne monarchiczna władza w przyszłym państwie polskim. Jak 
kontynuował Goehrke:

Rzeczywiście w Polsce obowiązuje obecnie o wiele bardziej niż wcześniej tylko jedno 
hasło: Niepodległość, i to zarówno polityczna jak i gospodarcza. Życzliwości dla Niem-
ców (Deutschfreundlichkeit) jest obecnie w Warszawie znacznie mniej niż wcześniej. 
Ogólnie panuje przekonanie, że dni niemieckiej władzy i administracji są policzone 
i dlatego nie warto się angażować w budowanie z nimi zgodnych relacji. Jednak rów-
nież wrażenie, że nienawiść do Niemców (Deutschfeindlichkeit) osiągnęła tak ekstre-
malne rozmiary, że nawet dorożkarze nie chcą wozić niemieckich urzędników i ofi ce-
rów, tego nie zauważyłem. Fakt, że od niemieckich klientów wymaga się wyższych cen 
nie jest nowością i miał już miejsce za granicą w czasie pokoju94.

Na koniec stwierdził, że w ciągu roku nastroje, poglądy i postawy polityczne 
w Warszawie zmieniły się radykalnie na niekorzyść Niemiec i wszystko zmierza 
do rozstrzygnięć, które budzą poważny niepokój odnośnie do skutków, jakie 

93 GStA PK, I HA, Rep. 77, Tit. 437a, Nr 27, t. 7, k. 168–169.
94 Tamże.
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będą miały dla stosunków politycznych w pruskich prowincjach wschodnich. 
Goehrke formułował swój raport ostrożnie i oględnie nie pisząc expressis verbis, 
jakie skutki miał na myśli. Jego zmysł analityczny i długoletnie doświadczenie 
pracy w policji politycznej pozwalały mu jednak na realną ocenę sytuacji. Z kon-
tekstu obu ostatnich raportów z 1917 r. wynikało jednoznacznie, iż uznawał za 
oczywiste i nieodwracalne powstanie jakieś trwałej formy polskiej państwowo-
ści. Swoją uwagę kierował więc na zupełnie inne zagadnienia związane z przy-
szłością. Podsumowując trzy wcześniejsze podróże informacyjne już w marcu 
1917 r. pisał, że o stosunkach politycznych Polaków jeszcze przed wybuchem 
wojny władze pruskie miały tylko szczątkowe informacje pochodzące z mocno 
ocenzurowanej prasy, nie zawsze precyzyjnych raportów władz konsularnych 
i wątpliwych przekazów własnych informatorów. Tymczasem kompletna wiedza 
o nastrojach, dążeniach i formacjach politycznych Polaków w Królestwie Pol-
skim miałaby ogromną wartość dla podejmowanych decyzji politycznych i mili-
tarnych w przededniu i w czasie wojny. W trakcie jej trwania analizą stosunków 
politycznych zajmowała się administracja cywilna Generalnego Gubernatorstwa 
oraz wojskowy Centralny Urząd Policji, jednak po jej zakończeniu kontrola życia 
politycznego w nowym państwie znów będzie musiała wrócić do odpowiednich 
instytucji Rzeszy i Prus95. Dlatego Goehrke z naciskiem podkreślał:

Jak długo jeszcze niemiecka administracja i niemieccy urzędnicy, nawet polskiej na-
rodowości, są w tym kraju, tak długo można z łatwością nawiązywać i podtrzymywać 
kontakty [będące źródłem informacji — W.M.]. Po przyjściu polskich urzędników od-
budowa tych kontaktów i ich utrzymywanie będzie nie tylko trudne i kosztowne, ale 
również może prowadzić do politycznych komplikacji96.

Ubolewał więc, że relacje jednostek policji politycznej w Królestwie Polskim 
z Poznańskim Urzędem Nadzoru Spraw Polskich, któremu zapewne przypadnie 
kontrola życia politycznego w tym państwie po wojnie, nie są tak ścisłe i bliskie. 
Jego zdaniem stały i bezpośredni kontakt między tymi instytucjami powinien 
być podstawowym warunkiem dobrej współpracy. Natomiast bieżące wydarze-
nia polityczne i zebrany na ich temat materiał przez władze administracji cy-
wilnej będą miały ogromne znaczenie dla przyszłej oceny kierunków, działań 
i postaw poszczególnych ugrupowań politycznych, jak i pojedynczych osób. 
Postulował więc, by władze te pieczołowicie gromadziły materiały, które będą 
podstawą dla przyszłych działań poznańskiego Urzędu Nadzoru, który w cza-
sie pokoju zapewne przejmie kontrolę nad życiem politycznym nowego państwa 
polskiego. Oczekiwał również od władz zwierzchnich, że on jako kierownik tego 
urzędu będzie miał pełną swobodę podróżowania i nawiązywania kontaktów 
w Generalnym Gubernatorstwie. 

*
Pruska policja polityczna już od lat 90. XIX w. prowadziła systematyczną kon-
trolę ruchu narodowopolskiego w zaborze pruskim, a od 1910 r. również w ca-
łym państwie. Powstałe wtedy Urzędy Nadzoru do Spraw Polskich prowadziły 

95 Gehrke miał na myśli instytucje policji politycznej, które w tekście eufemistycznie nazywa 
„Friedensorganisationen”!

96 GStA PK, I HA, Rep. 77, Tit. 437a, Nr 27, t. 7, k. 135.
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wyspecjalizowaną działalność w zakresie kontroli polskiej prasy, stowarzyszeń 
i zgromadzeń. Centrali w Poznaniu podlegała również kontrola polskiego ruchu 
narodowego poza granicami kraju, przez co spełniała również funkcje jednostki 
wywiadu politycznego. Wybuch wojny spowodował, że zarówno administracja 
wojskowa, jak i cywilna na okupowanych przez wojska niemieckie terenach Kró-
lestwa Polskiego, nie podlegały pruskiemu ministerstwu spraw wewnętrznych, 
lecz bezpośrednio sztabowi generalnemu i instytucjom Rzeszy. Również Urząd 
Nadzoru w Poznaniu stracił na znaczeniu wobec nowej jednostki policji poli-
tycznej, którą dla okupowanych ziem stał się Centralny Urząd Policji „Polska”, 
podległy najpierw władzom wojskowym, a następnie władzom cywilnym Gene-
ralnego Gubernatorstwa w Warszawie. Dla ożywienia aktywności poznańskiej 
centrali ściągnięto z Brukseli radcę policji Fritza Goehrke, który miał ogromne 
doświadczenie w kontroli ruchu polskiego w Zagłębiu Ruhry oraz w Belgii, Ho-
landii i Francji. Jego podróże informacyjne na tereny Generalnego Guberna-
torstwa miały potrójne znaczenie. Po pierwsze miały, zgodnie z deklarowany-
mi intencjami wobec władz zwierzchnich, informować o nastrojach, postawach 
i poglądach politycznych Polaków z ziem Królestwa Polskiego. Po drugie, Goehr-
ke chciał na bieżąco obserwować nowo powstałe instytucje policji politycznej 
na okupowanych terenach, które podlegały niemieckim władzom wojskowym 
i o których funkcjonowaniu pruskie ministerstwo spraw wewnętrznych nie było 
informowane. Z obserwacji tych Goehrke czynił użytek informując w raportach 
dla przełożonych o brakach, słabości i niekompetencji nowych organów kontroli 
politycznej, podkreślając i przypominając, że właściwą i najbardziej kompetent-
ną jednostką do sprawowania funkcji policji politycznej była centrala w Pozna-
niu. Realna ocena Aktu 5 listopada i jego skutków prowadziła go do wniosku 
o nieuniknionym powstaniu jakiejś formy państwa polskiego i konieczności 
przygotowania się do jego inwigilacji. 
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Summary
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The Prussian police offi cial provided a brief, but fairly accurate and realistic description 
of the entire spectrum of sentiments and attitudes of Poles with respect to German 
occupation and the perspective of their future cooperation with the German state. 
The travels also had a hidden objective — analysis of structures and results of work 
of political police in the General Governorate as well as possibility of covering those 
territories by Poznan political police control during the expected period of peace.
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