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Wielcy na chwilę w Gorzowie

Druga połowa XIX wieku to okres, w którym komunikacja, do
tychczas bazująca na sile pociągowej koni, zastępowana jest, przynaj
mniej dla pokonywania dużych odległości, koleją żelazną i lokomotywą 
parową. W Niemczech pierwsza linia kolei żelaznej powstała w 1835 
roku i biegła od Norymbergi do Fur tli. Zarówno względy namry ekono
micznej, politycznej jak i militarnej spowodowały, że przystąpiono do 
budowy linii kolejowej łączącej Berlin z prowincjami wschodnimi i pó
łnocnymi.

Podróżujący po Europie wysocy dostojnicy państwowi przesiedli 
się z karet na szybszy i wygodniejszy środek lokomocji. Powstał wówczas 
problem zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdów przez te 
dworce kolejowe, gdzie chociaż krótki postój był konieczny, a podróżni 
przebywający na dworcu mogli stwarzać niebezpieczeństwo.

W zespole akt miasta Gorzowa zachował się poszyt związany z 
przejazdem przez Landsberg w latach 1879-1917 najwyższych dostojni
ków państwowych Niemiec, jak  również innych, czasem bardzo egzo
tycznych krajów. Przejazdy owych dostojników były zapowiadane pisem
nie, często były to telegramy lub informacje w formie listu wcześniej 
datowanego, a następnie jeszcze telegram dostarczony już w dniu 
przejazdu1.

Minister Robót Publicznych Niemiec w 14 lipca 1890 roku wy
stosował pismo do wszystkich dyrekcji kolei żelaznej w kraju w sprawie 
zachowania środków bezpieczeństwa i ochrony podróżujących koleją 
najwyższych dostojników państwowych i wysokich osobistości z kraju i ze

1 Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Gorzowie Wlkp., Akia miasta Gorzo
wa, sygn. 7232.
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świata. W piśmie tym wyjaśnia, iż nie należy oczekiwać wydawania pole
ceń przed każdą planowaną podróżą dostojnych gości, wystarczy prze
strzeganie przepisów wydanych w roku 1882 (§§ 82 i 94), które obec
nie przypomina. Tak więc począwszy od stacji wyjściowej, poprzez stacje 
pośrednie, aż do docelowej na dworcach ruch musi być ograniczony, a 
wzdłuż pociągu, z pominięciem lokomotywy i wagonu ochrony, winny 
znajdować się straże po obu stronach pociągu. Nikt nie ma prawa wcho
dzenia do wagonów, chyba że są to osoby lub organizacje, które otrzyma
ły specjalne zezwolenie, lub urzędnicy, którzy są służbowo niezbędni. 
Wszystko to jednak musi się odbywać pod nadzorem straży ustawionej w 
pewnej odległości od wagonów. Aby isuriała możliwość obserwacji tego, 
co się dzieje, a jednocześnie, aby osoby z obsługi, które zmuszone są 
wysiąść mogły spokojnie bez przeszkód wsiąść do pociągu z powrotem.

Pociągi wiozące dostojników będą jeździły w zasadzie w czasie, 
gdy istnieje najmniejszy ruch na dworcach, tj. od godz. 10-tej wieczo
rem do 8 rano.

Aby możliwym było wprowadzenie w życie wyżej wymienionych 
środków ochrony, kierownictwo dworca winno poczynić uzgodnienia z 
miejscową policją i wojskiem, które zasili straż kolejową w potrzebie.

Wśród zachowanych pism i telegramów dotyczących przejazdów 
wysokich osobistości najczęściej występują informacje o podróżach Jego 
Majestatu Cesarza Rzeszy Niemieckiej. Na końcu każdego z tych pism 
istnieje zastrzeżenie, że zabrania się wszelkich demonstracji i powitań, 
a kierownik dworca prosi policję o przysłanie posiłków dla wzmocnie
nia ochrony.

Jak wynika z zachowanej korespondencji, Landsberg podlegał 
Okręgowej Dyrekcji kolei w Bydgoszcz)'. Stamtąd więc nadchodziły w 
większości pisma do naczelnika stacji. O to wybrane ciekawsze zawiado
mienia o mających przejeżdżać osobistościach:

Dyrekcja Królewskich Kolei Żelaznych w Bydgoszczy zawiada
mia, że Cesarz Niemiec udaje się do wschodnich i zachodnich prowin
cji pruskich, z także na Pomorze, gdzie odbywać się będą manewry 
jesienne I i II Korpusu Armii. Pociąg specjalny wyjedzie 4 września 
1887 roku wieczorem z Berlina z dworca w Poczdamie do Królewca, w 
porozumieniu z marszałkiem dworu planowanyjest przyjazd do Gorzo
wa2 5 września 1887 o godz. 1213 w nocy i po 5 minutach postoju odjazd 
w kierunku Piły. W związku z tym Minister Handlu i Spraw Wewnętrz-

N azw  miasi znajdujących sic na terenie Ziem Zachodnich podajemy w języku 
polskim.
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nych prosi o zabezpieczenie stacji i ewentualnie wstrzymanie ruchu 
osób postronnych na dworcu.

♦ * *
Prezes Rejencji we Frankfurcie donosi, że Jego Cesarska Wyso

kość Wielki Książę Aleksy z Rosji w drodze do Sigmaringen przekroczy 
dziś granicę Niemiec w Eydtkuhnen i 8 stycznia 1893 roku przed po
łudniem dotrze do Berlina.

(Przejazd przez Gorzów nie został dokładnie podany)
# * *

Prezes Rejencji we Frankfurcie donosi, iż w czwartek 24 stycznia 
1893 roku o godz. 8 rano Wielki Książę, następca tronu Rosji wraz z 
orszakiem uda się do Wirballen i o 9:!" wieczorem ma być w Berlinie.

(Nie podano dokładnego czasu przyjazdu)
* * *

Prezes Rejencji we Frankfurcie informuje, iż Jego Cesarska Wy
sokość Wielki Książę Władimir z Rosji z małżonką przybędzie do Berli
na ze St. Petersburga i 16 tegoż miesiąca wieczorem będzie w Berlinie.

(Uwaga! Dopisek odręczny: Na dworzec nie przybyli lub przeje
chali „incognito”)

* * *
Dyrekcja Królewskiej Kolei Żelaznej w Bydgoszczy podaje do 

wiadomości, iż Jego Królewska Wysokość Król Pruski, regent Brunszwi- 
ku pociągiem n r 72 przybędzie 28 sierpnia 1897 roku do Gorzowa 
przed południem o 9”1 na dworzec główny, skąd uda się na dworzec 
Zamoście i stamtąd pociągiem specjalnym o 940, odjedzie do Skwierzy
ny. W tym samym dniu Jego Królewska Wysokość wróci ze Skwierzyny 
do Gorzowa na dworzec Zamoście o 45ft po południu. Następnie uda 
się na dworzec główny, skąd o 5 " , odjedzie pociągiem n r 2 do Berlina.

* * *
Naczelnik Dworca Kolejowego w Gorzowie do Policji Miejskiej. 

Informacje, iż w nocy z 8 /9  listopada 1899 roku przejeżdżać będą przez 
Gorzów Ich Wysokości Cesarz i Cesarzowa Rosji pociągiem specjalnym 
do Wirballen. Aby utrzymać porządek, proponuję postawić dodatkowo 
jednego funkcjonariusza policji na ul. Mostowej, który by nadzorował 
okoliczne ulice. Pociąg przybędzie nocą o godz. 201’, odjazd o 2".

Uwaga: Pociąg przybył o 2mi, odjechał o 220.
* * *

Naczelnik dworca kolejowego w Gorzowie do Policji Miejskiej. 
Dziś 15 września 1902 roku przejeżdża przez Gorzów pociągiem spe-



cjalnym Jego Wysokość Szach Perski. Przyjazd wieczorem o godz. 7 ’’’, 
odjazd o 726.

*  *  *

Naczelnik dworca kolejowego w Gorzowie do Policji Miejskiej. 
W nocy z 4 /5  października 1903 roku przejeżdża przez Gorzówjej Kró
lewska Wysokość Królowa Grecji pociągiem pośpiesznym jadącym z 
Piły do Charlottenburga. Przyjazd do Gorzowa 403 rano, odjazd 407.

# * *

Cesarski Niemiecki Konsulat Generalny w Singapurze wystoso
wał pismo do Kanclerza Rzeszy Jego Ekscelencji Grafa von Bülowa, 
które zostało powielone i rozesłane do wszystkich stacji kolejowych na 
terenie Niemiec. Pismo informowało, iż sekretarz tajny sułtana Ibrahi- 
ma von Jahore prosi Konsulat Rzeszy o względy dla sułtana i jego świty, 
bowiem sułtan wybiera się w podróż do Europy i pragnie również zwie
dzić Niemcy. Prosi więc, aby sułtan i jego świta byli traktowani w sposób 
szczególny, należny tak wysokim osobistościom, aby nie stosować w sto
sunku do nich kontroli celnej i innych utrudnień, którym są poddawa
ni zwykle podróżni przekraczający granicę państwa.

Niemiecki Konsul Generalny w Singapurze obiecał, że utrud
nienia w podróży będą usunięte, a w wypadku jakichkolwiek trudności 
należy zwracać się do jego  ekscelencji Kanclerza Niemiec Grafa von 
Bulowa.

Sułtan zamierza przybyć statkiem „Salazie” do Europy i wyląduje 
w Marsylii w dniu 4 lutego 1903 roku.

Konsul Generalny informuje również, iż potrzebne dokumenty 
podróżne wymagane na terenie Niemiec już dostarczył tajnemu sekre
tarzowi sułtana.

(Brak wzmianki o pobycie ww. gości w Gorzowie)
***

Prezes Rejencji we Frankfurcie przesyła telegram do nadburmi- 
strza Gorzowa, informując, iż 23 maja 1904 roku wieczorem o godz. 1045 
z Wildspark wyrusza w podróż do Próckelwitz i Gdariskajego Majestat 
Cesarz Rzeszy. 24 maja 1904 r. w Kostrzynie będzie o godz. 1 'M ,7w nocy, 
w Gorzowie będzie o 157-202 w nocy. Zaś w drodze powrotnej 28 maja tr. w 
Gorzowie o godz. 45l‘4”  rano, w Kostrzynie o godz. ö4"^44 rano.

*  *  *

Prezes Rejencji we Frankfurcie informuje burmistrza Gorzowa, 
iż 2 czerwca 1904 roku przejeżdżać będzie przez Gorzówjadący z Peters
burga do Berlina w związku z uroczystościami zaślubin, Jego Królewska 
Wysokość Książę Syjamski.
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* * *
Prezes Rejencji we Frankfurcie informuje nadburmistrza mia

sta Gorzowa, iż w maju 1908 rokujego Majestat Cesarz Niemiec planuje 
podróż z Wisbaden do Berlina, Alt Madlitz, Marienburga i Langfuhr, a 
oto program:

Czwartek 21 maja: Berlin, dworzec przy Friedrichstr. wyjazd -  3 '\  
w Briesen -  433.

Cesarz podróżować będzie w myśliwskim uniformie dworskim. 
Polowanie będzie miało miejsce w Pursche koło Alt Madlitz. Wyjazd z 
Briesen wieczorem — 1030, Frankfurt n.O. -  10:’"-10:,:’.

Piątek 22 maja: w Gorzowie -  1255-1"°, Strzelce -  l 33-221, Pila -  403 
po południu.

Czwartek 28 maja: Piła -  24"-24:>, Gorzów -  4:!8-442, Kostrzyn -  528-533, 
Berlin dworzec przy Friedrichstr. -  72" po poł.

Cesarz nie życzy sobie żadnych powitań ani spotkań.
* * *

Prezes Rejencji we Frankfurcie informuje Policję w Gorzowie, że 5 
marca 1909 roku matka cesarza Rosji wyrusza w podróż z Petersburga przez 
Eydkuhnen i Berlin Vlissingen do Londynu. Przybycie do Berlina przewi
duje się w sobotę w południe. (Będzie przejeżdżać przez Landsberg).

* * *

Program podróży cesarza Niemiec do Hubertusstocku w paź
dzierniku 1909 r. Sobota 9 października 1909 roku: Konitz 1l5, Piła 24‘- 
243, Gorzów 4’n-435, Werbig 62n-623, Eberswalde 7r,-74n. W Werbellinsee 
rano o 812. Przejazd do zamku myśliwskiego w Hubertusstock. Ubranie 
cesarza: uniform dworski do polowania.

*  *  *

Prezes Rejencji we Frankfurcie powiadamia, iżjego Wysokość 
Cesarz Rosji jedzie na ślub Jej Królewskiej Wysokości Księżny Wiktorii 
Louisy do Berlina. Rosyjski pociąg dworski przekroczy granicę Nie
miec między 21 a 22 maja 1913 roku. Trasa będzie wiodła przez Króle
wiec, Elbląg, Piłę, Gorzów, Kostrzyn, Lichtenberg, Berlin. Dokładny 
plan jazdy został podany poszczególnym stacjom.

Jego Wysokość Cesarz i Król Niemiec poleca:
1. Na każdej stacji musi być wystawiona straż wojskowa i kolejowa. Do

wódcą straży ma być oficer sztabowy.
2. Posterunki i patrole muszą się znajdować po obu stronach pociągu.
3. Także policja miejscowa będzie uczestniczyć w tej akcji w celu zapew

nienia bezpieczeństwa.
4. Policja podlegać będzie rozkazom kom endanta straży kolejowej.



16. Prezes Rejencji we Frankfurcie informuje wszystkie stacje w 
okręgu, iż Ich wysokość król i królowa Italii wyruszają z początkiem 
lipca 1913 roku w podróż przez Niemcy do Kieł i potem do Sztokhol
mu. (Będą przejeżdżać przez Gorzów).

W sumie w latach 1879-1900, a więc na przestrzeni 22 lat, przez 
Gorzów przejeżdżali dostojnicy różnych państw około 50 razy (rocznie 
więc były to 2 lub 3 przejazdy). W aktach Magistratu zachowała się tylko 
jedna teczka, w której te informacje skomasowano. Jak można przypusz
czać wiadomości sprzed 1879 roku i 1900 tkwią gdzieś w aktach w roz
proszeniu i dlatego nie łatwo do nich dotrzeć.

Kalendarium ważniejszych przejazdów w latach 1879-1900

1.4 września 1879 -  godz. 10’’7 -  cesarz Rzeszy z Berlina do Królewca.
2. 9 września 1879 -  godz. 641 -  cesarzowa z Królewca do Berlina.
3. 8 września 1881 -  godz. 15-4 -  cesarz z Berlina w kierunku Krzyża.
4. 10 września 1881 -  godz. 538-cesarz  do Berlina.
5. 23 stycznia 1883-godz. nie podano-w ielki książę Mikołaj (starszy) 

z Rosji do Berlina.
6. 5 września 1887 -  godz. O13 -  cesarz Rzeszy udaje się z Berlina do 

prowincji wschodnich i Prus Zachodnich oraz na Pomorze, gdzie 
odbywają się wielkie manewryjesienne I i II Korpusu Armii.

7. 2 czerwca 1889 -  godz. I44 -  cesarz (brak danych).
8. 8 czerwca 1889-godz. 4‘-’8-cesa rz  (brakdanych).
9. 13 maja 1890-godz. 0nl -  cesarzowa (brak danych).

10.19 maja 1891 -  godz. 2n,i-cesarz  z Berlina do Królewca.
11. 29 maja 1892 -  godz. 1721 -  cesarz ze Staropola do Olszowej.
12. 23 wrzesień 1892 -  godz. 1248 -  cesarz z Poczdamu do Trakehenne 

(żadnych powi tari).
13. 5 października 1892 -  godz. 5M -  cesarz wraca do Berlina.
14. 7 stycznia 1893-godz. brak danych-wielki książę Aleksy z Rosji do 

Sigmaringen.
15. 24 stycznia 1893 -  godz. brak danych -  wielki książę następca tronu 

z Rosji do Berlina.
16. 6 stycznia 1893 -  godz. 445 -  cesarz z Gdańska do Olszowej.
17. 16 marca 1893-g o d z . brak danych-wielki książę Konstanty Kon- 

stantynowicz z Petersburga do Weimaru.
18.16 kwietnia 1893-godz . brak danych-wielki książę Władimir wraz 

z małżonką z Petersburga do Berlina.
19. 2 października 1893-g o d z . 1857 -  cesarzowa (brak danych o kie- 

runkujazdy).
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20.15 maja 1894-godz. 154-  cesarz z Olszowej do Prakwic (Prókelwitz).
21.4 września 1894 -  godz. 2-** - cesarz, i cesarzowa z Olszowej do Królewca.
22.6 września 1894 -  godz. O-’’1 -  król Wirtembergi z Berlina do Królewca.
23.9 września 1894 -  godz. 4"3 -  cesarzowa z Malborka do Olszowej.
24. 5 października 1894-godz. 7 '3 -  cesarzowa zTrakehnen do Eber- 

swalde.
25.24 maja 1895-godz . 2:,n —cesarz (brakdanych).
26.16 czerwca 1895 -  godz. 4"2 -  cesarz z Gdańska do Olszowej.
27. 29 marca 1896 -  godz. 3"'J -  cesarz z Prakwic do Olszowej.
28. 16 maja 1896 -  godz. 9 1,1 -  książę pruski Heinrich z Berlina do 

Moskw)'.
29. 10 czerwca 1896 -  godz. 8"° — książę pruski Heinrich z Moskwy do 

Olszowej.
30.21 wrzesień 1896-godz. 12“ -cesarz  z Olszowej do Rominty.
31.4 października 1896-godz. 7'-’1-cesarz  z Rominty do Eberswalde.
32. 11 maja 1897 -  godz. 7LM -  król Wirtembergi i książę pruski Hein

rich z Gdańska do Berlina.
33. 29 maja 1897 -  godz. 4H,i -  cesarz z Prakwic do Poczdamu.
34. 28 sierpnia 1897 -  godz. 9L>I -  książę pruski Albert, regent z Brun- 

schwiku, o godz. 940 uda się do Skwierzyny, ze Skwierzyny z powro
tem w Gorzowie o godz. 16:’°, stąd do Berlina o godz. 17".

35. 6 października 1897 -  godz. 7U -  cesarz do Berlina.
36. 21 grudnia 1897 -  godz. 312-cesarz  z Berlina do Torunia.
37. 3 czerwca 1898-godz . 223-cesarz z Berlina do Malborka.
38. 25 lipca 1898 -  godz. 9"il -  książę Bułgarii do Berlina.
39. 4 października 1898 -  godz. 443 -  cesarz i cesarzowa do Poczdamu.
40. 2 czerwca 1899 -  godz. 2"" -  cesarz z Berlina do Prakwic.
41. 7 czerwca 1899-godz . 4"’- cesarz do Olszowej.
42.9 listopada 1899 -  godz. 2" -  cesarz i cesarzowa Rosji do Berlina.
43. 9 listopada 1899 -  godz. 2'"' -  cesarz i cesarzowa Rosji z Berlina do

Aleksandrowa.
25. ?? lipca 1900-g o d z . 1444-szach  perski do Berlina.
45. 9 sierpnia 1900 -  godz. 1137 -  książę pruski Friedrich Leopold z 

Charlottenburga do Hammerstein (Czarne).
46. 20 sierpnia 1900 -  godz. 1137 -  książę pruski Albert z Berlina do 

Królewca.


