
POżARy NALeżAły ZAWsZe dO KLęsK
budzących największą grozę. W średnio-
wiecznych miastach, gęsto zabudowanych
czasem drewnianymi chatami, łatwo było
o zaprószenie ognia. Zapchane kominy, źle
konserwowane piece to równie częste przy-
czyny powstawania pożarów. długo
pamiętano takie klęski, jak ta, gdy w 1607
roku spłonęły 22 kamienice oraz wiele
przyległych domostw przy Rynku starego
Miasta w Warszawie lub gdy w straszne
Zielone Świątki 1669 roku poszły z dymem

budynki przy ulicach Piwnej, dunaj, Pie-
karskiej i części Freta. Przyczyny pożaru
pozostały nieznane, jak wtedy gdy w 1760
roku spalił się pałac Pod Blachą, a w dwa-
naście lat później – pałac Krasińskich.

Pożary dlatego bywały tak rozległe
i łatwo się rozprzestrzeniały, że ich gasze-
niem zajmowano się w sposób amatorski.
Usiłowano temu zaradzić i już od średnio-
wiecza władze miejskie ciągle nawoływały
mieszczan, „aby necessaria do wody
i gaszenia ognia mieli” i przypominały,
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Pożary, katastrofy, wypadki
Aby necessaria do gaszenia ognia mieli ◆ Iż nie przybyli do przypatrywania się ◆ Amanci kucharek

i służących ◆ Zasada talionu ◆ Najcięższa zbrodnia ◆ Kalendarz pożarów ◆ Panika w kościele ◆ Ledwie
rzemieślnicy wyszli ◆ Zawalenia się domów ◆ Wypadki przy pracy ◆ Każdy kocioł to armata

◆ Zbiegane konie i nieuważni furmani ◆ Regulacja ruchu drogowego ◆ Odszkodowania

Stra˝ ogniowa warszawska, p´dzàca na miejsce po˝aru. Projekt do obrazu J. Brodowskiego, 1870 r.
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intymne życie niegdysiejszej warszawy
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zwłaszcza rzemieślnikom, że na nich
wszystkich ciąży obowiązek walki
z ogniem, gdy czuwający na wieży ratuszo-
wej strażnik trąbą da znać, że czerwony
kur znowu szaleje.

Te pierwsze „rozporządzenia przeciw-
pożarowe” przewidywały, co kto ma robić
w potrzebie. I tak np. wydane w 1614 roku
nakładały na słodowników, piekarzy i rzeź-
ników obowiązek wożenia wody; za bosaki
i drabiny odpowiedzialni byli mularze, cieś-
le i rybacy, natomiast stolarze, kołodzieje,
stelmachy oraz kowale brać się mieli za
siekiery.

W późniejszych latach te cechowe obo-
wiązki zostały sprecyzowane. I tak dla
przykładu: rozporządzenie władz miej-
skich z 6 lutego 1774 roku nakazywało
cechowi krawieckiemu wystawiać
do pożaru 40 ludzi; każdy z nich miał nosić
„cechową kokardę ze wstążki żółtej i nie-
bieskiej, aby widziano, iż nie przybyli
do przypatrywania się, ale do gaszenia
ognia”. Byli wyposażeni w 4 bosaki i kubły
do wody i powinni stawać do pożaru, „jak
tylko na ratuszu trąbę lub larum posłyszą”.

W tym samym okresie korzystano też
z pomocy wojska. Wystawiało ono ogniową
pikietę wyposażoną w bosaki, siekiery
i skórzane wiadra; sikawek wówczas było
niewiele. Pod koniec XVIII wieku o prze-
ciwdziałanie pożarom i ich gaszenie dbać
powinien „intendent ogniowy” mający
do swej dyspozycji wyznaczone do tego
osoby i niewielką liczbę sikawek.

W wypadku pożaru wszyscy zawodowi
furmani w mieście oraz woźnice pocztowi
byli zobowiązani dowozić wodę w beczkach

do gaszenia, a „stróże i parobcy w każdym
domu” – do czynnego udziału w akcji.
Zaniedbania w tym względzie karano
grzywną i chłostą. W 1804 roku, za rządów
pruskich, powstało Towarzystwo Ogniowe;
składka wynosiła 10 groszy od każdych 100
złotych polskich wartości domu murowa-
nego, a 15 groszy od drewnianego.

straż pożarną z prawdziwego zdarzenia
utworzono w Warszawie dopiero w latach
1834–1836. Prócz gaszenia ognia miała dbać
o czyszczenie kominów, a według history-
ków „była chyba najlepiej zorganizowaną
agendą miasta”. Cieszyła się dużą popular-
nością i jak najlepszą opinią; twierdzono
nawet, że była „daleko lepsza niż w miastach
niemieckich”. strażaków uważano za boha-
terskich chwatów; stali się przedmiotem
westchnień kucharek i służących.

dawne klęski ogniowe na wielką skalę
przestały już nawiedzać miasto, chociaż
groźne pożary – jak zobaczymy dalej – zda-
rzały się ciągle. „W Warszawie przy takich
strażach, jakie mamy – twierdził pod
koniec wieku Henryk sienkiewicz w Spra-
wach bieżących – pożar nigdy nie może
przybrać zatrważających rozmiarów”.

We wcześniejszych latach pożar często
traktowano jako uzewnętrznienie się
gniewu Bożego i nie dochodzono innych,
bardziej przyziemnych przyczyn. Częściej
dopatrywano się umyślnego podpalenia
i to tylko na podstawie domniemań, pogło-
sek czy plotek. sprawców podpaleń, nie-
rzadko tylko domniemanych – traktowano
niezwykle bezwzględnie; czasem po prostu
wrzucano ich w ogień lub dokonywano
samosądu w równie okrutnej formie.
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