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Pożar mostu na Warcie w 1905 roku

Niesamowite zdarzenie miało miejsce w naszym mieście dokładnie 100 lat temu. 
Oto 1 lipca 1905 r. w sobotę spłonął nagle most na Warcie. Pożar wybuchł o godz. 7. rano 
w południowej części mostu. Był to most drewniany, w południowej części zwodzony, 
wybudowany w 1865 r. Ze względu na wiek i uszkodzenia techniczne tutejszy magistrat 
miał zamiar już go wymienić na nowy, solidny, który mógłby służyć wiele lat. Do ma-
gistratu napływały projekty techniczne różnych znanych firm z całego kraju, niestety po-
żar mostu spowodował, że trzeba było zrezygnować z tych planów.

Ustalenie przyczyny pożaru nie było łatwe. Przypuszczalnie ogień zaprószył prze-
pływający akurat statek parowy „Friedrich”, który z czterema pustymi barkami znalazł 
się pod mostem. Prawdopodobnie miał on niesprawny iskrochron, jednak powołana do 
zbadania sprawy komisja nie potrafiła ustalić faktycznej przyczyny pożaru1.

Ogień zauważył właściciel apteki mieszczącej się przy ul. Wał Okrężny pan Fink i 
zaalarmował straż pożarną, która już za 7 minut była na miejscu, do gaszenia przystąpił 
też przepływający wówczas statek „Bromberg”, ale ogień rozprzestrzeniał się gwałtownie 
i wkrótce objął cały most liczący 80 metrów długości. Jak wspomina naoczny świadek, o 
godz. 10 min. 40 zawyły syreny. Prawie połowa mieszkańców na wieść o pożarze mostu 
przybiegła i po obu stronach Warty stojąc, podziwiała niesamowite zjawisko. Ogromne 
płomienie i chmury dymu sięgały nieba. Słychać było krzyk i płacz przerażonych dzie-
ci2.

 Pożar mostu spowodował niesamowite trudności komunikacyjne, ale nie tylko. Ze-
rwane zostały przewody gazowe i kable elektryczne dostarczające gaz i energię elektrycz-
ną za Wartę. Władze miejskie starały się jak najszybciej opanować sytuację. Zwrócono 
się do władz okręgowych kolei w Bydgoszczy, skąd natychmiast w dniu 1 lipca otrzy-
mano telegram zezwalający na przechodzenie przez most kolejowy osobom pieszym. Z 
pomocą pośpieszył również tutejszy Urząd Wodno-Budowlany, który podstawił statek 
„Morstein” do przewożenia bezpłatnie pasażerów; od 9 lipca zastąpił go statek „Kron-
prinz”. Na prośbę magistratu wojsko również przybyło z pomocą. Sprowadzono ze Span-
dau jednostkę saperską, która składała się z 3 oficerów 6 podoficerów i 50 ludzi, którzy 
przystąpili do budowy mostu pontonowego i promu. Most pontonowy zbudowano na li-
nii ul. Cegielnianej, zaś prom na linii ul. Szpitalnej. Bale do mostu dostarczył tartak Ku-
bego, zaś drewno do promu firma Boas3.

W lokalnej prasie ukazało się obwieszczenie dotyczące komunikacji, które głosiło, że 
pojazdy będą przewożone od godz. 4 min.30 rano do 9 wieczór, zaś transport osobowy 

1  Landsberger General Anzeiger nr 287 z 8 XII 1925.
2  W. Gross, Die alte Warthebrücke brennt, w: Landsberg an der Warthe, Bielefeld 1980, s. 20-22.
3  Landsberger General Anzeiger nr 287, 8 XII 1925; Neumärkische Zeitung nr 154, 4 VII 1905.
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od godz. 5.30 do 8 wieczór. Duże bagaże, wózki dziecięce, rowery nie mogły być przewo-
żone statkiem, a jedynie promem, po uzgodnieniu z prowadzącym prom, o ile będą tam 
miejsca obok przewożonych pojazdów4. Komunikacja była nadzorowana przez policję, 
która zastrzegła, że wszelkie zakłócenia porządku przez pasażerów mogą  spowodować 
wstrzymanie komunikacji. Szczególne uprawnienia na polecenie władz otrzymały po-
jazdy pocztowe, osobowe, które na nadany przez nie sygnał (trąbkę) były wpuszczane na 
prom w pierwszej kolejności. Chodziło bowiem o tych pasażerów, którzy jechali dalej i 
w Landsbergu mieli przesiadkę na inny pojazd pocztowy. Ogłoszono specjalne przepisy 
dotyczące przewozu pojazdów, nie mogły one przekraczać ogólnej wagi 80 cetnarów (w 
Niemczech 1 cetnar liczył 50 kg); jeśli natomiast zaprzęg stanowią 3 konie, to na pon-
tonie należy je ustawić tak, by nie dyszel lecz koń środkowy był na środku pontonu; pro-
wadzący pojazd furman lub pocztylion powinien zejść z wozu, przystań pontonów i stat-
ku pasażerskiego w dzień oznaczone było czerwonymi flagami, w nocy dwiema czer-
wonymi latarniami. Obliczono, że do 5 lipca przewieziono 10.000 pasażerów i 312 po-
jazdów5 Na Zawarciu wówczas funkcjonowały wielkie zakłady przemysłowe, jak Fabryka 
Juty Maxa Bahra, Mechaniczna Fabryka Sieci Schrödera tegoż Fabryka Kabli, Fabryka 
Maszyn Pauckscha i wiele innych. Ponadto przewieziono mostem pontonowym jeden 
orszak ślubny i jeden kondukt pogrzebowy.

Transport zastępczy był uciążliwy, podróżni starali się korzystać z usług prywatnych 
właścicieli łodzi i promów, np. w Czechowie i Wieprzycach, którzy przy okazji nieźle za-
robili.

Mieszkańcy miasta bardzo mocno przeżyli tę tragedię, byli bowiem, jak się oka-
zuje uczuciowo związani ze starym mostem. Do redakcji „Gazety Nowomarchijskiej” na-
desłano 2 wiersze opiewające to wydarzenie6.

 Po kilku dniach wszystko zaczęło jakoś funkcjonować, magistrat zmuszony był 
szybko postawić nowy most, bowiem zastępcza komunikacja była kosztowna. Obieca-
no, że nowy most tymczasowy stanie za 3 tygodnie. Trzeba było jednak najpierw usu-
nąć resztki spalonego mostu. Tu przyszło z pomocą wojsko i straż pożarna. Dnia 8 lip-
ca o godz. 6 min.40 przy pomocy środków wybuchowych wysadzono w powietrze reszt-
ki mostu7. Z resztkami mostu poszło dobrze, ale  eksplozja była tak solidna, że wyleciały 
wszystkie szyby z okien w pobliskich domach, posypały się tynki, zniszczone zostały 
urządzenia wewnętrzne takie jak żyrandole, klosze szklane, lustra, drzwi powypadały z 
zawiasów, pomimo że władze zarządziły, aby wszystkie drzwi i okna pozostawić otwarte, 
a usta otworzyć musieli ci, którzy z konieczności znaleźli się najbliżej wybuchu, ze wzglę-
du na niebezpieczeństwo utraty słuchu.

Szkody zostały spisane przez urzędników magistratu, który zmuszony był je pokryć. 
Zgłosili je mieszkańcy ulic Wał Okrężny, Wodna, Mostowa, Łazienki, Przemysłowa, 
Nadbrzeżna i Spichrzowa. W jednej z pobliskich aptek, w której sprzedawano również 
perfumy, właściciel zażądał odszkodowania za rozbite butelki z perfumami8.

�  Tamże.
�  Tamże.
6  Tamże, nr 158, 8 VII 1905.
�  Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp. (dalej: APG), Akta miasta Gorzowa, sygn. 10.733.
�  APG, Akta miasta Gorzowa, sygn. 10.734.
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Szukano winnego, który powinien by ponieść koszty tych uszkodzeń. Eksplozję  
przeprowadziło wojsko na polecenie władz lokalnych. Trudno tu było szukać winnego, 
w rezultacie koszty zmuszone były pokryć władze miasta.

Niestety wybuch spowodował również śmierć jednego z podróżnych, który akurat 
zatrzymał się w gospodzie przy ul. Wał Okrężny tuż przy moście i chciał obserwować 
wybuch, stojąc w przy otwartym oknie. Mutra metalowa od ogromnej śruby łączącej ele-
menty mostu wpadła przez otwarte okno i uderzyła w klatkę piersiową obserwatora, któ-
ry zginął na miejscu. Okazało się, że posiadał on fałszywe dokumenty, ponadto miał przy 
sobie skradzioną pieczęć policyjna ze wsi Marienau (obecnie Niwka pow. Chojna) i 6 fe-
nigów. Orzeczono, że był włóczęgą, być może zajmował się sprzedażą podrabianych do-
kumentów9.

Magistrat musiał pilnie postawić nowy most, nie było czasu ani pieniędzy na prze-
bieranie w projektach najlepszych firm. Dnia 7 lipca zapadła decyzja, że most będzie 
znów tylko drewniany według projektu miejscowego urzędu budowlanego. 25 września 
1905 most już funkcjonował. Koszt budowy mostu wraz z kosztami komunikacji zastęp-
czej wyniósł 126.000 marek, Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwróciło magistratowi za 
spalony most 73.360 marek tak, że miasto straciło 43.000 marek10. Do tego doszły kosz-
ty odszkodowania za uszkodzone podczas eksplozji budynki.

Nauczone smutnym doświadczeniem władze miasta z miejsca rozpoczęły starania 
o budowę nowego mostu, ale już nie drewnianego, lecz solidnego, wytrzymałego, a więc 
mostu z żelazobetonu. Na to jednak ze względu na brak funduszy trzeba było poczekać 
ładnych parę lat. Most tymczasowy miał służyć tylko najwyżej 5 lat, ale okazało się, że 
musiał służyć całe 20 lat, aż do czasu gdy stanął tu solidny i piękny most Gerloffa.

�  Neumärkische Zeitung nr 158, 8 VII 1905.
10  Landsberger General Anzeiger nr 287, 8 XII 1925.

Pożar mostu na Warcie w 1 lipca 1905 roku


