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Kolejna w dorobku niestrudzonego księdza doku-
mentalisty, Andrzeja Zakrzewskiego, cenna publikacja 
dotycząca, tym razem, Ochotniczych Straży Pożarnych 
na terenie Diecezji Płockiej. Ksiądz Zakrzewski każde-
go roku wydaje opracowanie, wnoszące istotny wkład 
wiedzy w dzieje ziemi sierpeckiej. Do tej pory były to, 
m.in. monografia kapliczek rozsianych po terenie para-
fii Goleszyn, historia i stan obecny goleszyńskiej parafii 
oraz kościoła p.w. św. Mateusza, przewodnik po deka-
nacie i rzymskokatolickich parafiach w powiecie sier-
peckim, historia samorządowej gminy Sierpc w latach 
1992-2002, monografie szkół gminnych, kilka publikacji 
poświęconych strażom pożarnym powiatu sierpeckiego 
i parafii diecezji płockiej oraz, stanowiące bazę do przy-
szłych badań, materiały źródłowe dotyczące zagadnień 
związanych z parafią tluchowską.

Niniejsza książka to, mające encyklopedyczny charakter, zestawienie wszelkich dostęp-
nych informacji na temat jednostek strażackich w parafiach Diecezji Płockiej.

Autor przez wiele lat przygotowywał się do jej napisania. Zbierał materiały, przepro-
wadzał wywiady, rozsyłał do wszystkich jednostek ankiety z pytaniami. Efekt tej pracy jest 
imponujący, bo oto na prawie 200 stronach zgromadzono interesujący materiał, będący dziś, 
w świetle nowoczesnych strażnic XXI wieku, zapisanym świadectwem dziedzictwa prze-
szłości. Pewnie niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ochotnicze zastępy strażackie to nie 
tylko jednostki służące pomocą w trakcie nieszczęścia jakim jest pożar, ale także, często jedy-
ne w danej miejscowości, ośrodki tworzące i animujące kulturę, choćby poprzez zakładanie 
orkiestr strażackich czy amatorskich teatrów. I właśnie o tych wszystkich aspektach funkcjo-
nowania straży ogniowych przeczytać można w dziele księdza Zakrzewskiego.

Książka składa się z pięciu rozdziałów, z czego trzy pierwsze dotyczą danych historycz-
nych o powstaniu Diecezji Płockiej i jej zasięgu terytorialnym, pożarach na omawianym 
terenie od XVI wieku, dawnych przepisach przeciwpożarowych oraz próbach zakładania 
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pierwszych drużyn pożarniczych. W rozdziale czwartym opisane zostały straże pożarne 
w XX wieku. Znalazły się tu nazwiska działaczy strażackich, opisano losy OSP w czasie 
II wojny światowej i w czasach komunistycznych. W najobszerniejszym, piątym, rozdziale 
przedstawiono wszystkie jednostki strażackie, prowadzące swoją działalność w miastach, 
miasteczkach, osadach oraz wioskach Diecezji Płockiej. Autor doliczył się ich aż 610. Przy 
każdej jednostce zaznaczona jest jej przynależność do danej parafii i gminy oraz podsta-
wowe informacje na temat roku założenia, nazwisk założycieli, roku powstania strażnicy, 
nadania sztandaru, jest informacja o orkiestrze, sztandarze oraz przynależności jednostki do 
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Publikację uatrakcyjnia kolorowa wkładka ze zdjęciami. Wartości dodaje jej także bogata 
bibliografia, będąca cenną wskazówką dla osób szerzej interesujących się tematem.

Książkę kończy smutne podsumowanie, iż z naszych miejscowości znikają tak bardzo 
zasłużone, o bogatej historii, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Zmniejsza się też 
liczba strażaków. Autor apeluje do lokalnych społeczności o ratowanie tej, zasłużonej dla 
Ojczyzny, organizacji.

Ksiądz Zakrzewski, po raz kolejny, ocalił od zapomnienia ciekawy wycinek lokalnej 
historii. Niebagatelny wpływ na powstanie publikacji miały jego osobiste zainteresowania 
oraz fakt, że od lat jest kapelanem strażaków Diecezji Płockiej. Dążenie do ocalenia lokalnego 
dziedzictwa, poprzez utrwalenie go na kartach książek, to czyn, który zasługuje na wyjątko-
wą pochwałę. Oby więcej było na naszym terenie tak uzdolnionych pisarsko i pracowitych 
duchownych.
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