RECENZJE

Korzenie stra¿y po¿arnych w diecezji p³ockiej
Jesteœmy przyzwyczajeni, ¿e w przypadku nieszczêœæ, a szczególnie po¿arów, spiesz¹ nam z pomoc¹
stra¿acy. Chêtnie ogl¹damy ich, gdy maszeruj¹ w
galowych mundurach, s³uchamy orkiestr stra¿ackich.
Przewa¿nie nie zdajemy sobie sprawy, ¿e nie zawsze tak
by³o. Jakie by³y pocz¹tki stra¿y takiej, jak¹ ogl¹damy
dzisiaj?
Tym zagadnieniom poœwiêci³ kolejn¹ swoj¹
publikacjê o tematyce stra¿ackiej ksi¹dz Andrzej
Zakrzewski. Autor jest od wielu lat zwi¹zany z dzia³alnoœci¹ stra¿y po¿arnych.
Pe³ni funkcjê ich kapelana,
organizuje dla nich spotkania
religijne oraz bada przesz³oœæ
poszczególnych jednostek.
£¹cznie daje to stra¿akom
pewn¹ formacjê duchow¹
po³¹czon¹ z wiedz¹ o tradycji
tej s³u¿by dla innych, w któr¹
wpisuj¹ siê kolejne ich pokolenia.
W prezentowanej ksi¹¿ce autor omawia formowanie
siê dru¿yn stra¿ackich w miastach diecezji p³ockiej. W czêœci
pierwszej przybli¿a czytelnikowi powstanie diecezji w XI
wieku oraz ukszta³towanie siê
jej terytorium. Prezentuje
kolejne zmiany i korekty jej
granic zaistnia³e w d³ugich
dziejach. Dalej ksi¹dz
Zakrzewski omawia dawne
przepisy przeciwpo¿arowe.
Mo¿na dowiedzieæ siê jak
Polacy w kolejnych wiekach
radzili sobie ze z³owrogim
¿ywio³em, który pustoszy³
niegdyœ ca³e miejscowoœci, oraz jak próbowali zapobiegaæ po¿arom. W wieku XIX w kolejnych miastach
ówczesnego Królestwa Polskiego powstawa³y stra¿e
ogniowe. Ich kontynuacj¹ s¹ (przewa¿nie po wielu
przekszta³ceniach) dzia³aj¹ce dzisiaj jednostki.
Zasadnicz¹ czêœæ pracy stanowi zaprezentowanie
kolejnych stra¿y ogniowych z terenu diecezji. Autor
wnikliwie bada okolicznoœci utworzenia poszczególnych jednostek. Warto tu zacytowaæ trzy zdania dotycz¹ce Pu³tuska. „21 lipca 1875 r. miasto nawiedzi³
wielki po¿ar. Sp³onê³o wówczas 2/3 miasta. Po¿ar
strawi³ m. in. koœció³ pobenedyktyñski, bibliotekê
klasztorn¹, synagogê i klasztor.” Nieprzygotowanie do
za¿egnania kataklizmu wrêcz zmusza³o do zabezpie36

czenia siê na przysz³oœæ. By³o tak¿e przestrog¹ dla
innych miast. W miastach diecezji powstawa³y kolejne
stra¿e. Ksi¹dz Zakrzewski omawia czynnoœci formalne
(biurokratyczne), z jakimi niekiedy musieli zmagaæ siê
ich organizatorzy.
Kolejno zosta³y zaprezentowane stra¿e w 12
miastach diecezji (10 na Mazowszu P³ockim, w tym w
Sierpcu, oraz 2 w ziemi dobrzyñskiej). Poznajemy
nazwiska organizatorów oraz wielu druhów anga¿uj¹cych siê w dzia³alnoœæ poszczególnych jednostek.
Mo¿emy znaleŸæ tu nazwiska
kilkudziesiêciu osób niekiedy
pe³ni¹cych eksponowane
stanowiska w swoich miastach,
a do tego w³¹czaj¹ce siê do
cennej z punktu spo³ecznego
pracy w stra¿y. Mo¿emy
dowiedzieæ siê o wyposa¿eniu
jednostek w sprzêt przygotowany do walki z po¿arami.
Na koñcu pracy pokazany jest w formie podsumowania podzia³ na piêæ etapów
organizowania siê stra¿y w
miastach w omawianym okresie. Zamyka publikacjê wykaz
jednostek (z datami powstania)
poszerzony o te, które powsta³y w pocz¹tkach XX wieku,
gdy nast¹pi³y znaczne u³atwienia formalne dla tworzenia
nowych stra¿y.
Autor wnikliwie przeanalizowa³ ró¿norodne publikacje i rozproszone Ÿród³a.
Zebrana wiedza jest zatem
efektem ¿mudnej pracy badawczej. Publikacja opatrzona
jest bogatym zestawem przypisów bibliograficznych,
ukazuj¹cych nie³atw¹ drogê do jej powstania. Jest ona
cennym przyczynkiem do poznania jednego z przejawów ¿ycia spo³ecznego na terenie Mazowsza
P³ockiego.
Ksi¹¿ka zosta³a wydana w ramach serii T³uchowskie Zeszyty Historyczno-Spo³eczne. Jest ozdobiona kilkoma rysunkami autorstwa Wioletty Boguckiej przybli¿aj¹cymi dzisiaj ju¿ nieco romantyczny
wizerunek stra¿y sprzed ponad wieku.
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