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w elewacjach bocznych. Wewn¹trz w œcianach prezbiterium 
widoczne s¹ wnêki zamkniête ³ukiem, s¹ to byæ mo¿e nisze 
sediliów, czyli ³aw przeznaczonych dla celebransa i jego asysty.

Konsekracji koœcio³a dokonano zapewne pod koniec lat 80-
tych XV wieku, wskazywa³oby to, ¿e równie¿ wyposa¿enie wnêt-
rza wykonane by³o w tym czasie, gdy¿ o³tarz g³ówny konse-

krowano zawsze razem z koœcio³em. Wykonanie nasta-
wy o³tarzowej w tym malutkim koœció³ku wi¹zane jest ze 
szko³¹ Wita Stwosza. Wnioski takie pozwala wyci¹gn¹æ 
zachowany do dziœ jej fragment – rzeŸba Trójcy Œwiêtej - 
tzw. Tron £aski, przedstawiaj¹ca Boga Ojca, Chrystusa 
Ukrzy¿owanego i Œw. Ducha, a znajduj¹ca siê obecnie 
w Muzeum P³ockim.

Z akt wizytacji biskupich,  przeprowadzonych w XVI 
wieku, wynika, i¿ by³y w nim cztery o³tarze. O³tarz  g³ów-
ny  po stronie prawej prezbiterium, obok niego o³tarz bez 
nastawy, ale za to z widoczn¹ za nim polichromi¹ na 
œcianie prezbiterium. Dalej o³tarz maj¹cy w swojej nasta-
wie rzeŸbê Trójcy Œwiêtej. Czwarty o³tarz znajdowa³ siê 
po stronie lewej, a w jego nastawie umieszczono rzeŸbê 
œw. Katarzyny.

Od strony pó³nocnej koœció³ posiada³ niewielk¹, 
murowan¹ zakrystiê. Zarówno pod³oga jak i sufit wew-
n¹trz obiektu by³y drewniane. Cmentarz wokó³ koœcio³a 
by³ ogrodzony i zadbany, w jego pobli¿u sta³ dom prepo-
zyta i drugi dla pensjonariuszy. Na uposa¿enie szpitala 
zakupiono wieœ Wilczogórê, a tak¿e wydzier¿awiono 
mieszczanom sierpeckim kilka ogrodów nale¿¹cych do 

szpitala, a znajduj¹cych siê na terenie miasta. 
Nadzór nad ca³ym maj¹tkiem mieli dwaj radni wybie-
rani poœród mieszczan. Pensjonariusze szpitala 
otrzymywali nie tylko po¿ywienie i odzie¿, ale tak¿e 
drobne sumy pieniêdzy, na pokrycie niezbêdnych 
potrzeb ¿yciowych. Sami tez zajmowali siê upraw¹ 
warzyw w ogrodzie po³o¿onym w okolicach koœ-
cio³ka.  

W 1958 roku, w wyniku prac konserwatorskich, 
we wnêtrzu koœcio³a odkryto zachowana fragmenta-
rycznie na œcianach prezbiterium polichromiê. uwa-
¿a siê j¹ obecnie za najstarsz¹ poza Czerwiñskiem, 
na ca³ym terenie Mazowsza P³ockiego. Wskazuje 
ona na wysoki poziom ¿ycia kulturalnego i artystycz-
nego w mieœcie.

Malowanie koœcio³a, to zawsze wydarzenie któ-
remu musi towarzyszyæ patronat biskupa. Ordynariu-
szem P³ockim w tym czasie by³, szczególnie 
zainteresowany sztuk¹, biskup Andrzej Krzycki, 
zmar³y w 1537 r. Wydaje siê s³uszne to w³aœnie temu 
wybitnemu humaniœcie przypisaæ patronat nad 
polichromiami w sierpeckim koœciele œw. Ducha, w 
zwi¹zku tym czas ich powstania mo¿na zawêziæ do 
lat 1527-1537. Trudno okreœliæ te¿ z jakim warszta-
tem artystycznym mamy tu do czynienia, gdy¿ w 
ówczesnych latach w œrodowisku p³ockim, ta 
dziedzina sztuki nie by³a zbyt rozwiniêta.

Obrazy namalowane na œcianach koœcio³a z ca³¹ 
pewnoœci¹ tworz¹ jakiœ system ikonograficzny, jed-
nak s³aby stan zachowania nie pozwala na jego 
dok³adne okreœlenie. Widoczna na nich Ostatnia 
Wieczerza, Weroikon, Ukrzy¿owanie Chrystusa, czy 
S¹d Ostateczny, to tematyka odpowiadaj¹ca tytu³owi 
koœcio³a i jego przeznaczeniu. Obok tematyki religij-
nej pojawia³y siê te¿  fragmenty krajobrazu – mo¿e to 
widoki XVI-wiecznego Sierpca? a widoczne na 
obrazach postacie cechuje niezwyk³y realizm ujêcia 
– czy¿by przedstawia³y mieszkañców miasta?

Szpital przy koœciele Œw. Ducha funkcjonowa³ 
jeszcze do po³owy  XIX wieku. Przebywa³o w nim 
œrednio od 6 do 10 osób - mê¿czyzn i kobiet. W XIX 
wieku ust¹pi³ miejsca plebani, wybudowanej na po-
trzeby koœcio³a farnego. 
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