
Gmina ewangelicka w Sierpcu
Sierpc na przestrzeni wieków by³ miastem czterech kultur. 

Stanowili je: katolicy, ¯ydzi, prawos³awni oraz ewangelicy. O 
dwóch ostatnich zachowa³o siê niewiele historycznych Ÿróde³. 
Wiele z faktów ich ¿ycia nale¿y siê tylko domyœlaæ. Postanowi³em 
odtworzyæ dzieje ewangelików na terenie ziemi sierpeckiej od ich 
przybycia na prze³omie XVII i XVIII wieku, do exodusu w latach 40-
tych ubieg³ego stulecia.

Trudno jest dziœ precyzyjnie ustaliæ datê przybycia 
niemieckich kolonistów na tereny Sierpca i okolic. Fakt ten 
zapewne nale¿y wi¹zaæ z osiedlaniem wzd³u¿ Wis³y olêdrów 
sprowadzanych z terenów dzisiejszej Holandii, oraz z terenów 
Rzeszy Niemieckiej. By³a to specyficzna grupa ludnoœci. Polityka 
królów polskich XVIII wieku kierowana by³a g³ównie na rozwój 
gospodarczy. Na tereny Rzeczpospolitej w dwóch fazach 
sprowadzono osadników z terenów Niderlandów i Niemiec w celu 
zagospodarowywania przez nich nieu¿ytków rolnych, karczowania 

lasów oraz osuszania podmok³ych terenów. Miejscowoœci¹ typo-
wo osadnicz¹ s¹ Gozdy w gminie Mochowo. Uk³ad gospodarstw 
wskazuje na typ wsi rozproszonej, typowej dla osadnictwa 
niemieckiego, a co warto wspomnieæ w Gozdach, a¿ do po³owy XX 
wieku prê¿nie dzia³a³a szko³a ewangelicka wraz z domem 
modlitwy. Wraz z fal¹ nap³ywu osadników olêderskich, przybywali 
drobni rzemieœlnicy, kupcy, handlarze. Osiedlali siê w podsier-
peckich wsiach. Mo¿na tu wymieniæ kilka: Bia³asy, Szczechowo,  
Cisse, Czartownia, Osówka, czy wspominane ju¿ Gozdy. 

Miejscowoœci zamieszkiwane przez osadników zwykle 
zyskiwa³y w swych nazwach przedrostki takie jak: "holêdry", czy 
"kolonia". Ciekawe informacje podaje nam rosyjska mapa topo-
graficzna z pocz. XIX wieku. Otó¿ wymienia ona miejscowoœci takie 
jak: Holêdry Maluszyñskie (dzisiejszy Maluszyn, gm. Szczutowo), 
Holêdry Kapuœniki (Kapuœniki, gm. Szczutowo), Gozdy Holêdry 
(Gozdy, gm. Mochowo), Holêdry Strachacz (Paw³owo, gm. Sierpc), 
Holêdry Skiêpskie (zapewne Modrzewie, gm. Szczutowo), 
Czolownia Holêdry (Ca³ownia, gm. Szczutowo), Holêdry Gêszewo 
(nieistniej¹ca dziœ i trudna do precyzyjnej lokalizacji miejscowoœæ. 
Znajdowa³a siê zapewne w miejscu dzisiejszej drogi krajowej nr 10 
pomiêdzy Mieszczkiem a Karolewem), czy Ulaszki Holêdry 
(równie¿ nieistniej¹ca wieœ pomiêdzy Sudragami a Paw³owem w 
gm. Sierpc, byæ mo¿e wcielona do Edwardowa w gm. Mochowo). 

Wszystkie te nazwy wskazuj¹ na rozwiniêt¹ sieæ osadnictwa 
niemieckiego na terenie ziemi sierpeckiej.

Koloniœci zamieszkiwali wsie i rozpoczyna³ siê powolny 
proces asymilacji z miejscow¹, katolick¹ ludnoœci¹. Osadnicy byli 
g³ównie wyznania ewangelicko-augsburskiego, choæ zdarzali siê 
równie¿ baptyœci czy menonici. W wiêkszych wsiach budowano 
szko³y ewangelickie wraz z miejscem przeznaczonym na salê 
modlitw (tzw. Bethaus). Tu¿ za miejscowoœci¹ lokowano cmentarz. 
Do dziœ dnia zachowa³o siê niewiele œladów po kolonistach. 
Cmentarze w Józefowie, Osówce i Bia³asach zachowa³y siê w 
op³akanym stanie. Jedynie cmentarz w Gozdach kilkanaœcie lat 
temu ogrodzono i ustawiono stosown¹ tablicê. 

W samym Sierpcu zamieszkiwa³a ludnoœæ nie rolnicza, lecz 
trudni¹ca siê handlem i rzemios³em. W 1817 r. na ogóln¹ liczbê 
3357 mieszkañców by³o 142 wyznawców koœcio³a ewangelicko-
augsburskiego. Pocz¹tkowo modlitwy odbywa³y siê w domach, 
jednak w pierwszej po³. XIX wieku zauwa¿ono potrzebê za³o¿enia 
pe³noprawnej gminy wyznaniowej. W 1837 roku za³o¿ono parafiê, 
na czele której stan¹³ pastor Gottlieb Rosenthal. Przez kilka lat 
funkcjonowa³ ma³y cmentarz usytuowany przy obecnej ulicy 
Benedyktyñskiej na nieistniej¹cym dziœ ma³ym wzniesieniu. 
Zamkniêto go jednak w latach 40-tych ze wzglêdu na wydzielenie 
kwatery ewangelickiej na cmentarzu parafialnym (dziœ œrodkowa 
brama). W 1847 roku kupiono plac przy ówczesnej ulicy Bielskiej 
(dziœ P³ocka) i zbudowano  szko³ê ewangelick¹ wraz z budynkami 
gospodarczymi i mieszkaniem dla pastora. By³ to ma³y drewniany 
budynek, który s³u¿y³ nie tylko celom edukacyjnym, lecz równie¿ 
by³ miejscem parafialnych spotkañ i modlitw. Stopniowo wspólno-
ta siê powiêksza³a i w 1858 r. w samym mieœcie mieszka³o ju¿ 335 
ewangelików na ogóln¹ liczbê 5015 mieszkañców. Po odejœciu 
pastora Rosenthala przez wiele lat zarz¹dza³o wspólnot¹ dzie-
siêciu ró¿nych administratorów, czyli pastorów z s¹siednich 
parafii. Przez ca³y czas ewangelicy nie mieli swojego koœcio³a, 
posiadali tylko szko³ê, w której nadal odbywa³y siê nabo¿eñstwa. 

W 1885 podjêto starania o dobudowê do budynku szko³y kaplicy z 
prawdziwego zdarzenia. Mia³a to byæ dobudowana sala modlitw.           
Zachowa³ siê dokument, który przedstawia plany rozbudowy 
szko³y. Efekt prac by³ nastêpuj¹cy - do budynku dostawiono 
kwadratow¹ salê modlitw przedzielon¹ oœmioma drewnianymi 
s³upami na 3 czêœci. Do wnêtrza prowadzi³y zdobione drewniane 
drzwi, kaplicê rozœwietla³o 10 okien. W œrodku znajdowa³y siê trzy 
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