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rzêdy ³awek oraz kazalnica. W 1894 przy szkole pobudowano
drewnian¹ dzwonnicê. Dzwon odla³a firma Zwoliñskich z Warszawy.
W 1905 r. powziêto decyzjê o budowie w³asnego koœcio³a.
Autorem projektu by³ architekt gubernialny Boles³aw Zienkiewicz,
który nada³ budowli cechy stylu neogotyckiego. Kamieñ wêgielny
po³o¿ono 16 maja 1911 roku. Koœció³ ulokowano w pobli¿u starej
szko³y, kilkanaœcie metrów na pó³noc. Budowa trwa³a przez dwa
lata i 15 maja 1913 roku odby³o siê uroczyste poœwiêcenie nowej
œwi¹tyni. Budowa kosztowa³a 34 tysi¹ce rubli. G³ównym budowniczym by³ Emil Design z Dobrzynia nad Drwêc¹. Organist¹ w
nowym koœciele zosta³ miejscowy nauczyciel Theodor Bachmann.
W 1912 roku odlano dzwon. Sprowadzono go z miejscowoœci
oddalonej od naszego miasta o przesz³o 900 km. W Bochum,
le¿¹cym w pobli¿u granicy z Holandi¹, do dziœ dnia istnieje fabryka
"Bochumer Verein", w której produkuje siê wyroby stalowe, ale i
tak¿e spi¿owe dzwony. Jest to najs³ynniejsza ludwisarnia w zachodnich Niemczech. W wielu ewangelickich zborach w Polsce
mo¿na us³yszeæ dŸwiêk dzwonów produkowanych w s³ynnej
fabryce, z której wyszed³ tak¿e nasz sierpecki dzwon. Ciekawe s¹
inskrypcje na tym zabytku. Po jednej stronie znajdziemy
informacje:

"Evangelishche-Augsburgische Kirche zu Sierpc
Grundsteinlegung Mai 1911
Einweihung Mai 1913"
Znaczy to tyle co:
"Ewangelicko-augsburski Koœció³ w Sierpcu
Po³o¿enie kamienia wêgielnego Maj 1911
Poœwiêcenie Maj 1913"
Po drugiej stronie, na czêœci dzwonu zwanej krawêdzi¹
górn¹, znajdujemy mocno ju¿ zatart¹ inskrypcjê: "Geig. V.
Bochumer Verein I. Bochum 1912" Dziwne skróty, s¹ dziœ trudne
do zrozumienia. Na pewno mowa jest tu o ludwisarni "Bochumer
Verein" i dacie odlania dzwonu - 1912. Na œrodku p³aszcza znajduje
siê tekst: "O LAND, LAND, LAND HÖRE DES HERRN WORT", co
oznacza: "Ziemio, ziemio, ziemio - s³uchaj s³owa Pañskiego".
Zdanie te pochodzi z Ksiêgi proroka Jeremiasza ze Starego Testamentu. Jak wiadomo, ewangelicy, bardzo du¿¹ wagê przywi¹zywali do studiowania Pisma Œwiêtego. Taki cytat na dzwonie,
którego miarowe dŸwiêki zaprasza³y ich na nabo¿eñstwo, dawa³ im
natchnienie do modlitwy.
Sam koœció³ jak ju¿ by³o wspomniane by³ budowl¹
neogotyck¹. Zbudowano go z ceg³y na planie prostok¹ta z
trójbocznie zamkniêtym prezbiterium. Wnêtrze rozœwietla³o 12
wysokich, ostro³ukowych okien. Do œrodka prowadzi³o troje drzwi

- g³ówne dwuskrzyd³owe, z ozdobn¹ wimperg¹, oraz dwoje
bocznych równie¿ dwuskrzyd³owych prowadz¹cych do klatek
schodowych na boczne empory oraz wie¿ê. Bry³ê koœcio³a
wspiera³o 10 skarp, zaœ wie¿e - dwie. Sklepienie w koœciele by³o
kolebkowe, nad prezbiterium - pozorna trójboczna koncha.
Wnêtrze przedziela³ rz¹d s³upów, które by³y zarazem wsparciem
dla znajduj¹cych siê po bokach empor, te zaœ przedziela³y czêœæ
okien na pó³. Z zewn¹trz w miejscu przeciêcia wykonane by³y
ceglane ozdobniki. Na empory wchodzi³o siê dwiema klatkami
schodowymi pobudowanymi po obu stronach koœcio³a. Pomiêdzy
emporami, nad wejœciem znajdowa³o siê specjalne pomieszczenie, z którego schody prowadzi³y na wie¿ê. Wie¿a by³a czteropoziomowa. W najni¿szej partii umieszczono kruchtê g³ówn¹
prowadz¹c¹ do koœcio³a. Kruchta
sklepiona by³a ostro³ukowo. Drugi
poziom wie¿y rozpoczyna³ siê
wejœciem na ni¹ z empor. Koñczy³
siê on widocznym z zewn¹trz gzymsem kordonowym. Kolejny poziom
charakteryzowa³ siê du¿¹ okr¹g³¹
rozet¹. Po bokach znajdowa³y siê
ma³e podwójne okienka z ¿aluzjami. St¹d schody prowadzi³y na
najwy¿szy poziom wie¿y. Ten charakteryzowa³ siê odmiennym
kszta³tem - by³ bowiem zbudowany
na planie oœmioboku. Na ka¿dej z
bocznych œcian znajdowa³y siê
smuk³e, ostro³ukowe okna. Na tej kondygnacji zamontowany by³
dzwon z 1912 roku. Wy¿ej znajdowa³ siê jedynie nieu¿ywany
strych pod he³mem wie¿y. Dach na koœciele by³ dwuspadowy kryty
dachówk¹. Nad naw¹ w dachu umieszczone by³y trójk¹tne lukarny
- po 5 z ka¿dej strony. Nad prezbiterium dach by³ trójspadowy analogicznie do kszta³tu œcian. Z ty³u, za prezbiterium od strony
zachodniej dobudowana by³a kwadratowa zakrystia.
Koœció³ w o³tarzu g³ównym posiada³ sporej wielkoœci krucyfiks.
£awki dla wiernych ustawione by³y w dwóch rzêdach. Budowla
otoczona by³a drewnianym p³otem. Na przykoœcielnym terenie do
lat 30-atych znajdowa³a siê stara, drewniana dzwonnica z
poprzedniej budowli. W wyposa¿eniu koœcio³a wyró¿nia³y siê dwa
krucyfiksy - pierwszy barokowy z XVIII wieku, drugi wykonany w
stylu ludowym z prze³omu XIX i XX wieku.
W 1921 r. liczna ewangelików w mieœcie zmala³a - w Sierpcu
mieszka³o tylko 58 osób tego wyznania, co stanowi³o mniej ni¿ 1%
ludnoœci. W 1925 r. proboszczem zosta³ Aleksander Paschke,
zwolennik polonizacji ewangelików. Wówczas na terenie sierpeckiej wspólnoty istnia³o dziewiêæ szkó³ ewangelickich, w czterech
nich uczono w jêzyku polskim, a w piêciu po niemiecku. Po œmierci
pastora Paschke w 1938 r. parafiê obj¹³ A. Wittmajer. W 1939 r. w
ca³ym powiecie by³o 2418 ewangelików, na tle s¹siednich
powiatów – lipnowskiego i rypiñskiego – to raczej niewiele.
Po wkroczeniu wojsk niemieckich w 1939 r. postanowiono z
miejscowych ewangelików utworzyæ oddzia³ pomocnicze, tzw.
Selbstschutz. Ich cz³onkowie czêsto dzia³ali samowolnie dopuszczaj¹c siê rabunków na ludnoœci polskiej. Z koñcem listopada
organizacja zosta³a rozwi¹zana, a jej dzia³acze w wiêkszoœci podjêli
pracê w policji.
Nie wszyscy Niemcy chcieli podpisaæ Volkslistê, niektórzy,
uwa¿aj¹c siê za Polaków - odmawiali. Trzeba zauwa¿yæ, i¿ czêœæ
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