
Niemców, mieszkaj¹cych w Sierpcu i okolicach, pomaga³a Polakom - ostrzegano ich przed aresztowaniami, ukrywano lub zatrudniano u 
siebie, aby nie zostali wywiezieni na roboty do Rzeszy. Niestety, zdarza³y siê równie¿ wypadki denuncjacji.

W styczniu 1945 r. nast¹pi³ exodus ludnoœci niemieckiej. Wkraczaj¹ce na teren ziemi sierpeckiej oddzia³y Armii Czerwonej 
przepêdzi³y niemieck¹ ludnoœæ. Du¿a czêœæ z nich nara¿ona by³a na wojskowe samos¹dy. Sta³o siê tak w pod koniec stycznia 1945 roku. 
Grupa ewangelików zosta³a wówczas rozstrzelana w murach koœcio³a ewangelickiego. Ci którzy postanowili uciec, czêsto ginêli podczas 
wêdrówki. Ludnoœæ, która zamieszkiwa³a te tereny od prawie 200 lat w ci¹gu jednego miesi¹ca zosta³a raz na zawsze wymazana z 
pamiêci. Ginie, ucieka, b¹dŸ ukrywa siê grupa blisko 2000 ludzi. Raz na zawsze przepadaj¹ mieszkañcy Gozdów, Bia³asów i Osówki. Do 
dziœ trudno jest ustaliæ co sta³o siê z wiêkszoœci¹ z nich. Represje jakie ich spotka³y ze strony komunistycznej w³adzy oraz od samych 
Polaków, którzy w ramach odwetu mœcili siê na ludnoœci ewangelickiej, s¹ trudne do precyzyjnego omówienia. Samos¹dy, 
rozstrzeliwania, zmuszanie do ucieczki, niszczenie mienia wykonywane by³y czêsto na ludziach w ogóle nie zwi¹zanych z nazizmem. 
Doskona³ym przyk³adem by³ zdewastowany koœció³ ewangelicki, czy zrujnowane i sukcesywnie niszczone ewangelickie nekropolie. 
Polacy, którzy osiedlali siê w opustosza³ych poniemieckich wioskach nie rozró¿niali osadników mieszkaj¹cych tu od wielu lat, od 
przyby³ych niedawno ¿o³nierzy hitlerowskich. Prawdê mówi¹c, trudno siê nie dziwiæ. W pamiêci zostawa³y obrazy z lat wojny. Jednak nie 
by³ to powód do bezmyœlnego niszczenia wszystkiego co "niepolskie". Szkoda, ¿e w ten sposób zaginê³a bezpowrotnie opowieœæ o 
wêdruj¹cych przed kilkuset laty kolonistach poszukuj¹cych lepszego miejsca na ziemi. Polskie ziemie by³y dla nich tym lepszym 
miejscem.

Tomasz Kowalski

Bibliografia:

Eduard Kneifel: "Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939"

P. B. G¹siorowski: "Nekropolie Ziemi Sierpeckiej"

M.M. Grzybowski: "Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej" - Obiekty sakralne Sierpca

I.Galicka, H. Sygietyñska - "Katalog zabytków sztuki..."

Strona internetowa: sierpc.polska.pl

Archiwum parafii œw. Maksymiliana Kolbe

Zasoby Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

Wiersz wieczorny 

W ka¿dej chodnikowej p³ytce
spa³y rymy do weso³ych wierszy
Co minutê skrzypia³y kawiarnie
r¿a³y podków o bruki pegazy

Œlad obcasów ze szk³a od karafek
zestukiwa³ rytmicznie fokstrota
Bia³e pary sz³y w œwietle lataren
wy³apywaæ garœæ s³ów w pozytywki

Fale spódnic i sukien amarant
zgubi³ kolor pozmienia³ riksz ramy
pory nocy wieczoru i tañca
domyka³y siê same w szpalerze

O pó³nocy znu¿eni ksiêgarze
wymyœlili po sto nowych imion
"Jaki piêkny œwiat" szepta³ z moc¹
kot o oczach zielonych jak trawa
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Wiersz o Mi³oœci

Przypominam wszystko znów i cztery jeszcze

œwiat wybucha wtóry raz i dr¿y powietrze

mia³ka myœl wci¹¿ rzuca wprzód siê, gnie od nowa:

pogorzelisk nie odstanie py³ i trwoga

œród gor¹czki jedna myœl siê skrzy zmarzniêta:

powiedzia³am pewnie wiêcej ni¿ pamiêtam

huk œródczaszem wdar³ siê, grzmi, ³opocze, krzyczy

nie ma nas i nie ma przyczyn, nie ma przyczyn...!
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