
HIST         RIA ZEGARA NA RATUSZU W SIERPCU
Nasze miasto od kilku lat posiada w³asny hejna³. Jego 

melodie s³ychaæ z wie¿y zegarowej dawnego ratusza, 
gdzie dzisiaj swoj¹ siedzibê ma Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej.

Prawie ka¿de polskie miasto posiada ratusz. Sierpec-
ki zbudowany zosta³ w latach 1837-1841, za rz¹dów bur-
mistrza Walentego Kelcha. Ratusz by³ siedzib¹ w³adz 
miejskich przez 137 lat (z trzyletni¹ przerw¹ w latach 
wojny 1942-1945), do roku 1978, w którym w³adze miej-
skie przenios³y siê do 2-piêtrowego budynku przy ul. 
Piastowskiej.

Pierwotny projekt ratusza w Sierpcu, ze wzglêdu na 
ograniczone mo¿liwoœci finanso-
we miasta, nie przewidywa³ wie-
¿y zegarowej. Dopiero po ukoñ-
czeniu budowy obiektu w roku 
1841, Komisja Rz¹dowa Spraw 
Wewnêtrznych i Duchownych, 
dokumentem z 17-29 maja, 
1841r. przedstawi³a projekt, a w 
dniach 13-25 wrzeœnia zatwier-
dzi³a „Projekt na Urz¹dzenie 
Wie¿y Zegarowej na Ratuszu w 
Mieœcie Sierpcu”. W roku 1843 
do dwuspadowego dachu krytego 
blach¹ dobudowano wie¿yczkê 
zegarow¹.

Przez wiele lat zegar nie spe³-
nia³ swej roli, by³ nieczynny. 
Dziêki staraniom dyrektora Jana 
Rzeszotarskiego uruchomiony 
zosta³ 14 sierpnia 1997 roku o 
godz. 14.50. Ratuszowy zegar 
jest niezwyk³y. Charakteryzuje 
go wiele cech, o których wspom-
nieæ nale¿y. A wiêc: zegar cechuje 
ca³kowita bezobs³ugowoœæ, nie wymaga on nastawiania, 
np.; przy zmianie czasu z letniego na zimowy, cechuje go 
wysoka dok³adnoœæ wskazañ czasu, jest synchronizowa-
ny wzorcem atomowym, posiada zasilanie awaryjne 
UPS. D³ug¹ ¿ywotnoœæ zegara gwarantuj¹ zastosowane 
materia³y, jakie u¿yto do jego powstania. S¹ to br¹z, stal 
nierdzewna, poliamidy. Materia³y te gwarantuj¹ pracê ze-
gara w ka¿dych warunkach klimatycznych. Œrednica 
tarczy zegarowej wynosi 103 cm, wysokoœæ cyfr 13 cm, 
zaœ d³ugoœci wskazówek wynosz¹: krótkiej 33 cm, a 
d³ugiej 46 cm. Podobne zegary mo¿na spotkaæ m.in. w 
Muzeum Historii Miasta Gdañska, Rejonowym Urzêdzie 
Pocztowym w Legnicy, Muzeum Rybo³óstwa Morskiego 
w Œwinoujœciu, na Starym Rynku w Wa³brzychu, Akade-
mii Rolniczej we Wroc³awiu, na Ratuszu w K³odzku, 
Ratuszu oraz Muzeum Historycznym we Wroc³awiu i 
wielu innych miejscach.

Zegar, oprócz swojej podstawowej funkcji wskazy-
wania czasu, spe³nia rolê elementu dekoracyjnego. Har-
monijnie wpisuje siê w architekturê budynku a jego orygi-
nalnym dodatkiem jest cyklicznie wygrywany hejna³.

Hejna³ sierpecki skomponowa³ Bogus³aw Klimsa, 
kompozytor o ogromnym dorobku artystycznym. Muzyk 
urodzi³ siê w roku 1946 roku w Zabrzu. Jest absolwentem 
Uniwersytetu Wroc³awskiego. Bogus³aw Klimsa jest 
równie¿ dziennikarzem, re¿yserem, autorem muzyki do 
wielu spektakli teatralnych, muzyki do filmów dokumen-
talnych, muzycznych oraz reporta¿y, s³uchowisk muzy-
cznych oraz ponad 200 piosenek wykonywanych przez 

znanych polskich piosenkarzy, 
aktorów oraz przez kabaret 
„Elita”. Skomponowa³ melodie 
hejna³ów miejskich m.in. miast 
K³odzko, Sianowo i Sierpc. Po 
raz pierwszy sierpecki hejna³ 
rozleg³ siê w Sylwestrow¹ Noc 
1999 roku. Zarówno prze³omowa 
data, jak i melodia hejna³u by³y 
wielkim prze¿yciem dla miesz-
kañców Sierpca. Przed ratuszem 
(Muzeum Wsi Mazowieckiej) 
zgromadzi³y siê tysi¹ce miesz-
kañców, by po raz pierwszy us³y-
szeæ sierpecki hejna³ i przywitaæ 
nowy 2000 rok. Od pierwszych 
sekund prze³omowego roku hej-
na³ rozbrzmiewa z ratuszowej 
wie¿y w dzieñ o ka¿dej pe³nej 
godzinie. Jest on dum¹ naszego 
miasta i jego mieszkañców. 

Na tym nie koñczy siê historia 
zwi¹zana z ratuszowym zegarem 
i wygrywanym z niego hejna³em. 
Melodia hejna³u na tyle zaintere-

sowa³a sierpeckiego historyka Paw³a B. G¹siorowskiego, 
¿e postanowi³ on u³o¿yæ do niej s³owa. Hejna³ sierpecki 
ilustruj¹ trzy zwrotki, które w poetyckich s³owach nawi¹-
zuj¹ do historii naszego grodu. Nadmieniê tylko, ¿e 20 
czerwca o godz. 17.00 na placu przed ratuszem odby³a siê 
osobliwa prapremiera. Hymn ze s³owami Paw³a B. 
G¹siorowskiego przy akompaniamencie tr¹bki zosta³ 
odœpiewany przez chór z³o¿ony z mi³oœników Sierpca. 
Wiêcej na ten temat przeczytacie Pañstwo w osobnym 
artykule tego numeru „Sierpeckich Rozmaitoœci”.
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