Serock historycznie

Serock

Serock jest jednym z najstarszych miast na Mazowszu. Pierwszą
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wzmiankę o grodzie – wówczas Syrozch – odnaleziono w tzw. falsyfikacie mogileńskim z 1065 r. O umiejscowieniu grodu zdecydowały przede wszystkim
walory terenu – wysoki, przecinany głębokimi jarami brzeg u ujścia Bugu do Narwi,
niewielka odległość od ujścia Narwi do Wisły, a także przebiegający przez Serock lądowy szlak, prowadzący wzdłuż Bugu z Mazowsza do Prus i na Ruś. W południowej
części Serocka znajdowała się prawdopodobnie przeprawa przez rzekę. Taka lokalizacja
grodu zapewniała dobre warunki obronne, pozwalała na kontrolę transportu wodnego
na dwu wielkich rzekach oraz rozwój handlu. Sytuacja ta sprzyjała szybkiemu rozwojowi osady targowej, jaka powstała u podnóża grodu. Gród istniał od XI do XIII wieku.
W 1417 roku Serock zwany wówczas Szeroczec lub Syroczec (od przymiotnika „szyroki”
(szeroki), który odnosił się do szerokiego koryta utworzonego u spływu Bugu i Narwi),
otrzymał potwierdzenie, prawdopodobnie wcześniej nadanych przez księcia Janusza
I Mazowieckiego, praw miejskich.
Wprowadzono wówczas rozplanowanie regularne z prostokątnym rynkiem i wychodzącymi
z naroży ulicami. Na rynku, najprawdopodobniej w I poł. XV wieku postawiono budynek
ratusza. Podstawą rozwoju Serocka stały się odbywające się cztery razy do roku jarmarki.
Miasto przyciągało wielu rzemieślników, wśród których byli piekarze, rzeźnicy, garncarze,
szewcy, krawcy, piwowarzy, sprzedawcy soli i „kramarczykowie”.
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W latach 1520-1525 lub 1512-1535 książę Janusz III i książę Stanisław oraz sekretarz ich
kancelarii nadwornej Wojciech Popieliski z Popielrzyna – serocki pleban, ufundowali kościół murowany (jeden z najstarszych zabytków sztuki sakralnej na Mazowszu). Rozwój
miasta zahamowała ciężka zaraz z 1572 roku, a kolejnym ciosem okazał się najazd szwedzki. Wojny szwedzkie z I poł. XVII w. niemal zupełnie zniszczyły Serock, który stał się biedną
wyludnioną mieściną, powoli jednak podnoszącą się z upadku.
W 1794 r., potem w 1809 i 1831 roku Serock znalazł się w zasięgu walk o stolicę. W 1808 r.
Napoleon kazał ufortyfikować Serock, razem z Modlinem i Pragą, jednak plany dotyczące budowania dalszych umocnień uległy zmianie nadając decydujące znaczenie twierdzy
Modlin. W czasie powstania listopadowego Serock był miejscem koncentracji wojsk polskich podejmujących (maj 1831) wyprawę przeciwko gwardiom rosyjskim. Mimo utraty
praw miejskich w 1869 r. miasto rozwijało się i wciąż przybywało mieszkańców - w 1900 r.
było ich 5166.
Rozwój miasta w końcu XIX w. związany był tradycyjnie z jarmarkami, odbywającymi się
cztery razy w roku.
W historię Serocka wpisał się też wielki pożar miasta w 1893 roku – z blisko 5000 mieszkańców, około 3000 osób straciło większość swojego majątku. Klęska – choć dramatyczna w skutkach – przyczyniła się do rozwoju budowlanego. To w tym okresie powstało
wiele nowych kamienic, rozkwitało życie społeczne. Prawa miejskie odzyskał Serock
w 1923 roku. Liczył wówczas 4694 mieszkańców, z czego 50 proc. ludności stanowili Żydzi. W okresie międzywojennym miasto pełniło rolę ośrodka handlowego i usługowego dla okolicznych terenów. W 1939 r. liczyło około 6500 mieszkańców, miało
4 małe zakłady przemysłowe i około 100 warsztatów rzemieślniczych.

II wojna światowa przyniosła miastu ogromne zniszczenia (75%
zabudowy), szczególnie podczas
walk na przyczółku pułtusko – serockim w 1944 r. Okupacja i zagłada ludności żydowskiej poważnie
wyludniła miasto. Wojnę przeżyło
2123 mieszkańców.
Współczesny charakter Miasta
i Gminy Serock (miasto, 29 wsi
i osiedle Zegrze obejmuje powierzchnie prawie 109 km2) wiąże
Na trasie Serock – Jadwisin, przy ul. Rybaki, fot. UMiG Serock
się z powstaniem Jeziora Zegrzyńskiego w 1963 roku. Jezioro, walory przyrodnicze i krajobrazowe, obiekty historyczne, zaledwie 40-kilometrowa odległość od stolicy, przyczyniły się do lokalizowania tu ośrodków
wypoczynkowych i hoteli, kilku tysięcy działek rekreacyjnych, a co za tym idzie napływu
mieszkańców sezonowych i turystów. Czynniki te spowodowały, że charakter miasta i gminy
zmienił się z typowo rolniczego na turystyczno – rekreacyjny. Tradycje rolnicze, a zwłaszcza
sadownicze, zostały jednak nadal istotnym elementem gospodarki gminnej. Ze średniowiecznej tradycji zachowały się w Serocku targi. Odbywają się one w każdą środę i sobotę na
rynku miejskim, gdzie również ma miejsce wiele spotkań kulturalnych oraz ważne wydarzenia sportowe jak na przykład Bieg Wojciechowy czy Bieg Niepodległościowy. Wychodzące
z rynku szlaki biegowo-rowerowe prowadzą nad brzeg Jeziora Zegrzyńskiego, do urokliwych
zakątków miasta i gminy zatopionych w niepowtarzalnym serockim krajobrazie.
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