
MARCIN SUMOWSKI 

LOKACJA SIERPCA 
NA TLE SIECI MIEJSKIEJ XIV-WIECZNEGO MAZOWSZA 

Abstrakt 

Artykuł traktuje o początkach miasta w Sierpcu. Przedstawia obecne w historiografii poglądy na 
datę jego lokacj i miejskiej, ustosunkowując się do dotychczasowych ustaleń. Anal iza skąpych 
informacji źródłowych została przy tym poparta uwzględnieniem sieci miejskiej całego Mazowsza, 
co pozwoli ło wyciągnąć nieco odmienne od dotychczasowych wnioski. 
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Problematyka genezy i rozwoju miast średnio-
wiecznych ziem polskich posiada już bogatą tra-
dycję historiograficzną1. Także urbanistyczna sieć 
Mazowsza stanowi teren badawczo zagospoda-
rowany. Jej powstanie i rozwój prezentował już 
kilkadziesiąt lat temu Stanisław Pazyra2. Przed-
stawił on obraz tworzenia miast mazowieckich 
w dłuższej perspektywie czasowej, bo aż do koń-
ca XVIII wieku. Wydaje się jednak, iż warto po-
kusić się o ujęcie problemu z innej perspektywy, 
mianowicie przez pryzmat jednego ośrodka miej-
skiego, zaprezentowanego na tle sieci miejskiej 
w krótszym wycinku dziejów. Takim miastem 
będzie dla nas Sierpc3 jako punkt na mapie sie-
ci urbanistycznej regionu w XIV wieku. Nie bę-
dziemy podejmowali szczegółowej analizy ustroju 
miejskiego, czy też jego funkcji gospodarczych 
ani napływu osadników. Skupimy się raczej na 
- jak się okazuje - wciąż niejasnych począt-
kach tego ośrodka. 

Obraz prezentowanego stulecia, zarówno w 
skali Mazowsza, jak i całych ziem polskich, rysu-
je się dynamicznie4. Odbudowa monarchii pia-
stowskiej pozostawiła ten region poza granicami 
zjednoczonego królestwa. Książęta, początkowo 
lawirujący między Piastami a zakonem krzyżac-
kim, już w drugiej połowie wieku poczuli się na 
tyle silni by rywalizować o koronę polską. Samo 
Mazowsze nie stanowiło jednak monoli tu. Rzut 
oka na mapę tego regionu w tym czasie pokazu-
je dynamikę zmieniających się podziałów dziel-
nicowych. Interesujące nas ze względu na pre-
zentowane miasto księstwo płockie, w pierwszej 
połowie wieku pod panowaniem książąt Wacła-
wa a potem Bolesława III, w latach 1351-1370 
stanowiło domenę królewską, by po jego śmierci 
przejść pod panowanie Siemowita III, a później 
Siemowita IV, konkurenta Jagiełły do korony. Jak 
zobaczymy, zmiany te odcisnęły się w procesie 
powstawania lokowanego miasta w Sierpcu. 

Jak jednak wyg ląda ła sieć miejska mazo-
wieck ie j dzielnicy? Na tle sąs iednie j Polski, 
a zwłaszcza pańs twa zakonu k rzyżack iego 
w Prusach, nie był to obszar silnie zurbanizo-
wany, gdzie miałoby szanse rozwinąć się silne 
mieszczaństwo5. Niemniej właśnie w XIV wieku 
na szerszą skalę rozpoczęła się na tym terenie 
akc ja lokacy jna . Fakt lokac j i rozumiemy tu 
w uproszczeniu jako czynność nadającą danej 
miejscowości nowy status prawny, opiera jący 
się na wspólnocie mieszkańców6. Stąd nie za-
wsze lokacja zapoczątkowuje bytność ośrodka 
jako miasta, k tórym m o g ł o być ono jeszcze 
przed wystawieniem stosownego dokumentu . 
Proces ten był zresztą na interesującym nas te-
renie złożony i wieloetapowy7. Cytowany wyżej 
Stanisław Pazyra naliczył w tym czasie 36 lo-
kacji miejskich na Mazowszu8 . Wcześniej, od 
XIII wieku jako miasta lokowane funkcjonowa-
ły tylko Płock (1237)9 , Pułtusk (1257), Łowicz 
(1298) i Warszawa (1300). Kolejny wiek przy-
niósł , jak wyżej w s p o m n i a n o , zdecydowane 
nasilenie akcj i lokacyjnej. Do połowy stulecia 
p r z e b i e g a ł a ona j e d n a k n i e r ó w n o m i e r n i e . 
Ośrodk i miejskie lokowano bowiem wówczas 
głównie w po łudn iowej części regionu1 0 . Wy-
daje się to zrozumiałe ze względu na wiszącą 
nad północnym Mazowszem groźbą najazdów. 
W II poł. XIV wieku obserwujemy jednak wła-
ściwy rozwój sieci mie jsk ie j . Prawo miejskie 
nadano wówczas 77% lokowanych w całym stu-
leciu ośrodkom1 1 . Interesujące nas szczególnie 
tereny, a więc ziemia płocka i zawkrzeńska, 
mimo posiadania znaczącego ośrodka central-
n e g o , n a d a l p o z o s t a w a ł y z u r b a n i z o w a n e 
znacznie słabiej. W XIV wieku na obszarze księ-
stwa płockiego lokowanych miast było zaled-
wie 6: Płock (1237), Sierpc (po 1322 ?), Szreńsk 
(1383)12, Kuczbork (1384)13, Płońsk (1400)14, Ra-
dzanów (ok. 1400)15. 

10 NOTATKI PŁOCKIE » 2012 » 2/231 



LOKACJA SIERPCA Ν Α TLt SIECI 
WIEJSKIEIHIY-WIÉCZHEGO 

MftZDWSZA 

U 1 ΓΕ ί I * 1 

Marcin Sumowski 
Fot. J. Grodzicki 

Lokowane miasta mazowieckie nie powsta-
wały na tzw. surowym korzeniu. Ich podstawą 
były ośrodki wcześniejsze. Dla XIV wieku zdecy-
dowaną większość (66,67%) stanowiły miejsco-
wości mające już wcześniej charakter gospodar-
czo miejski16. Jednocześnie były to miejscowości 
lokowane w znacznej części na terytorium mo-
narszym (55,56%)17. Kluczowym zagadnieniem 
jest również forma prawa przyjmowanego przez 
nowolokowane miasta. Były to różne odmiany 
tzw. prawa niemieckiego (magdeburskie, średz-
kie, chełmińskie). Nie anal izujemy tu istnieją-
cych między nimi różnic, aczkolwiek zanotować 
należy znaczną popularność na Mazowszu pra-
wa chełmińskiego, na którym oparły się lokacje 
ponad 77% miast tego regionu w XIV wieku18. 
W II poł. stulecia miał je już Płock, oraz inne 
lokowane w tym okresie ośrodki w interesują-
cym nas szczególnie województwie (Szreńsk, 
Kuczbork, Płońsk, Radzanów)19. 

Pierwszy dokument mówiący o planach loka-
cji interesującego nas Sierpca wystawiono 8 maja 
1322 roku20. Dotyczył on zamiany gruntów, ja-
kiej zamie rza ł d o k o n a ć książę W a c ł a w 
z Florianem, biskupem płockim. Zamiana miała 
dotyczyć miejscowości Tchórz, Łagiewniki, Sierpc, 
Żurawin Wielki, Śniedzanowo, Kisielewo, Borko-
wo oraz źrebu Samrowo. Wszystkie zostały wy-
raźnie określone jako villae seu hereditates, żadna 
nie miała zatem wówczas miejskiego charakte-
ru. Wydaje się jednak, iż najbliżej osiągnięcia 
takiego statusu był właśnie Sierpc, gdzie funkcjo-
nowało już osiedle targowe, a jak wskazuje znacz-
nie wcześniejszy falsyfikat mogileński, również 
gród21. Dokument książęcy co prawda o tym nie 
wspomina, aczkolwiek nawet jeżeli osiedle gro-
dowe przestało do tego czasu istnieć, podgro-
dzie nadal funkcjonować mogło w charakterze 
wsi, co więcej, stawać się coraz istotniejszym go-
spodarczo. Sierpc nie został co prawda w doku-

mencie wymieniony jako pierwszy, co wyróżnia-
łoby go wyraźnie od pozostałych ośrodków wiej-
skich, niemniej dalsza część dyplomu przynosi 
plany jego wyniesienia. Książę zgodził się bo-
wiem, aby wszystkim wymienionym miejscowo-
ściom nadać prawo średzkie, natomiast wieś 
Sierpc podnieść do rangi miasta i wybudować 
tam zamek22. Monarsza akceptacja była bowiem 
konieczna nawet w wypadku nadania prawa nie-
mieckiego miejscowościom bezpośrednio mu nie-
podlegającym23 . Biskup płocki i jego następcy, 
jak dosłownie głosi dokument, zyskał więc upraw-
nienia do lokowania Sierpca, z których jednak 
nie miał sposobności skorzystać. Postanowienia 
dokumentu nie zostały bowiem zreal izowane, 
a wspomniane wsie nadal pozostawały pod bez-
pośrednią kontrolą księcia24. 

Cytowany wyżej Stanisław Pazyra mylnie uznał 
więc datę wystawienia powyższego dokumentu 
za punkt lokacji miasta25. Ostrożniej do sprawy 
podszedł ks. Tadeusz Zebrowski zak łada jący 
prawdopodobieństwo zrealizowania tej czynno-
ści prawnej przez samego księcia26. Nie może-
my wykluczyć, iż rzeczywiście miało to miejsce, 
choć jak zauważyliśmy wyżej, lokacje w północ-
nej części Mazowsza były wówczas rzadkością. 
Niemniej Sierpc stawał się coraz istotniejszym 
punktem na mapie ziemi płockiej. Przyjrzyjmy 
się wzmiankom źródłowym na temat tej miej-
scowości w XIV wieku: 

1 . 1 IX 1350 - „Iohannes castellanus de Sie-
prcz"27 

2. 16 I 1363 - „Johannes castellanus Seprz-
ki"28 

3. 2 VII 1375 - „molendinum (...) in Syeprrz", 
„Jacobus plebanus de Syeprcz"29 

4. 22 III 1377 - „Iacobus notarius Plocensis 
et plebanus de Szeprcz"30 

5. 13 IX 1381 - „ in Szeprcz (...) ecclesiae rec-
tor"31 

6. 15 X 1381 - „rector in Seprcz ecclesiae"32 

7. 11 VIII 1383 - „Iasco dictus Pilik haeres de 
Sieprcz"33 

8. 28 XII 1385 - „Iasco dictus Pilik heres de 
Szeprcz"34 

9. 1389 - „Jacobus de Seprcz prelatus et 
Canonicus"35 

Jak widzimy, mamy do czynienia ze wzmian-
kami skąpymi, dotyczącymi raczej osób niż sa-
mej miejscowości. Wszystkie też pochodzą do-
piero z II po łowy stulecia. N iemnie j możemy 
pokusić się o wydobycie z nich informacji przy-
datnych w naszych rozważaniach. W żadnym 
z f ragmentów Sierpc nie został określony jako 
civitas lub oppidum, co wyraźnie wskazywałoby 
na jego miejski charakter36 . Niekiedy bowiem 
miejscowości nazywano w ten sposób już w sa-
mym akcie lokacyjnym, co dowodzi , iż wcze-
śniej pełniły funkcje miejskie37. Brak tych pojęć 
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w tego typu dokumentach niczego jednak nie 
przesądza. Już zamierzenia lokacyjne z 1322 
roku dowodzą, iż rola Sierpca nie mogła być 
na p ó ł n o c n y m Mazowszu m a ł a . Cy towane 
wzmianki nr 1 i 2 poświadczają natomiast funk-
cjonowanie kasztelanii, przynajmniej od poło-
wy stulecia38. Plebania zaś była na tyle atrakcyj-
na, iż dzierżył ją notar iusz p łock i i kanon ik 
(wzmianki nr 3, 4, 5, 6, 9)39. W tym czasie Sierpc, 
jak wskazują zresztą wzmianki nr 3, 7 i 8 zmie-
niał swoich właścicieli. W latach 50. XIV wieku 
znalazł się pod panowaniem Kazimierza Wiel-
kiego, by przejść we władanie mazowieckich Sie-
mowitów, kończąc jako prywatna miejscowość 
rycerza Jaśka Pilika, określanego jej „dziedzi-
cem"40. Gdzie jednak szukać pierwotnego przy-
wileju lokacyjnego dla miasta Sierpca? 

8 listopada 1576 roku w Toruniu, ówcześni 
dziedzice Sierpca wystawili bardzo interesujący 
dokument4 1 . Mia ł on być odnowien iem wcze-
śniejszego przywileju miejskiego, który spłonął 
w pożarze. Jak zapisal i wystawcy, opierał się 
on na prawie magdeburskim, uchwalonym przez 
cesarza Ottona, oraz przyjętym przez Kazimie-
rza Wielkiego oraz całe Królestwo Polskie w roku 
135642. Pojawienie się tej daty zasugerowało ks. 
Tadeuszowi Żebrowsk iemu, iż przywilej który 
spłonął został wystawiony przez króla w tymże 
roku43. Zapiska nie wydaje się jednak jasno na 
to wskazywać. Dokładne t łumaczenie pozwala 
bowiem odnieść rok 1356 do całego Królestwa 
i jego mieszkańców, nie zaś konkretnie do Sierp-
ca, który miał tylko korzystać z uznanego wów-
czas prawa. Co więcej, rok ten jest datą utwo-
rzenia na zamku w Krakowie sądu wyższego 
prawa niemieckiego, co dobrze wpisuje się w 
pogląd autorów o uznaniu wówczas prawa mag-
deburskiego za obowiązujące w całym państwie. 
Trudno zatem jednoznacznie uznać ten rok za 
datę ewentualnego odnowienia lokacji Sierpca. 
Niemniej jej związek z Kazimierzem Wielk im i 

okresem posiadania przez niego tych terenów 
zdaje się być w pewnym stopniu potwierdzony 
przez fakt korzystania przez Sierpc z prawa mag-
deburskiego. W Koronie to ono było bowiem 
popularniejsze od chełmińskiego, częstszego na 
Mazowszu44. Stąd t rop kazimierzowski wydaje 
się jak najbardziej uzasadniony. 

W literaturze pojawiła się jeszcze trzecia da-
tacja, ustalająca rok nadania praw miejskich 
na 138945. Choć niezwykle interesująca, jest to 
jednak informacja zupełnie niepoparta cytata-
mi źródłowymi, przez co również nie daje się 
utrzymać w naukowym obiegu. 

W świetle powyższych analiz otwarte pozosta-
je pytanie gdzie szukać punktu, w którym Sierpc 
uznano za miasto, nie tylko lokacyjne. Jak wi-
dzimy, wymyka się on bowiem naszemu bezpo-
średniemu poznaniu. Spalony w XVI wieku doku-
ment lokacyjny mógł być jednak znacznie wcze-
śniejszy. Ogólnomazowieckie tło, na które zwró-
ciliśmy uwagę na początku, pokazuje bowiem, iż 
interesująca nas miejscowość odznaczała się na 
tym terenie już w XIV wieku. Dowodzą tego choćby 
wczesne, w porównaniu do innych ośrodków, 
plany lokacyjne. Henryk Samsonowicz, dokonu-
jąc podziału miast średniowiecznych na cztery 
kategorie, sklasyfikował Sierpc na poziomie III, 
co, podkreślmy, w skali Mazowsza, a zwłaszcza 
ziemi płockiej, jest jedną z najwyższych pozy-
cji46. Charakter miejski uzyskał zatem Sierpc za-
pewne wcześnie. Cytowany wyżej ks. Żebrowski 
zakładał dwuetapowość jego lokacji, co w dużej 
mierze odpowiadać może rzeczywistości47. Nie 
byłoby to bowiem odosobnionym zjawiskiem w 
skali całej dzielnicy48. Zarówno książęta mazo-
wieccy, jak i król Kazimierz Wielki mogl i odci-
snąć swój ślad w tym rozwoju. Być może również 
w świadomości współczesnych to właśnie około 
1322 roku Sierpc zaczynał funkcjonować jako 
miasto o charakterze gospodarczym, a dopiero 
później lokacyjnym. 
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Na temat sierpeckiej kasztelanii i kasztelanów: T. Zebrowski, 
op. cit., s. 101-113. 
Jego biogram: A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy kapituły kate-
dralnej płockiej w XIV i I poł. XV w. Studium prozopograficzne, T. 2: 
Kanonicy, Toruń 1993, s. 60. 
Biogram Jaśka Pilika: M. Wilska, Pilik Jan (Jaśko) h. Rogala, [w:] 
Polski Słownik Biograficzny, t. 26, 1981, s. 278 -279 ; zob. też: 
A. Supruniuk, Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV 
(1374-1426). Studium o elicie politycznej Mazowsza na przeło-
mie XIV i XV wieku, Warszawa 1998, s. 245; Eadem, Mazowsze 
Siemowitów.., s. 150, 156-157. 
Wybór dokumentów miasta Sierpca z końca XV-XVI wieku, opr. 
T. Zebrowski, [w:] Dzieje Sierpca.., nr 19; starsze wydanie: 
Przywileje, nadania i swobody przez krolów polskich, xiążąt ma-
zowieckich i biskupów płockich udzielone miastom woiewodz-
twa płockiego, zebr. W.H. Gawarecki, Warszawa 1828, nr 35. 
„ imprimis itaque eidem oppido Sieprc et incolis eius omnibus 
praesentibus et futuris iure municipali Magdeburgensi iudicari, 
ab Ottone magno imperatore Romanorum fundatum et sanci-
tum, et tandem serenissimus princeps dominus et dominus Ca-
simirus rex Poloniae, de consensu et consilio sui senatus et totius 
regni, anni millesimi trecentesimi quingentesimi sexti, ad utilita-
tem et profectum incolarum regni Poloniae acceptavit et confir-
mavit, et in civitatibus oppidis, villisque observari statuit". 
T. Zebrowski, op. cit, s. 85; błąd ten popełnił już S. Pazyra, op. 
cit., s. 190, przyp. 7 (autor był zresztą niekonsekwentny, pomija-
jący rzekomy przywilej lokacyjny z 1356 r. przy wyliczaniu uzna-
wanych przez niego dat nadania Sierpcowi praw miejskich - s. 161). 
Na temat lokacj i na prawie magdebursk im w tym okresie: 
K. Kamińska, Lokacje miast na prawie magdeburskim na zie-
miach polskich do 1370 r. (Studium historycznoprawne), Toruń 
1990 (na temat Mazowsza, s. 108); por. A. Borkiewicz-Celiń-
ska, Ze studiów nad rozwojem prawa chełmińskiego w średnio-
wieczu we wsiach Mazowsza Północno-Zachodniego (ziemie płocka, 
zawkrzeńska, wyszogrodzka, ciechanowska), [w:] Studia Culmen-
sia Historico-Juridica..., t. 2, Toruń 1988, s. 85 -129 . 
Encyklopedia Orgelbranda, t. 23, s. 441; Słownik Geograficzny 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. B. Chle-
bowski, W. Walewski, F. Sulimierski, t. 10, Warszawa 1889, 
s. 594; T. Zebrowski zauważył istotną sprzeczność tej informacji 
- przywilej lokacyjny miałby nadać wg powyższych król Jagiełło, 
nie Siemowit IV, któremu wówczas podlegały te tereny, w związ-
ku z czym powinien być wystawcą takiego dokumentu: T. Zebrow-
ski, op. cit., s. 83. 

H. Samsonowicz, op. cit., s. 393: dla porównania, Płock otrzymał 
kategorię II. 
T. Zebrowski, op. cit., s. 88. 
S. Pazyra, op. cit., s. 157 n. 
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THE LOCATION OF SIERPC IN RELATION TO THE 
MUNICIPAL NETWORK OF 14TH CENTURY MASOVIA 

Summary 

This article is devoted to the issue of beginnings of the medieval town of Sierpc. This issue has 
been presented in relation to the municipal network of Mazovia. The first section briefly discusses 
the shape of this municipal network. The second section discusses the sparse source of information 
about Sierpc in this period. Eventually, this enabled the making of a critical evaluation of current 
historiography and outlined new conclusions. The final date of this location must remain open. 
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