
UCHWAŁA NR 558/XLIX/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

w sprawie uczczenia 1025. rocznicy śmierci Świętego Wojciecha 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze 
zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Serocku w 1025. rocznicę śmierci Świętego Wojciecha, czci pamięć i oddaje hołd 
Patronowi Miasta i Gminy Serock. 1025 lat temu zginął Święty Wojciech, patron Serocka. Wyprawa 
chrystianizacyjna na ziemie pogańskich Prusów była krokiem odważnym ale też misją jego życia, jego 
dopełnieniem. Męczeńska śmierć biskupa stała się symbolem wiary, odwagi i poświęcenia. Wyprawa na ziemie 
Pogan rozpoczęła się w Gnieźnie, stolicy państwa Bolesława Chrobrego, wczesną wiosną 997r. Podróż lądem, 
w towarzystwie przyrodniego brata Radzima-Gaudentego i prezbitera Boguszy-Benedykta, wiodła przez 
Bydgoszcz, Świecie do Gdańska, gdzie misjonarze wsiedli się do łodzi. Przez Zalew Wiślany dotarli rzekami na 
południe od Elbląga i wysiedli na ląd w okolicy wsi Bągart, gdzie nastąpił pierwszy kontakt z Prusami. Mimo 
nieudanego spotkania podążyli dalej ale w okolicach wsi Pachoły na wschód od miasta Dzierzgoń zostali ujęci 
przez Prusów i zawleczeni do grodu Cholin. W grodzie, znajdującym się na wschód od miejscowości Święty Gaj, 
biskupa Wojciecha zabito. Stało się to 23 kwietnia 997r. Książę Bolesław wykupił ciało Wojciecha na wagę złota 
i kazał przywieźć do Gniezna. Już dwa lata po śmierci biskupa ogłoszono go świętym. Na najstarszych pieczęciach 
miejskich Serocka widniał wizerunek Świętego Wojciecha. W 1995r. pojawił się ponownie w herbie miasta. 
W 2006r. do serockiego kościoła sprowadzone zostały relikwie męczennika, a w 2015r. Rada Miejska podjęła 
uchwałę w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Św. Wojciecha patronem Miasta i Gminy Serock. Dwa lata 
później serocczanie otrzymali dekret papieski potwierdzający patronat Św. Wojciecha nad miastem. Święty 
Wojciech jest w Serocku postacią najważniejszą, która od wieków patronuje gminie i jej mieszkańcom. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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