
SOCHOCIN   DAWNIEJ I DZIŚ 



ZDJĘCIA I MATERIAŁY 

W  prezentacji wykorzystano materiały: 
• z opracowania  Leszka Zugaja  „Historia gminy Sochocin” . 

• publikacji ks. Michała Grzybowskiego i Aleksandra Kociszewskiego „Sochocin na 
przestrzeni wieków”. 

•  publikacji Joanny Paszkiewicz „ z bogactw natury sochocińskie guziki”. 

• zbiory zdjęć  Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska  i Urzędu Gminy 
Sochocin. 

W prezentacji  przedstawiamy wybrane  kartki z historii Sochocina i gminy Sochocin. 



 

 

W 1385 roku właściciel wsi Sochocin 
wyjednał u księcia mazowieckiego  
Janusza I przywilej nadania praw 

miejskich. 

 

W tym okresie powstał  kościół parafialny 
w Sochocinie.  

 

 

 

 

Przykład przywileju miejskiego                       
z tamtego okresu.  
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FRAGMENT DOKUMENTU  NADANIA 
   PRAW MIEJSKICH 

 

„...Dnia 1 października 1385 roku w Ciechanowie Książe Janusz I wynagradzając 

 zasługi Dobiesława Kasztelana Kruszwickiego i syna jego Krzesława  Podkomorzego 

 Kujawskiego dziedziców wsi Sanchocin w powiecie ciechanowskim leżącej podpisał 

 przywilej lokacyjny dla tegoż Sanchocina. Stwierdza się w nim nadanie  wsi Sanchocin  

prawa chełmińskiego....” 

 



ODPIS AKTU LOKACYJNEGO Z 1385 ROKU 
ZAWARTY W METRYCE MAZOWIECKIEJ 

Z XV WIEKU  



  

Do 1480 roku Sochocin stanowił własność 
prywatną. Następnie miasto  (i okoliczne 

wsie) zakupił książę mazowiecki Janusz II  
i włączył do majątku państwowego. 

Książę w 1492 roku potwierdził prawa 
miejskie Sochocina i dodał nowe przywileje. 

Zezwolił na odbywanie 2 jarmarków rocznie, 
nadał miastu dochody   z postrzygalni, łaźni 

 i wagi miejskiej. 

W 1495 roku Sochocin stał się siedzibą 
powiatu sądowego (okręgu sądowego).  

 

 

 

 

 

 

      Pieczęć księcia Janusza II  
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W 1526 roku Księstwo Mazowieckie zostało włączone do Korony Królestwa 
Polskiego. 

Sochocin stał się miastem królewskim, okresowo dzierżawionym dostojnikom 
państwowym.  

Według lustracji dóbr królewskich  z 1564 roku miasto posiadało 23,5 włóki 
gruntów, liczyło 82 domy i około 500 mieszkańców.  

Większość mieszkańców zajmowała się rolnictwem.  

W początkach XVII wieku miała miejsce zaraza oraz pożar. W Sochocinie 
zaprzestano organizacji targów i jarmarków.  

 

  



 

 W okresie I Rzeczpospolitej okolice 
współczesnej gminy należały do powiatu 
sochocińskiego w ziemi ciechanowskiej 

 i w województwie mazowieckim. 

W  Sochocinie zbierały się sądy ziemskie dla 
szlachty.  

Starosta urzędował w Ciechanowie.  

Sejmik ziemski zbierał się  także  
w Ciechanowie.  
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Sejmik w miasteczku (rys. Piotr Norblin) 



 

 

 Powiaty wytworzyły się w Polsce  
 w XV i XVI wieku. 

Były to okręgi sądowe dawnych sądów 
ziemskich. 

Sądy ziemskie pod przewodnictwem 
sędziego, podsędka i pisarza  

rozstrzygały sprawy cywilne szlachty. 

Sądy ziemskie prowadziły także księgi 
wieczyste.  
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Powiat sochociński  w XVI wieku 
 (opracowanie Leszka Zugaja) 

 



Dużą część mieszkańców 
  okolic Sochocina  stanowiła drobna 

szlachta. 

Wywodziła się z dawnego rycerstwa 
mazowieckiego. 

W większości ich status materialny był 
dość niski. 

Posiadali jednak grunty na własność 
 i mieli prawo głosowania na sejmikach, 

a także prawo uczestniczenia 
 w elekcjach królewskich.   
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Francuska mapa z 1752 roku  

•   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment mapy Regni Poloniae                      
z XVIII wieku  
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W XVIII wieku miasto powoli było 
rozbudowywane 

W 1777 roku liczyło 42 domy. 

Rozpoczęto w tym czasie budowę 
ratusza, jednak z powodu braku 

środków finansowych wstrzymano 
inwestycję.  

Podobnie stało się z budową mostu na 
rzece Wkrze.  

 

 Fragment francuskiej mapy Carte de 
la Pologne z 1772 roku  

12 



PLAN DREWNIANEGO RATUSZA Z POŁOWY 
XIX WIEKU 



SOCHOCIN W XIX WIEKU 

W pierwszej połowie XIX wieku Sochocin 
stanowił niewielki ośrodek miejski.    

Było to miasto rządowe  w Królestwie 
Polskim. 

Na czele władz miasta stał burmistrz 
 i rada miejska.  

W 1827 roku Sochocin liczył    49 domów 
 i 476 mieszkańców. 

W 1858 roku miasto posiadało  74 domy  
(1 murowany) oraz 889 mieszkańców, 

 w tym 329 Żydów   i 41 Niemców.  

 

 

 

Urząd Gminny dawniej 



W marcu 1864 roku, na podstawie 
carskiego ukazu „o urządzeniu gmin 

wiejskich” nadano znaczne uprawnienia 
funkcjonującym do tej pory gminom, 
oddzielając je od władzy właścicieli 

ziemskich. 

W 1866 roku powołano nowe powiaty                          
i gubernie. Wśród nich powiat płoński  

w guberni płockiej.  

W tym okresie powołano gminę wiejską 
Smardzewo (Smarzewo) obok 

funkcjonującego miasta Sochocina.   

 



Wersja polska  



  

Po reformie ustroju gminnego, powołaniu nowych powiatów i guberni postanowiono 

 zająć się także kwestią miast, a głównie ich liczby  w Królestwie Polskim. 



Na mocy decyzji Komitetu Urządzającego Królestwa Polskiego z 1869 roku Sochocin 

stracił prawa miejskie, jednak zyskał status osady miejskiej.  

Osadę miejską włączono do gminy wiejskiej Smardzewo. Nową gminę nazwano 

Sochocin.                                                       

Władze motywowały odebranie praw miejskich przyczynami ekonomicznymi, 
 lecz w powszechnym odczuciu były to represje za udział mieszkańców    

w powstaniu styczniowym.  

 





Zniesienie praw miejskich nie wpłynęło 
na rozwój osady miejskiej.  

W 1890 roku osada miejska Sochocin 
liczyła 106 domów i 1 498 mieszkańców. 

 Dzięki napływowi ludności żydowskiej 
 i rozwojowi rzemiosła (guzikarstwa) 
Sochocin zachował miejski charakter.  

 

Opis Sochocina z 1890 roku   
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FRAGMENT GAZETY 
„NARÓD – WIADOMOSCI CODZIENNE” 

Z 1912 ROKU 



 SOCHOCIŃSKA STRAŻ POŻARNA - 1926 



USTRÓJ GMINY 1918-1933 

Na mocy dekretu naczelnika państwa 
wprowadzono rady gmin obok nadal 

funkcjonujących zgromadzeń gminnych.  

Rady gmin złożone były z 12 radnych 
 i 6 zastępców, wybieranych przez zgromadzenie 

gminne.   

Rada gminy przygotowywała budżet, kontrolowała 
wójta, zarządzała majątkiem gminy, uchwalała 

regulaminy.  

Przewodniczącym rady gminy był wójt. 

 

 

 

 

 

 

Typowa rada gminy z okresu II RP, po środku stołu 
krzyż często stosowany podczas zaprzysiężenia  

 







SOCHOCIN DAWNIEJ 



Z PRACOWNI DOKUMENTACJI DZIEJÓW 
MIASTA PŁOŃSKA 



SOCHOCIŃSCY ŻYDZI W 1915 ROKU 
 NA GÓRZE NAPOLEONA 



GMINA  SOCHOCIN -  LATA POWOJENNE 
 SPIS  POWSZECHNY Z 1946 ROKU 



SOCHOCIN – LATA POWOJENNE 

II wojna światowa spowodowała regres wielu małych miasteczek. 

Zabrakło wielu rzemieślników i właścicieli sklepików. 

 Opuszczone nieruchomości przejmowało państwo, wiele z nich było zniszczonych.  

Handel i dużą część usług przejęły spółdzielcze i państwowe instytucje. 

Jednostki te cechowały się słabym zaopatrzeniem i niską jakością usług.   

Jedynie cykliczne targi powodowały ożywienie niewielkich osad miejskich.  

 



SOCHOCIN WIDOK OGÓLNY 
 



SOCHOCIN – LATA POWOJENNE 

 

W 1950 roku zlikwidowano samorząd 
terytorialny w Polsce, pozostawiono jednak 

okręgi gminne.  

Zlikwidowano urzędy wójtów   i zarządy gmin. 

Wszelkie uprawnienia przejęły rady 
narodowe i prezydia rad narodowych,  

 

 

 

W 1954 roku postanowiono wprowadzono 
niewielkie jednostki – gromady w miejsce 

zlikwidowanych gmin, które funkcjonowały do 
1972 roku 



SOCHOCIN  - LATA POWOJENNE 
FRAGMIENT AKTU POWOŁANIA GMINY 

SOCHOCIN Z 1972 ROKU 



GMINA SOCHOCIN – LATA  90 

 

W marcu 1990 uchwalono obecnie obowiązującą ustawę o samorządzie gminnym  

Dotychczas funkcjonujące gminy otrzymały osobowość prawną i stały się                                                      
w pełni samorządowe. 

W maju 1990 roku przeprowadzono pierwsze wybory do rad gmin. 

W czerwcu i w lipcu 1990 roku wybrano władze gminne,                                          
  w tym wójtów i zarządy gmin.  

Dla gmin wiejskich rozpoczął się nowy okres.  

 

 



Tradycją polskich miast było posługiwanie się 
herbem. 

Już w XV wieku Sochocin posiadał własny 
herb,  była to pięciolistna róża. 

Od XVI wieku posługiwano się podobnym 
herbem (bezlistna róża). 

W okresie rozbiorowym władze rosyjskie 
zaprojektowały zupełnie nowy herb z 

elementami architektonicznymi, jednak 

projekt ten nie wszedł w życie.   

 

 

 

 

 

 

 

Uchwałą Rady Gminy Sochocin w 2014 roku 
ustanowiono  herb gminy, który nawiązuje do 

dawnych wzorów.  

 

HERB SOCHOCINA 



SOCHOCIN  DZISIAJ 

Sochocin to miejscowość będąca  od 
wielu  lat stolicą gminy, posiadająca 

swoją wielowiekową historię i tradycję. 

Znajdują się tu instytucje  zapewniające 
podstawowe usługi dla mieszkańców. 

O charakterze miejskim miejscowości 
świadczy układ architektoniczny 

 i infrastruktura komunalna. 



Sochocin to miejscowość o zwartej 
zabudowie z 33 ulicami 

31 grudnia 2019 roku w Sochocinie 
zamieszkiwało 1905 mieszkańców 



SOCHOCIN DZISIAJ 
                                        ul. Wojska Polskiego 

 

Według danych GUS na dzień 31 grudnia 2018 
roku 

455 mieszkańców Sochocina zatrudnionych 
było  poza rolnictwem   11 - w rolnictwie, 

274 mieszkańców zarejestrowanych było jako 
bezrobotni. 
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W 2020  ROKU  MIJA  635  LAT  OD  NADANIA 
PRAW  MIEJSKICH SOCHOCINOWI 



PRAWA MIEJSKIE 

Co roku w Polsce kilka miast jest restytuowanych. 
 

Najczęściej są to dawne miasta, którym odebrano prawa miejskie po powstaniu 
styczniowym.  

 
Od  stycznia  2020 roku  prawa miejskie odzyskał Czerwińsk nad Wisłą,  

Klimontów, Lututów, Piątek. 
 

Polscy naukowcy w 2015 roku przeprowadzili szerokie, ankietowe badania dotyczące 
warunków życia w nowych miastach.  

 
Badano 13 miast, którym nadano prawa miejskie w latach 2009-2014.  

 
(Barbara Konecka-Szydłowska, Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju miast restytuowanych [w:] „Miasta 

zdegradowane i restytuowane w Polsce, geneza, rozwój, problemy”, pod red. R. Krzysztofik i Mirek Dymitrow, University of 
Gothenburg, 2015).    

 

 



PRAWA MIEJSKIE 

Wyniki badań naukowych są następujące: 
 

wśród 13 miast restytuowanych na pytanie o poziom zadowolenia mieszkańców w tego 
typu miastach zdecydowanie „tak” odpowiedziało 45%, „raczej tak” 47%, „raczej nie” 6%, 

„zdecydowanie nie” 2%. 
 

Według ankietowanych  odzyskanie praw miejskich stanowi impuls rozwojowy dla ich 
miejscowości.  

 

 



KONSULTACJE SPOŁECZNE 

W  dniu 24 stycznia  2020 roku Rada Gminy Sochocin  podjęła uchwałę w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych  w sprawie nadania statusu miasta  dla 

miejscowości Sochocin. 

Konsultacje  są przeprowadzane od 17 lutego do 29 lutego 2020 roku. 

W konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Sochocin. 

Konsultacje polegają  na  wypełnieniu karty do głosowaniu i udzieleniu odpowiedzi na 
pytanie. 

„Czy jesteś  za nadaniem statusu miasta miejscowości Sochocin?” 

Konsultacje są przeprowadzane w wyznaczonych punktach konsultacyjnych. 

 



DLACZEGO SOCHOCIN 
POWINIEN BYĆ MIASTEM? 

 
Znamy przeszłość Sochocina 

Chcemy  powrócić do wielowiekowej tradycji i historii. Sochocin posiadał prawa 
miejskie przez blisko 500 lat. 

Chcemy dać szanse przyszłości.  

 

Nie tracąc nic zyskać możemy wiele. 

Dlatego Sochocin powinien być miastem! 

 



Dziękuję za uwagę  


