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Nawiązując do XIX-wiecznych koncepcji, w 2007 roku 
Pułtusk świętował 750 rocznicę lokacji. Fakt ten stał się 
bodźcem jednej z seminaryjnych dyskusji, w których 
wiedza prof. Marka Dulinicza i głęboko ugruntowane ro-
zumienie przemian zachodzących m.in. na średniowiecz-
nym Mazowszu zawsze odgrywały niepoślednią rolę. 
Miało to znaczenie również dla interpretacji nowszych 
ustaleń źródłowych i archeologicznych dotyczących Puł-
tuska, a wśród nich i problemu cezury połowy XIII wieku 
w jego dziejach.

Utworzenie miasta lokacyjnego  
na wyspie pułtuskiej

Wyspa pułtuska i otaczające ją tereny w rozlewiskach Na-
rwi od XI do XIX wieku należały do biskupstwa płockiego, 
dlatego powstające w tym okresie osadnictwo w formie 
najpierw osady otwartej, potem grodu, a następnie mia-
sta prywatnego było organizowane i sterowane przez ko-
lejnych biskupów płockich, jego właścicieli.

Odsłonięte w południowej części wyspy relikty nie-
zachowanego lokacyjnego Pułtuska z końca XIV wieku, 
uzupełnione przez źródła pisane, tworzą obraz miasta 
odpowiadający definicji „prawno-topograficznej” tego 
pojęcia, powstałej na potrzeby badających zagadnienie 
średniowiecznych aglomeracji historyków i archeologów. 
Zgodnie z tą definicją, średniowieczne miasto pułtuskie 
wyróżniało się posiadaniem praw miejskich i gminy miej-
skiej. O utworzeniu samorządnej communitas i powoła-
niu rady miejskiej (consules) wiemy z dokumentu loka-
cyjnego, nadanego miastu w 1405 roku przez biskupa 
Jakuba z Kurdwanowa. W akcie jest też mowa o zakoń-
czeniu 12-letniego okresu wolnizny i podwyższeniu czyn-
szu z łanu z 15 do 25 groszy praskich, przyznanych wcze-
śniej nowopowstającemu ośrodkowi, oraz o włączeniu 
w obszar objęty wówczas prawem chełmińskim również 
mieszkańców przedmieść1. Podczas badań ratunkowych 
i nadzorów archeologicznych stwierdzono regularną za-
budowę w obrębie działek rozlokowanych w trzech pie-
rzejach wokół centralnego rynku o wymiarach 48 na 60 

1  Gawarecki 1828: 198-202, nr 29; Morawski 2007: 21.

m. Na prostokątnych i wydzielonych płotami działkach 
własnościowych budowano domy mieszkalne, przeważ-
nie w konstrukcji sumikowo-łątkowej lub płotowej, z piw-
niczkami od frontu, a na zapleczach budynki gospodar-
cze. Ulice moszczono deskami, podobnie jak podwórka, 
a część z nich została zaopatrzona w szalowane deskami 
studnie, po zamuleniu zamieniane w śmietniki i doły 
kloaczne. Niezabudowaną, wschodnią część pierzei po-
łudniowej zajmował drewniany kościół z przełomu XII/
XIII wieku, zapewne p.w. Marii Magdaleny i otaczający 
go cmentarz. Najprawdopodobniej pożar domów pie-
rzei północnej na początku XV wieku stał się bodźcem 
do pierwszego etapu rozbudowy miasta poprzez otwar-
cie rynku ku północy, wymurowanie wieży ratuszowej, 
a także uporządkowanie praw dzięki wydaniu w 1405 
roku wspomnianego na wstępie dokumentu lokacyjne-
go. Informacje źródłowe o organizowaniu dwóch targów 
w tygodniu i dziewięciu jarmarków w roku oraz o two-
rzeniu kolejnych cechów rzemieślniczych świadczą o go-
spodarce rzemieślniczo-handlowej. Stopniowo wzrastało 
też zróżnicowanie społeczne i zawodowe mieszkańców. 
Biskupi rozwijali funkcje ideologiczne miasta oraz sztukę, 
zwłaszcza poprzez stopniową rozbudowę rezydencji bi-
skupiej i realizację, od połowy XV wieku, kolejnych oka-
załych budowli sakralnych, a w XVI wieku wzniesienie 
fortyfikacji2.

Wiadomo jednak również, że istniał starszy, niezacho-
wany akt lokacji Pułtuska, pierwotny przywilej wójtow-
ski, lokujący miasto na prawie chełmińskim, w 1380 roku 
odnowiony przez biskupa Dobiesława Sówkę. O wydanie 
duplikatu spalonego oryginału zwrócił się do biskupa 
niejaki Jan, którego ojciec, Mikołaj, wcześniej kupił wój-
tostwo pułtuskie3. Ze źródeł nie wynika, kiedy wystawio-
no oryginalny dokument, ale można sądzić, że w rękach 
zaledwie dwóch pokoleń jednej rodziny nie mógł pozo-
stawać dłużej niż około 20 lat. Powtarzaną w literaturze 
datę 1339 wydania pierwotnego przywileju zapropono-
wał Wincenty Hipolit Gawarecki4. Obecnie podkreśla się, 
że propozycja ta nie znajduje oparcia w żadnych poważ-

2  Pela 1997: 44-46; Piekalski 1998: 352; Dulinicz 2001: 11; Urbań-
czyk 2008: 130-133.
3  KDM Lub: 95 nr 102; Morawski 2007: 21.
4  Gawarecki 1826: 14, 20.
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nych przesłankach źródłowych5. Przybyło też informacji 
z danych źródłowych i badań archeologicznych wskazu-
jących, że sam przywilej musiał być wydany nie więcej niż 
kilka, kilkanaście lat przed duplikatem. Jego wystawcą był 
albo biskup Stanisław z Gulczewa (1368-1374), dążący do 
odnowy życia kościelnego po najeździe litewskim z 1368 
roku, albo jego brat, biskup Dobiesław z Gulczewa (Sów-
ka, 1375-1381), który uporządkował sprawy majątkowe 
diecezji6. Zbigniew Morawski zwraca uwagę, że wystawcą 
dokumentu lokacyjnego dla Pułtuska w 1339 roku byłby 
biskup K. Pierzchała (1333-57). Przeczą jednak temu sło-
wa użyte w akcie lokacyjnym wsi Chodkowo, wydanym 
24 lipca 1357 roku, wskazujące, że lokacja na prawie 
chełmińskim nie była biskupowi dobrze znana, a byłoby 
inaczej, gdyby 18 lat wcześniej lokował na nim Pułtusk. 
W dokumencie jest również zdanie o sołtysie Chodkowa, 
mającym obowiązek stawienia się w Pułtusku w czasach 
zagrożenia7. 

Czas istnienia grodu pułtuskiego,  
centrum biskupiej kasztelanii majątkowej

Obraz ośrodka na wyspie pułtuskiej z lat 60. XIII wieku jest 
znany dzięki archeologicznym badaniom reliktów grodu 
(o wymiarach 60 na 90 m), centrum pułtuskiej kasztelanii 
biskupiej, który leżał na południowym krańcu wyspy, na 
sztucznie usypanym plateau, otoczonym fosą i prawdo-
podobnie palisadą. Grodowe zabudowania składają się 
z niewielkich drewnianych chat rozlokowanych wzdłuż 
trzech ulic, pokrytych drewnianą nawierzchnią i rozcho-
dzących się promieniście od północno-wschodniej bramy. 
Z niezabudowanego placyku przed bramą ku zachodowi 
biegła ulica północna (nazwy nadali archeolodzy pod-
czas wykopalisk), na południowy-zachód ulica centralna, 
a na południe ulica wschodnia. Chronologia względna 
siedemnastu poziomów jej moszczeń stanowi szkielet 
stratygraficzny dla wszystkich grodowych budowli. Działki 
wytyczone pomiędzy ulicami były małe, przeważnie tra-
pezoidalne, więc większą część każdej z nich zajmowały 
domy mieszkalne i – w wielu przypadkach – zabudowa-
nia gospodarcze. Budynki parterowe lub piętrowe, poje-
dyncze lub z dobudówkami, a także podwójne, łączone 
centralną sienią, wznoszono przeważnie w konstrukcji 
wieńcowej na wrąb (90% grodowej zabudowy)8.

Określenie czasu istnienia grodu, początkowo jedynie 
na podstawie źródeł pisanych, zostało zweryfikowane 
dzięki źródłom archeologicznym i uściślone datami uzy-
skanymi z badań dendrochronologicznych prób wydoby-
tych z wykopu XIII. Niezbędna okazała się interpretacja 
dat dendrochronologicznych na podstawie wiedzy o prak-
tyce stosowania w grodzie drewnianego budulca, zwłasz-

5  Morawski 2007: 21.
6  Nitecki 2000: 77, 415.
7  KDM Lub, nr 78; Morawski 2007: 21.
8  Mierosławski 1995a: 82-85; Stabrowska 2005: 23.

cza grubych belek (nadających się do analiz), bowiem 
były one często ponownie wykorzystywane w najliczniej 
zachowujących się podwalinach domów i moszczeniach 
dróg czy podwórek.

Daty ścięcia drzew układają się w trzy grupy: pierw-
szą, z początków grodu (lata 40. XIII wieku, poziom II-III 
drogi wschodniej), drugą, z okresu po pierwszym poża-
rze (XIII/XIV wiek, poziom VII zabudowań grodowych, 
poziomy IX-X drogi wschodniej) oraz trzecią, z ostatniej 
fazy istnienia grodu (od lat 30. XIV wieku, poziomy XI-
XVI drogi wschodniej). Fakt, że w większości przypadków 
mamy do czynienia z budulcem wtórnie użytym wyma-
gał od archeologów interpretacji każdej uzyskanej daty, 
bo inaczej np. chatę leżącą niżej (57/27, próba 98/1248) 
należałoby uznać za młodszą od chaty zbudowanej na 
niej (52/27, próba 109/1246). Bardziej prawdopodobne 
jest wyjaśnienie, że reperacja podłogi w chacie 57 (skąd 
pochodzi próba 98/1248) została wykonana około 1248 
roku, natomiast w podwalinie domu 52 (próba 109/1247, 
próba 115/1246), zbudowanego po rozebraniu chaty 57, 
wykorzystano pochodzący z niej, rozbiórkowy materiał.

Trudniejsza jest interpretacja wyników uzyskanych 
z prób drugiej grupy, które pochodzą przede wszystkim 
z nawierzchni dróg (gdzie materiał wtórny stosowano 
powszechnie), budowanych już po pożarze (poziom VII) 
z końca – jak dotychczas przyjmowano – XIII wieku, który 
to nastąpił zapewne w wyniku najazdu9. Jednak ostatni 
z całej serii XII-wiecznych rajdów jaćwieskich na północ-
no-wschodnie Mazowsze miał miejsce w 1282 roku.10. 
Jeśli pierwszy pożar grodu łączymy z tą datą, to działal-
ność budowlaną współczesną następnym poziomom (IX 
i X) można widzieć w latach 90. XIII wieku i na początku 
XIV wieku. Na ten właśnie okres przypada większość dat 
rocznych z drugiej grupy datowań11. Z dwóch prób uzy-
skanych w moszczeniu drogi północnej pierwszą (próba 
122/1272) pobrano z belki pochodzącej z przedpożaro-
wej konstrukcji, ale data 1290 (próba 123/1290) z szero-
kiej deski określa prawdopodobnie czas położenia tego 
odcinka jej nawierzchni. Natomiast nieokorowany legar 
z podwaliny odcinka drogi centralnej (próba 103/po 
1301) wyznacza zapewne o dziesięć lat późniejszy czas 
jej budowy. Inne próby z tego samego odcinka drogi, 
datowane na 1296 (próba 104/1296) i 1297 rok (próba 
114/1297), pochodzą z materiału rozbiórkowego. Sąsia-
dująca z tą drogą chata (24/27) mogła być zbudowana 
w podobnym okresie, bo z jej podwaliny pochodzi próba 
(próba 21/1292) z rozbiórkowej belki, która w pierwot-
nym miejscu przeznaczenia pozostawałaby kilka lat.

Wiek prób trzeciej grupy to lata 1323-1329. Próby te 
pobrano z legarów ostatniego moszczenia drogi północ-
nej (próba 107/1328 i próba 117/1329), które musiały 
być użyte ponownie. Natomiast próby (113 – po 1323 
i 124 – po 1327) z zsypiska chaty 1/17, która istniała bar-

9  Gąssowski et al. 2000: 162-164.
10  Ościłowski 2006: 85.
11  Gąssowski et al. 2000: 63, rys. PZA-XIII-10.
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dzo długo, bo od poziomu XI aż do końcowego pożaru 
grodu (poziom XVI), wyznaczają czas jej powstania na 
koniec 1. ćwierci XIV wieku, zgodny z jej datowaniem 
archeologicznym12. Uzyskane dotychczas wyniki badań 
dendrochronologicznych potwierdzają przyjęty za źró-
dłami pisanymi czas istnienia grodu pułtuskiego, u któ-
rego początków leżą działania biskupa Guntera, które na 
początku lat 30. XIII wieku doprowadziły do założenia na 
południowym krańcu wyspy pułtuskiej centrum kasztela-
nii majątkowej biskupstwa płockiego, a zamyka opisany 
przez Jana Długosza jego końcowy pożar w następstwie 
najazdu litewskiego z 1368 roku.13.

Początki chrystianizacji Mazowsza  
w X-XI wieku

Proces tworzenia czterech mazowieckich kasztelanii bi-
skupstwa płockiego, których stan zasobów opisuje in-
wentarz dóbr biskupich z końca XII wieku,14 rozpoczął 
się zapewne wkrótce po powołaniu w 1075 roku samego 
biskupstwa płockiego. Wcześniej bowiem, w roku tysięcz-
nym, wraz z budową organizacji kościelnej na obszarze 
historycznych dzielnic Polski Mazowsze jako jedyne nie 
otrzymało biskupstwa. Prawdopodobne przyczyny tego 
zaniechania wynikały z uwarunkowań podboju lub przy-
łączania Mazowsza do państwa Piastów następującego 
od X wieku. Za terminus ante quem opanowania przez 
nich przynajmniej części tych ziem może być uznany rok 
991-99215.

Zdaniem J. Tyszkiewicza, w czasach Bolesława Chro-
brego, na przełomie X i XI wieku, aktywność państwa 
piastowskiego, poza dorzeczem środkowej Wisły, koncen-
trowała się zwłaszcza na terenach północno-wschodnich, 
gdzie miała charakter misyjny, bowiem planowana chry-
stianizacja i utworzenie organizacji kościelnej były pewną 
ewentualnością, a nie racją polityczną. Jedną z przyczyn 
niepowstania biskupstwa mazowieckiego w tysięcznym 
roku mógł być zamiar utworzenia oddzielnej metropo-
lii dla ziem na wschodzie, może również obejmującej 
późniejszą ziemię chełmińską, i powołania Brunona 
z Kwerfurtu na jej pierwszego misyjnego arcybiskupa16. 
Również E. Kowalczyk wskazuje na późny przekaz, z kro-
niki Spangenberga (z 1590 roku), mówiący o założeniu 
przez Brunona, w trakcie podróży na wschód, kościoła św. 
Wawrzyńca, wiążąc go z odkryciem we wczesnośrednio-
wiecznym grodzisku w Kałdusie, na górze św. Wawrzyń-
ca, reliktów niedokończonej, kamiennej bazyliki. Sądzi 
również, że świątynia mogła być przeznaczona dla nowej 
diecezji, a potem –po męczeńskiej śmierci Brunona – jako 
miejsce złożenia jego relikwii.

12  Gąssowski et al. 2000: 165; Mierosławski 1995b: Nr 78.
13  Długosz 1975, IX: 425-426; Stabrowska 2005: 19-20, 27-29.
14  Stabrowska 2005: 17-19.
15  Dulinicz 1999: 96-97, 2003: 105, 107.
16  Tyszkiewicz 1974: 140, 154.

Brunon na swoją ostatnią wyprawę do leżących w łuku 
Biebrzy terytoriów słowiańskiego ludu rządzonego przez 
Niethimira wybrał porę zimową, prawdopodobnie aby 
umożliwić podróż przez zamarznięte rzeki: Wisłę oraz 
Narew, zwłaszcza przez jej bagienno-puszczański, dolny 
odcinek17. Mazowsze, w opinii E. Kowalczyk opartej na 
zapisie z 1325 roku, sięgało działu wodnego górnej Bie-
brzy i Niemna już od wczesnego średniowiecza 18. Narew 
była nie tylko arterią komunikacyjną, ale i linią obrony, 
bowiem jej środkowy odcinek stanowił południową, an-
tropogeograficzną granicę strefy bałto-słowiańskiej, a na 
przełomie X i XI wieku władztwo Chrobrego i Mieszka II 
sięgało prawego dorzecza jej górnego odcinka19.

Pomiędzy wiekami X i XIII na Mazowszu zachodziły 
przemiany widoczne również w zmieniającym się spo-
sobie budowania grodów. Od początków wczesnego 
średniowiecza (VI-VIII wiek) powstawały niewielkie, wie-
lofunkcyjne ośrodki centralne z niezbyt silnymi umoc-
nieniami, położone w cyplowatym, wyżynnym terenie, 
a w wiekach następnych (VIII-IX) – na wysokich cyplach, 
wchodzących w doliny rzek. Najliczniejszą, z dotąd prze-
badanych, stanowi grupa pierścieniowatych gródków 
nizinnych (IX/X wiek), do której należą m.in. grody wy-
mienione w falsyfikacie mogileńskim: w Szreńsku (Zy-
remdzco), Ciechanowie (Cechonow) i Nasielsku (Nasyl-
sco)20. Wczesnośredniowieczny pierścieniowaty gród 
w Nasielsku, o powierzchni majdanu około 30 x 30 m 
i otoczony pierścieniem wałów, położony był na bagni-
stym terenie prawego brzegu rzeczki Nasielnej. Powstał 
w okresie plemiennym, w 3. ćwierci IX wieku (datowa-
ny dendrochronologicznie) i był obiektem wielofazo-
wym, użytkowanym do końca XIII wieku. Już jako gród 
piastowski, w falsyfikacie mogileńskim jest określony 
jako castrum, a konwent benedyktynów uzyskał prawo 
do pobierania danin, które – poza dziewiątym denarem 
– stanowiły: dziewiąty grosz z targu, dziewiąty wieprz, 
dziewiąte źrebię i dziewiąta ryba. Targi nie odbywały się 
w niewielkim grodzie, ale raczej na podgrodziu lub w jed-
nej z sąsiednich osad otwartych. Od XI wieku Nasielsk był 
stolicą kasztelanii, centrum administracyjnym i siedzibą 
przedstawicieli panującego. Z czasów, gdy osadnictwo 
przenosiło się już na drugi brzeg Nasielnej, gdzie następ-
nie powstało miasto lokacyjne (1386), pochodzi (1297 
rok) dokument wspominający kasztelana nasielskiego 
(comes Thomas)21.

Również pierwsze z grupy niewielkich, nizinnych gród-
ków jednoczłonowych, regularnie pierścieniowatych 
i wznoszonych w pierwszej połowie X wieku na wschod-
nich kresach Starego Mazowsza nie były dziełem Piastów. 
Należał do niej gród w Świecku Strumianach, miejsce 
obronne z wałem podkowiastym, powstałe u schyłku 

17  Kowalczyk 2006b: 165, 166, 168.
18  Kowalczyk 2006a: 36.
19  Tyszkiewicz 1974: 160, 161, 164.
20  KDW t. 1, nr 3; Dulinicz i Ważny 2004: 26-27.
21  Pazyra 1970: 14-16; Błoński i Szwarczewski 2008: 297-300.
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okresu plemiennego, dla którego uzyskano daty dendro-
chronologiczne z elementów konstrukcyjnych grodowej 
studni: 914+-1 oraz daty z lat 60. X wieku22. Podobne za-
łożenia w wiekach XI-XIII stanowią grupę najliczniejszą, 
ponadto na wschodnich krańcach tego obszaru powsta-
ją nizinne, duże, jednoczłonowe obiekty z pojedynczym 
pierścieniem wałów. W XIII wieku pojawiają się również 
na Mazowszu tzw. gródki stożkowate – budowane na 
sztucznych nasypach wieże obronne23.

Inną jeszcze sferą, pozwalającą śledzić proces prze-
mian zachodzących od początku XI wieku na Mazowszu, 
jest badanie trafiających do ziemi skarbów monet i ozdób. 
Udało się wydzielić trzy fale ich napływu: pierwszą – mo-
net zachodnioeuropejskich, odkrywanych na początku 
tego wieku w dorzeczu dolnej Bzury i okolicach Płocka, 
a wiązanych z darami dla elit plemiennych lub z nową 
władzą; drugą – ukrywanych po 1048 roku denarów 
i srebrnych ozdób, powstałą w następstwie stłumienia 
buntu Miecława i ostatnią – trzecią – pojawiającą się po 
kilkunastoletnim kryzysie lat 60. i 70. XI wieku, a łączoną 
z odbudową gospodarczą i polityczną Mazowsza24. 

Podbój Mazowsza wschodniego i wpro-
wadzanie nowej religii w XI-XII wieku

Przynależność Mazowsza do państwa Miecława, zdaniem 
Tyszkiewicza była konsekwencją tradycji międzyregio-
nalnych związków w obrębie strefy kulturowej bałtycko-
mazowieckiej, zaś uprawnienia nadane benedyktynom 
w falsyfikacie mogileńskim (1065) świadczą nie tylko 
o rozszerzeniu wpływów politycznych Piastów na Ma-
zowszu, aż po gród w Wiźnie i rzekę Nurzec, ale również 
o staraniach o postęp ewangelizacji całej dzielnicy. Sze-
rzenie chrześcijaństwa było ważnym oddziaływaniem 
ideologicznym, a jego siła zależała od form organizacyj-
nych25.

Jak ustaliła J. Kalaga, dla obszarów południowo-
wschodniego Mazowsza obrządek pogrzebowy cechowa-
ła duża różnorodność form, długotrwałe trwanie kremacji 
oraz równoczesne użytkowanie cmentarzysk różnych ty-
pów (ciałopalnych w kurhanach, szkieletowych płaskich 
i w grobach w obstawach kamiennych oraz łączących 
obie te formy), jednak przy zachowaniu na nekropolach 
odrębnych stref sepulkralnych. Ponadto na Mazowszu 
zdarzało się współwystępowanie pochówków szkieleto-
wych w grobach płaskich i w obstawach. Różnorodność 
form grzebalnych wskazuje na różną przynależność kultu-
rową mieszkańców tych ziem, a szkieletowy rytuał grze-
balny jest wiązany z wprowadzaniem chrześcijaństwa. 
Niemożliwy do określenia jest jeszcze stopień intensyw-
ności tego procesu, którego śladem są cmentarzyska 

22  Dulinicz 2003: 102, tabl. 14, 103-104; Jaskanis 2008: 99.
23  Dulinicz i Ważny 2004: 26-27.
24  Dulinicz 2003: 110-111.
25  Tyszkiewicz 1974: 148-157.

pochówków szkieletowych, w tym wielowarstwowych, 
w grobach płaskich i pozbawionych wyposażenia. Dla 
południowego Mazowsza są uznawane za wskaźnik łaciń-
skiego rytu pogrzebowego oraz datowane od połowy XI 
wieku26. Podobny proces zachodził zapewne na północ-
no-wschodnim Mazowszu, jako następstwo poszerzania 
władztwa Piastów ku wschodowi.

W połowie XI wieku nowa władza miała już oparcie 
w grodach wymienionych w falsyfikacie mogileńskim, 
które per totam Mazoviam (na jego obszarach północno-
zachodnich) pełniły funkcje ośrodków gospodarczo-admi-
nistracyjnych, w części piastowskiego państwa sięgającej 
linii dolnej Narwi. Niektóre z nich z czasem rozwinęły się 
tak, że wraz z osadami przygrodowymi zaczęły tworzyć 
„zalążki miast”. Wśród grodów wysuniętych najdalej na 
wschód w dokumencie wymienione są wspomniany już 
Nasielsk oraz Serock (Syrozch)27. Wczesnośredniowieczny 
gród w Serocku (o wymiarach 35 x 40 m) jest usytuowany 
na obronnym, otoczonym jarami, wysokim brzegu Narwi, 
około 500 m poniżej ujścia do niej Bugu. Został otoczony 
wałem, noszącym ślady trzech faz pożaru i odbudowy. 
Obiekty współczesne jego pierwszej fazie, w konstrukcji 
rusztowej, to dwie jamy i ślady po słupach. Niestety, zni-
welowanie warstw osadniczych, związanych z drugą fazą 
wału uniemożliwiało interpretację tego okresu; wiemy 
tylko, że wał został poszerzony w trakcie odbudowy, po 
okresie opuszczenia grodu. Wał trzeciej, ostatniej fazy 
był potężną konstrukcją drewniano-ziemną, wzniesioną 
na stoku grodowego wzgórza. W częściowo zniszczonych 
warstwach kulturowych zidentyfikowano kilka jam, licz-
ne ślady po słupach oraz palenisko. Wśród około 200 
znalezisk są liczne ułamki naczyń, z których część stano-
wiły formy znane również z XII-wiecznej osady otwartej 
na wyspie pułtuskiej. W obrębie grodziska odkryto też 
cmentarzysko szkieletowe28. 

Kasztelanie powstałe po utworzeniu  
biskupstwa płockiego

Po utworzeniu diecezji mazowieckiej w 1075-1076 roku, 
wyposażenie mogileńskie przejęło biskupstwo płockie29. 
W tym czasie o znaczeniu dzielnicy decydowały potencjał 
demograficzny i rolnictwo terytoriów Mazowsza płockie-
go oraz północno-wschodniego wraz z Podlasiem. Osad-
nictwo było wzmagane przez organizację państwową 
działaniami pośrednimi, takimi jak ochrona czy umożli-
wienie rozwoju ekonomicznego lub bezpośrednimi, wpły-
wającymi na rozwój demograficzny terytoriów, takimi jak 
przesiedlenia czy zakładanie osad (np. służebnych) lub 
grodów30. Zbigniew Morawski uważa, że w czasie kolo-

26  Kalaga 2001: 150-152.
27  Dulinicz 2003: 108-110; Stabrowska 2005: 15.
28  Zawadzka-Antosik 1968: 362-364; Grodziska 1976: 121-122.
29  Stabrowska 2005: 15.
30  Tyszkiewicz 1974: 149.
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nizacji pozostałych części Mazowsza, możliwej po poko-
naniu Miecława, gdy powstawały nowe osady, rozpoczął 
się również, po utworzeniu biskupstwa płockiego, roz-
wój fundacji kościelnych – najpierw (w drugiej połowie 
XI wieku) na terenach puszczańskich, nad dolną Narwią 
(szlak narwiański), a także na obszarze prawego dorzecza 
dolnego Bugu (szlak z Rusi na północno-wschodnie Ma-
zowsze), a na przełomie XI i XII wieku, w czasach Włady-
sława Hermana, nad Bugiem (szlak bużańsko-wiślany)31. 
Natomiast, zdaniem J. Tyszkiewicza, pierwsza w biskup-
stwie płockim została założona kasztelania święcka, zwią-
zana ze znaczącym rozwojem osadnictwa ziemi wiskiej 
(w XI-XII wieku), jaki nastąpił po ustaniu najazdów ja-
ćwieskich i poprawie ich kontaktów z Mazowszem, gdy 
Podlasie i Poniemnie zostały opanowane przez Ruś (3. 
ćwierć XI wieku). Osadnictwo tej kasztelanii do końca 
XII wieku obejmowało ziemie między środkową Narwią, 
granicą z Rusią oraz Nurcem, aż po południowe stoki 
Czerwonego Boru. Niektóre z 48 wsi wymienionych w in-
wentarzu dóbr biskupich (XII/XIII wiek) i zajmujących cały 
subregion Międzyrzecza Podlaskiego, aż do Bugu, zostały 
poświadczone archeologicznie32. 

Kasztelania święcka

Zespół grodowy w Święcku Strumianach nad rzeką 
Brok, prawym dopływem Narwi, tworzą – poza grodem 
– cmentarzysko (stan. III) i dwie osady otwarte (stan. II 
i IV). Został rozlokowany na cyplowatym płaskowyżu, wci-
nającym się w dolinę meandrującego i w pewnych porach 
rozlewającego się Broku.

Wydzielono trzy fazy użytkowania zespołu. Z istnie-
jącego do połowy XI wieku grodu pierwszej fazy zacho-
wały się wał skrzyniowy z fosą, a na północnym obrzeżu 
majdanu (38 x 55 m z wałem wewnętrznym) rząd czwo-
robocznych chat mieszkalnych z paleniskami i jamami 
oraz na środku drewniana studnia. W materiale kostnym 
tego okresu stwierdzono dominujący udział nierogaci-
zny i wysoki procent kości zwierząt dzikich33. Następną 
fazę, zdaniem D. Jaskanis, tworzą relikty noszące ślady 
niwelacji, a następnie wznoszenia potężnych konstrukcji 
obronnych. Powstał wówczas wyniosły drewniano-ziem-
ny wał, przedwale (z dwóch rzędów skrzyń z gliną) oraz 
wał odcinkowy – umocnienie pomocnicze zwieńczone 
płaszczem kamiennym, a być może i palisadą. Oprócz 
fosy zewnętrznej, nawadnianej z rzeki, dodano suchy 
rów w międzywalu34. Ponieważ nie stwierdzono żadnych 
pozostałości zabudowań drugiej fazy grodu, zakończo-
nej pożarem (w początkach XII wieku), można widzieć 
drugą fazę jako czas przygotowań przed nadciągającym 
piastowskim zagrożeniem. Ze zdobyciem grodu wiąże się 

31  Morawski 2006: 27.
32  Tyszkiewicz 1974: 166-168.
33  Kamińska i Kamiński 1955: 87; Jaskanis 1973: 262-263, 2008: 99-101.
34  Jaskanis 2008: 99-100.

wprowadzenie nowej religii oraz utworzenie święckiej 
kasztelanii kościelnej, co nastąpiło zapewne w jakiś czas 
po powołaniu biskupstwa płockiego w 1076 roku.

Na początku piastowskiej, trzeciej i najmłodszej fazy 
osadniczej grodu został naprawiony i podwyższony już 
tylko wał I, również przestała pełnić swoją funkcję fosa, 
a z czasem włączono ją w obszar nowego cmentarza. 
W materiale archeozoologicznym tej fazy przeważają ko-
ści bydła35. Powstał kościół po zachodniej stronie wału ze-
wnętrznego, na miejscu półziemianek mieszkalnych i jam 
produkcyjnych przygrodowej osady otwartej (pierwsza 
faza), a obok cmentarz grobów szkieletowych36. Zrekon-
struowano prostokątną budowlę, wzniesioną w konstruk-
cji słupowej, o szerokości 7 m i nieznanej partii z wej-
ściem, oraz z prostokątnym prezbiterium od wschodu. 
Wraz z budową kościoła wyznaczano teren pod cmentarz. 
Duża, licząca 490 pochówków szkieletowych nekropola 
święcka wyróżnia się wśród dominujących na tym ob-
szarze typologicznie odmiennych cmentarzysk z grobami 
w obudowach kamiennych. Pochówki były orientowane 
na osi wschód-zachód, a cały obszar został otoczony pło-
tem37. Okres około 120-150 lat użytkowania cmentarza 
można widzieć pomiędzy końcem XI a pierwszymi latami 
XIII wieku, kiedy dobra kasztelanii świeckiej zostały znisz-
czone w wyniku najazdu, a następnie większa ich część 
utracona przez biskupstwo płockie. 

Kasztelanie wzdłuż szlaku bużańskiego

Rekonstrukcja podstaw gospodarki kasztelanii nadbu-
żańskich, wobec braku istotnych źródeł archeologicznych 
z Broku, Brańszczyka i Wyszkowa, jest oparta na analizie 
źródeł pisanych. Początkowo uważano, że niskie docho-
dy obu – liczących po 29 wsi – obszarów gospodarczych 
o małym zapleczu płynęły ze słabo zaludnionych, zalesio-
nych włości38. Obecnie podstaw ich utrzymania i rozwoju 
upatruje się w dochodach płynących z usytuowania na 
szlaku nadbużańskim. W X-XI wieku organizacje plemien-
ne czerpały duże korzyści z dalekosiężnej wymiany wzdłuż 
tej drogi i z kontaktów z Rusią, decydujących wówczas 
o znaczeniu Mazowsza, a chęć ich przejęcia była jednym 
z ważniejszych powodów ekspansji Piastów na wschód39. 
W XI wieku szlak bużański, lądowy i wodny, prowadził 
z Kijowa przez Brześć i Drohiczyn do granicy mazowiec-
ko-ruskiej w Zaszkowie, a dalej przez Nur i komory celne: 
brocką, breńską (Breńsk, obecnie Brańszczyk), wyszkow-
ską oraz serocką, a następnie m.in. Zakroczym, Wyszo-
gród, Czerwińsk do Płocka i potem ku Bałtykowi. Z prze-
jazdu licznych karawan kupieckich państwo czerpało 

35  Jaskanis 2008: 101.
36  Jaskanis 1973: 262-263, 1998: 538.
37  Jaskanis 1998: 537-545.
38  Łowmiański 1985: 357, 559; Buczek 1969: 197; Stabrowska 2005: 17.
39  Dulinicz 2003: 112-113.
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zyski, utrzymując książęcy mir drogowy poprzez ochronę 
wojskową, sądownictwo i opiekę książęcych urzędników 
nad miejscami postojów40. W Wyszkowie w tym czasie 
powstała fundacja pod wezwaniem św. Idziego, utwo-
rzona – zdaniem Z. Morawskiego – przez możnowładcę 
i przekazana kolejno księciu, a następnie Kościołowi za 
rządów bp Aleksandra z Malonne (1129-1156)41. Nato-
miast K. Pacuski uważa, że należy ją wiązać z biskupami 
współpracującymi z Władysławem Hermanem (ok. 1080-
1102) czyli Markiem (1075-1088) lub Stefanem (1088-
1099), a także uznać za ważne działanie ewangelizacyjne, 
po utworzeniu biskupstwa płockiego umacniające chry-
stianizację wschodniego Mazowsza poprzez przekazanie 
kompleksów dóbr breńskich i brockich, wraz z docho-
dami, uprzednio książęcymi. Wielkość nadania – dział 
ziemi, tawerna (dochód płynny) i komora celna – jakie 
razem z fundacją otrzymał rektor kościoła wyszkowskiego 
– były wyjątkowej wagi dzięki wysokości przynoszonych 
dochodów. Tak znaczne środki umożliwiały zapewne bu-
dowę i utrzymanie organizacji kościelnej na wschodnim 
Mazowszu, a także uniezależnienie jej dzięki odciążeniu 
aparatu państwa i innych ośrodków grodowych42.

W osadach wszystkich biskupich kasztelanii mazowiec-
kich przewaga ludności wolnej była większa niż w innych 
księstwach. Henryk Łowmiański uważa, że na wschod-
nich krańcach kasztelanii święckiej w końcu XII wieku nie 
było osad służebnych, w przeciwieństwie do zachodnich 
dóbr biskupstwa43. Nie wiemy czy w Broku i Brańszczy-
ku były grody, czy raczej osady otwarte, tak jak Pułtusku 
(centrum największej z kasztelanii) oraz w Wyszkowie 
(w czasie badań ratowniczych znaleziono ułamki naczyń 
z X-XIII wieku), gdzie na targu, przy kościele i przeprawie 
organizowano periodycznie wymianę i sprzedaż towarów. 
Z inwentarza dóbr biskupstwa wynika, że kościoły znajdo-
wały się zarówno w Wyszkowie, jak i w Broku, a K. Pacu-
ski wysunął hipotezę, że mogło powstać lokalne centrum 
osadnicze z ośrodkiem Brańsk-Wyszków44. 

Kasztelania pułtuska

Na podstawie ustaleń archeologicznych wydaje się, że 
powstanie kasztelanii pułtuskiej należy wiązać z bisku-
pem Aleksandrem z Malonne i 2. ćwiercią XII wieku. Roz-
wijająca się szybko kasztelania do początku XIII wieku 
zyskała 70 osad, przez co stała się największą z czterech 
opisanych w inwentarzu dóbr biskupstwa płockiego45. Jej 
założenie było spowodowane potrzebą poszerzenia ob-
szaru gospodarczo zaawansowanego poza strefę związa-
ną bezpośrednio ze szlakami wodnymi, zaś nazwa osady 

40  Pacuski 2006: 30.
41  Morawski 2006: 27.
42  Pacuski 2006: 30-35.
43  Łowmiański 1985: 359, przyp. 833.
44  Pacuski 2006: 31, 33; Kwiatkowska i Morysiński 2007: 161-162.
45  Stabrowska 2005: 19.

głównej i podległego terytorium jest nazwą odrzeczną, 
tak jak często ma miejsce na Mazowszu (np. Czersk od 
Czarnej), ale mówiąca o odcinku Narwi, gdzie była osada 
przy ujściu Pełty46.

Z badań archeologicznych miasta wiemy, że pierwsza 
osada otwarta została założona na surowym korzeniu, 
w południowo-wschodniej części wyspy, a jej mieszkań-
cy – osiadli rolnicy – żyli w półziemiankach i hodowali by-
dło. Posługiwali się naczyniami podobnymi do używanych 
w tym czasie w innych osadach na Mazowszu – starannie 
toczonymi i wypalonymi, wysmukłymi garnkami o małych 
dnach, najszerszych w 2/3 wysokości, ze stożkowatymi 
szyjami i płaskimi wylewami47. Pierwszą parafię w Pułtu-
sku założono najprawdopodobniej w końcu XII wieku48. 
Relikty drewnianego kościoła – prostokątnego budyn-
ku otoczonego grobami szkieletowymi – odkryto przy 
wschodniej krawędzi, w środkowej części osady49. Pułtu-
ski kościół, wymieniony w inwentarzu dóbr biskupstwa 
z początków XIII wieku, nosił wezwanie Marii Magdaleny 
i był uposażony w wieś Płocychowo (dziś Płocachowo), 
położoną 5 km na południowy-zachód od wyspy pułtu-
skiej50. 

Zniszczenia w czterech kasztelaniach  
biskupich biskupstwa płockiego  
na początku XIII wieku

Ukształtowany w XI wieku porządek na północno-wscho-
dnim Mazowszu załamał się w początkach XIII wieku, 
w wyniku spustoszeń dokonanych przez najazdy Jaćwin-
gów i Prusów, którzy przybyli m.in. do dóbr biskupich po 
łupy i brańców. Fala zniszczeń zapewne najwcześniej do-
tknęła osady kasztelanii święckiej, potem obszarów nad 
dolnym Bugiem, do Serocka i Pułtuska dotarła około 1217 
roku, a do Płocka około 1222 roku51. W procesie odbudo-
wy niektóre osady nie wróciły już do biskupstwa, utraciło 
ono też część terytorium kasztelanii święckiej52.

Osada na wyspie pułtuskiej spłonęła i opustoszała. 
Poza archeologicznymi dowodami potwierdzającymi jej 
pożar53, istnieją też wskazówki źródłowe. Z okresem tym 
należy wiązać wzmiankę Wawrzyńca z Wszerzecza (1538-
1614), trudną do interpretacji wyłącznie w oparciu o źró-
dła pisane, mówiącą o okresowej przynależności Pułtuska 
do parafii w Zambskach54. Parafia w Zambskach należała 
do benedyktynów płockich, a związki konwentu z tymi 

46  Dulinicz 2001: 22; Kowalczyk 2003: 110; oraz informacja ustna 
M. Dulinicza.
47  Gołembnik 1987: 190; Stabrowska 2005: 21.
48  Żebrowski 1994: 151.
49  Pela 1992: 351; Mierosławski 1995a: 10.
50  MPH V: 434; Stabrowska 2005: 16-17.
51  Pacuski 2006: 38, wg roczników J. Długosza.
52  Łowmiański 1985: 359, 360.
53  Pela 1997: 44; Stabrowska 2005: 19.
54  MPH VI: 611; Rybus 1933: 15; Morawski 2007: 17.
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ziemiami istniały, zapewne nieprzerwanie, od czasu jede-
nastowiecznej misji mogileńskiej55. Przeniesienie parafii 
ze spalonej osady do sąsiedniej nie dziwi i potwierdza je-
dynie ustalenia archeologów o zniszczeniu i wyludnieniu 
sadyb na wyspie pułtuskiej.

Liczba dokumentów powstających w diecezji płockiej 
na początku XIII wieku świadczy o wadze, jaką biskupi 
przywiązywali do odbudowy swoich wschodnich włości 
i dochodów, które w Pułtusku, wobec braku komory cel-
nej, musiały pochodzić, tak jak i później, przede wszyst-
kim z rolnictwa i handlu pożytkami leśnymi. Znaczenie 
kasztelanii pułtuskiej, jako największej i położonej naj-
bliżej centrum oraz w następstwie zniszczeń i strat we 
wschodnich ziemiach biskupstwa – wzrosło. Jeszcze w in-
wentarzu majątkowym dóbr biskupstwa, pochodzącym 
z tzw. falsyfikatu Konrada I Mazowieckiego, wystawione-
go prawdopodobnie dla biskupa Guntera (1227-1232), 
jest opisana na równi z pozostałymi trzema kasztelaniami, 
ale w bulli papieskiej (Grzegorza IX, z 1232 roku) ośrodek 
pułtuski wyraźnie zyskuje na znaczeniu56. Bulla zawiera 
inserty dwóch dokumentów księcia Konrada I Mazowiec-
kiego. W pierwszym z nich (KK, nr 278) mówi się m.in. 
o przeznaczeniu środków ze wsi kościelnych na konser-
wację grodu w Pułtusku, tak jak na konserwację grodu 
w Wiźnie płyną środki ze wsi nienależących do kościoła. 
Mimo że w obu przypadkach użyto tego samego słowa 
conseruationem57, to jednak – jak wiemy z badań arche-
ologicznych – w dokumencie chodzi o inne działania: 
o odbudowę zniszczonego, ale istniejącego co najmniej 
od XII wieku grodu w Wiźnie58 oraz o budowę nowego 
grodu w Pułtusku59.

Dokument wprowadza również urzędy sędziego 
i wojskiego (iudex, tribunus), choć mogły one być repre-
zentowane już wcześniej, w pierwszej osadzie, a także 
immunitet ekonomiczny, czyli zwolnienie mieszkańców 
grodu z obciążeń na rzecz księcia oraz immunitet sądo-
wy, czyli przekazanie jurysdykcji sądowej w ręce biskupa. 
Ludzie ze wsi biskupich – ascriptisi (przypisańcy) – mieli 
być wzywani tylko do sądów biskupich i tylko w biskupich 
posiadłościach używani do budowy zniszczonych grodów 
czy osieków60. Drugi z inserowanych dokumentów (KK, 
nr 299) ustanawia In tota Mazouiensi, czyli tutejszych 
włości biskupich, dziesięcinę snopową w miejsce wcze-
śniejszej, płaconej w skórach kunich i wiewiórczych61.

55  Stabrowska 2005: 14-15; Morawski 2007: 17.
56  Stabrowska 2005: 17-18.
57  Grzybowski 1997: 60; Item, considerans desolationem episcopus 
Mazouiensis in remissionem peccatorum metrum I et salutationem 
anime mee uolo ut sicut annona que colligitur In villis quo non sunt 
ecclesie, datur in conseruationem castri Visne. Ita annona que col-
ligitur In villis quo sunt ecclesie accipiatur in conseruationem castri 
Poltousck (KK, nr 278).
58  Łowmiański 1985: 150, 277; Ościłowski 2006: 84.
59  Stabrowska 2005: 19-20.
60  Grzybowski 1997: 64; Stabrowska 2005: 20.
61  Grzybowski 1997: 65.

Wystawienie bulli papieskiej jest świadectwem roz-
licznych starań, jakie musiały poprzedzać budowę grodu 
pułtuskiego. Inne to sprowadzenie osadników, prawdopo-
dobnie ze wschodnich, zniszczonych osad biskupich, któ-
rzy byli lub stawali się wraz z przybyciem na pułtuską wy-
spę biskupimi przypisańcami – ascriptisi. Nowi osiedleńcy 
są rozpoznawalni również w materiale archeologicznym, 
bo przynieśli ze sobą własne umiejętności i techniki takie 
jak: dobra znajomość wieńcowej konstrukcji budowania 
domów lub słaba umiejętność wykonywania glinianych 
garnków62. O organizacji i trudach życia w nowym gro-
dzie, który teraz obejmował zarząd całości dóbr biskupich 
na Pobużu, świadczy zapiska o Janie z Pułtuska, tytułowa-
nym capellanus, a oznaczającym księdza diecezjalnego, 
sprawującego służbę w kształtującej się na nowo para-
fii63, a także dokument wystawiony 9 września 1240 roku 
przez następcę księcia Konrada, Bolesława, uwalniający 
mieszkańców Pułtuska od wszelkich opłat i ciężarów pra-
wa książęcego, który należy wiązać z „rozruchem” nowo 
wznoszonego grodu64.

Z drugiej połowy XIII wieku zachowały się tylko dwa 
dokumenty – przywileje ogólne dla biskupstwa płockie-
go, wystawione przez księcia Siemowita I dla biskupa An-
drzeja Ciołka (1254-1261), który w związku z odbudową 
gospodarki zniszczonych dóbr zyskał zwolnienie diecezji 
z opłat na rzecz Stolicy Apostolskiej65. Pierwszy z doku-
mentów, z 4 sierpnia 1254 roku, wystawiony w Płocku, 
mówi o nadawaniu prawa niemieckiego osiedlającym 
się w dobrach biskupich66. Drugi dokument z 27 czerwca 
1257 roku, wystawiony w Mistrzowie, potwierdza jedy-
nie swobody kościoła płockiego i zwolnienie jego podda-
nych od ciężarów prawa książęcego67. Akt nie mówi ani 
o prawie niemieckim ani o Pułtusku, ale stał się podstawą 
ostrożnej hipotezy W.H. Gawareckiego68 o lokacji miasta 
na prawie chełmińskim. W literaturze następnie wykorzy-
stywano ją (S. Pazyra, J. Zwolińska, J. Kazimierski, E. Su-
chodolska, H. Samsonowicz) na poparcie tezy o pierw-
szej, trzynastowiecznej lokacji miasta. Z. Morawski, 
podkreślając ten fakt, rekonstruuje jak doszło do pomył-
ki W.H. Gawareckiego69. Rzekoma lokacja była wiązana 
ze „Starym Miastem”, obszarem na południowy-wschód 
od wyspy pułtuskiej, jako miejscem osadzenia pierwszej, 

62  Stabrowska 2005: 21.
63  KDM Lub: 8, nr 10; Morawski 2007: 17.
64  KK: 478 nr 405; Morawski 2007:15.
65  Nitecki 2000: 58.
66  KDM Lub: 19, nr 24; Morawski 2007: 18.
67  KDM Lub: 21, nr 28.
68  „W samych założenia miasta początkach iakie prawo do rządzenia 
się nadane było, wykryć trudno, atoli w czasach późniejszych, ile po-
zostało dowodów, te iasno opiewają o prawie Chełmińskim, którego 
Ziemowit I. Xiąże Mazowiecki przywileiem swym w r. 1257 wydanym, 
zatwierdzając wolności i prawa przez Biskupów Płockich nadane uży-
wania dozwolił (Akta kapituły katedry Płockiej)” – Gawarecki 1826: 
19 i przyp. 34.
69  Morawski 2007: 18-19.
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XIII-wiecznej gminy miejskiej70. Należy podkreślić, że jest 
bardzo mało prawdopodobne, aby nadrzeczna, otwarta 
i zupełnie nieobronna przestrzeń została wybrana na lo-
kację miasta w czasach, gdy dobra biskupie pozostawa-
ły w stałym zagrożeniu i borykały się z konsekwencjami 
niedawnego najazdu, a duża część potencjału biskupstwa 
była skierowana na trwającą w sąsiedztwie od kilkunastu 
lat budowę i zasiedlanie umocnionego grodu. W bada-
niach archeologicznych i architektonicznych, prowadzo-
nych na terenie „Starego Miasta”, stwierdzono jedynie 
istnienie reliktów półziemianek mieszkalnych i gospo-
darczych z przełomu XII i XIII wielu. Ponowne zasiedlenie 
tego obszaru potwierdza odkrycie piwniczki budynku, 
datowanego monetą na początek XV wieku oraz funda-
mentów kościoła Marii Panny wzniesionego na surowym 
korzeniu na początku XVI wieku71. 

Zalążek miasta na wyspie pułtuskiej

Tak zwany „gród” pułtuski, ośrodek wielofunkcyjny, wyka-
zuje cechy charakterystyczne zarówno dla obiektów gro-
dowych, jak i miejskich. Coraz liczniejsza grupa archeolo-
gów badających podobne założenia uważa, że w okresie 
przejściowym od osad otwartych i grodów do miast loka-
cyjnych należy wyróżnić obiekty, dla których roboczo uży-
wa się takich określeń jak: proto-miasto, zalążek miasta, 
ośrodek wczesnomiejski czy wczesne miasto. Definicję 
„gospodarczo-społeczną” takich obiektów stworzył Jerzy 
Piekalski opisując zjawisko o szerokim zasięgu, określane 
mianem miejskich struktur osadniczych i występujące 
w Europie Środkowej w XII-XIII wieku. Ośrodki tego typu 
wyróżniały się gospodarką produkcyjno-handlową, były 
centrami administracyjno-politycznymi, pełniły funkcje 
militarne oraz realizowały cele religijne72. Wczesne mia-
sta i miasta lokacyjne, jego zdaniem, były to dwa oddziel-
ne zjawiska w procesie urbanizacji, a pierwsze nie były 
wcale etapem inicjalnym drugich. Różnice strukturalne 
pomiędzy oboma fazami były spowodowane uwarun-
kowaniami społecznymi, prawnymi i gospodarczymi73. 
Przemysław Urbańczyk pisze o czterech fazach procesu 
centralizacji władzy i formowania stabilnych organizacji 
terytorialnych, jakie poprzedzały powstanie miast loka-
cyjnych (faza piąta). Mechanizmy związane z tworzeniem 
kasztelanii pułtuskiej, a potem ośrodka grodowego na 
wyspie odpowiadają fazom trzeciej (tworzenia centrów 
terytorialnej kontroli polityczno-administracyjnej) oraz 
czwartej (organizowania infrastruktury administracyjno-
fiskalnej) rekonstruowanego przez niego procesu74.

Ośrodek pułtuski spełnia kryteria wyróżniające pro-
to-miasta, ponieważ był centrum administracyjno-poli-

70  Kazimierski 1992: 9; Morawski 2007: 18.
71  Pela 2000: 18-27.
72  Piekalski 1998: 352; Dulinicz 2001: 12.
73  Piekalski 1999: 42; Urbańczyk 2008: 129.
74  Urbańczyk 2008: 123-133.

tycznym kasztelanii pułtuskiej, a jako gród biskupi mu-
siał realizować cele religijne. Choć w ograniczonym za-
kresie, wyróżniał się również gospodarką produkcyjno-
handlową oraz wypełniał funkcje militarne. Wskazuje na 
to wybór miejsca – naturalnie obronnego, z trzech stron 
oblanego wodą, krańca wyspy i budowa fosy z czwartej, 
przygotowanie wału pod palisadę u jego początków, a po 
pierwszym pożarze – ceglanej wieży obronno-mieszkal-
nej od strony wnętrza wyspy75. Prawdopodobnie dzięki 
tej budowli Długosz określił założenie pułtuskie mianem 
castrum et oppidum przy opisie jego zniszczenia w 1368 
roku76. 

Warsztaty.  
Produkcja wyrobów metalowych

Jest kilka lokalizacji na obszarze zabudowań grodowych, 
gdzie na podstawie charakterystycznych znalezisk można 
mówić o wytwórczości przedmiotów z metalu, rogu czy skó-
ry i określić je jako miejsca warsztatowe czy wytwórcze.

Obiekty warsztatowe, w których wnętrzach lub oto-
czeniu odkrywano skupiska przedmiotów metalowych, 
formy odlewnicze czy grudy żużla, produkty działalności 
kowalskiej lub odlewniczej, to w większości przypadków 
pojedyncze budynki gospodarcze z drewnianą podłogą, 
samodzielne lub dostawione do domów mieszkalnych. 
Niektóre z nich zostały uznane przez Marka Mierosław-
skiego za warsztatowe przyziemia chat z mieszkalnym 
pięterkiem77. Brak pieców w większości z nich wskazuje, 
że nie odbywała się tam produkcja kowalska czy odlewni-
cza, wymagająca dużych palenisk. Większość z obiektów 
tego typu została usytuowana przy ulicy wschodniej oraz 
u zbiegu ulic, w otoczeniu bramy. Najwcześniej powstały 
w kompleksie zabudowań na zachód od południowego 
krańca ulicy wschodniej. Sukcesywnie odtwarzane chaty 
w tym rejonie, współczesne kolejnym, trzynastowiecz-
nym poziomom (I-VIII) ulicy, tworzyły różne konfiguracje 
wraz z towarzyszącymi dobudówkami i moszczeniami.

Z wnętrz zabudowań, ich otoczenia i sąsiadujących 
odcinków ulicy pochodzi ponad 30 przedmiotów żela-
znych, w tym kilka noży, dwa dłuta oraz forma odlewnicza 
i kilka brył żużla, świadczących o odbywającej się tutaj 
produkcji78. Niewielką liczbę przedmiotów metalowych 
znaleziono też dalej ku północy, po wschodniej stronie 
słabiej zabudowanego, środkowego odcinka ulicy oraz 
w otoczeniu lub wnętrzach przyziemnych partii dwóch 

75  Gołembnik et al. 1997: 14-16; Stabrowska 2005: 27-29.
76  Dlugossi Annales, 338.
77  Mierosławski 1995c: 436.
78  Mierosławski 1995b: Poziom I. Chata: 61, 62-3, 68/67 (M.M. 
194-7), z klepiskiem, bez pieca i drzwi, sień moszczona rozbiórkowy-
mi deskami. Poziom VI. Zadaszona zagroda z podłogą: 33-39-40-41/67 
(M.M. 184). Poziom VIII. Chata: 28/67 i 30/67 (M.M. 176/7) parterowa 
z piecem i klepiskiem oraz 3-ścienna wiata z podłogą bez drzwi.
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chat, wzniesionych kolejno (poziom I-V i V-VII) na tym 
samym miejscu79.

W gęstniejącej zabudowie grodowej wolna i okreso-
wo moszczona przestrzeń przed bramą, u zbiegu trzech 
ulic, była obszarem, gdzie przede wszystkim skupiła się 
wytwórczość produktów metalowych. Od połowy XIII 
wieku produkcja koncentrowała się w zespołach domów 
wypełniających trapezoidalną przestrzeń pomiędzy zbie-
gającymi się ulicami wschodnią i centralną (poziom VI-
XI). Jak wskazują znaleziska, początkowo odbywała się 
w przyziemiu długotrwałej chaty (56/28), równoczasowej 
aż dwóm zespołom zabudowań, które chata zamykała od 
północy. Jakieś funkcje wytwórcze spełniały zapewne też 
sąsiednie obiekty warsztatowe: zbudowane jako pierw-
sze trójścienne zabudowanie otwarte (60/28), a po jego 
rozbiórce mały, samodzielny obiekt gospodarczy (57/28). 
Po pożarze grodu, na tej samej działce powstał otoczony 
plecionkowym płotem duży zespół 3 lub 4 samodzielnych 
chat, połączonych częściowo przekrytymi moszczeniami, 
w którym co najmniej dwa budynki pełniły funkcje gospo-
darcze. Oba miały gospodarcze przyziemia bez pieców: 
w tym od strony bramy była drewniana podłoga (50/28), 
a w sąsiednim (52/28) – piaskowo-ziemne klepisko. Zna-
leziska przedmiotów metalowych w tym zespole pocho-
dzą również z domu mieszkalnego (19/38)80.

Koncentracja przedmiotów metalowych w miejscu 
zbiegu trzech ulic przed bramą, skąd pochodzi ponad po-
łowa wszystkich znalezisk metalowych, a także brył żużla 
i forma odlewnicza, potwierdzają, że w grodzie było to 
tradycyjne miejsce lokowania przedstawicieli tych rze-
miosł.

Kolejne obiekty w tym rejonie mieściły się po obu 
stronach początkowego odcinka ulicy północnej. Naj-
wcześniej (poziom IV-VI) były to dostawione do chaty 
mieszkalnej (41/27) i otwarte ku bramie zabudowanie go-
spodarcze (43/27), skąd pochodzi 11 przedmiotów żela-

79  Mierosławski 1995b: Poziom I-V. Chata: 49/38/X (M.M. 120). 
Magazynowe przyziemie o drewnianej podłodze. Poziom VB – VIIB. 
Chata 25/38/X (M.M. 109/110/111). W pierwszej fazie piętrowa z ma-
gazynowym przyziemiem, w drugiej parterowa z piecem na podłodze 
(Mierosławski 1989: 53).
80  Mierosławski 1995b: Poziom IV-VI (M.M. 125-127) i Poziom VI-VII 
(M.M. 129-130). Chata: 56/28/VIII – warsztat bez drzwi i pieca, z klepi-
skiem, w kolejnej fazie pokrytym luźno narzuconymi deskami. Poziom 
IV-VI (M.M. 125-127). Trójścienne zabudowanie warsztatowe: 60/28/
VIII, z dachem na słupach, niezamykanym wejściem (czyli bez pieca) 
oraz dwiema fazami podłogi. Poziom VI-VII (M.M. 129-130). Nikłe śla-
dy budynku warsztatowego: 57/28/VIII, prawdopodobnie bez podłogi. 
Poziom VIIIA-XII (M.M. 131-133). Chata: (19/38/X). Parterowa, od po-
łudnia, mieszkalna z klepiskiem i piecem. Chata 52/28/VIII piętrowa 
od północy, z warsztatowym przyziemiem o piaskowo-ziemnym kle-
pisku. Podwórko między domami; była moszczona i prawdopodobnie 
zadaszona. Poziom VIIIA-X (M.M. 86/87). Chata 50/28/VIII. Piętrowa, 
przyziemie bez śladów pieca, podzielone na 2 pomieszczenia: szersze 
z podłogą i węższe z klepiskiem, może tzw. „sąsiekiem”, tj. specjalnym 
miejscem do przechowywania produktów sypkich, np. zboża. Obiekt 
otwarty na moszczony plac u zbiegu dróg. 

znych. Dwa noże zostały znalezione w jego sąsiedztwie81. 
Gdy budynek rozebrano, wytwórczość przeniosła się na 
przeciwną stronę ulicy, do przyziemia pojedynczej chaty 
(32/17; poziom VI-X), na co wskazują znaleziska kilkuna-
stu zabytków, w tym dwóch noży, pochodzących z wnę-
trza domu (zwłaszcza nr inw. pol. 108, z jego początków), 
a także z sąsiedniego odcinka ulicy. Zastąpił ją podobny 
dom 1/17/I (poziom XI-XVI), istniejący do końca funkcjo-
nowania grodu, a o rodzaju odbywającej się w nim ak-
tywności świadczy kilkanaście przedmiotów metalowych 
(choć bez noża) znalezionych wewnątrz i wokół, ale też 
grudy żużla, wszystkie, które odkryto na tym obszarze82.

Warsztaty szewskie

Skrawki skóry i kopyto szewskie znaleziono na podłodze 
jednego z pierwszych domów grodowych, wzniesione-
go koło bramy83. Potem wyroby skórzane powstawały 
w chatach na drugim krańcu ulicy wschodniej, a ścinki 
skórzane gromadziły się w przyziemnym pomieszczeniu 
i w sieni oraz przez krótki czas w sąsiedniej, zadaszonej 
zagrodzie.84 Produkcja wyrobów skórzanych wróciła tu 
dopiero pod koniec istnienia grodu, do przyziemia dwóch 
niewielkich i następujących po sobie chat (19/67 i 5/67), 
gdzie znaleziono wiele ścinków skóry, a w sąsiedztwie 
dwa kopyta szewskie (poziom VIII) i dalsze ścinki na są-
siednich moszczeniach (12/67 i 13/67) i odcinku drogi 
(17/58, poziom XII)85.

Wydaje się, że głównym centrum grodowej produkcji 
szewskiej było sąsiedztwo ulicy północnej, bowiem tu 
znajdowano największe koncentracje skórzanych ścin-
ków i wyrobów oraz narzędzi produkcji. Już od 2. połowy 
XIII wieku produkcja odbywała się w domu mieszkalnym 
(41/28/XIII), sąsiadującym z warsztatem wyrobów me-
talowych (43/27), następnie w domu (36/27) stojącym 
u zbiegu ulic centralnej i północnej. Podobnie było po 
przeciwnej stronie tej ulicy, w chatach, gdzie wyroby 
ze skóry powstawały obok produktów z metalu (32/17 

81  Mierosławski 1995b: Poziom IV-VI (M.M. 66-68). Zabudowanie 
gospodarcze 43/27/XIII, otwarte ku bramie, bez pieca z podłogą, do-
stawione do ściany domu 41/27/XIII.
82  Mierosławski 1995b: Poziom VI-X (M.M. 79/80). Chata: 32/17/
XIII. W chacie mieszkalnej magazynowe przyziemie z podłogą. Poziom 
XI-XV (M.M. 78) Chata 1/17/XIII. W chacie mieszkalnej magazynowe 
przyziemie z podłogą.
83  Mierosławski 1995b: Poziom O (M.M. 63). Chata 61/27/XIII. Pię-
trowa, z gospodarczym przyziemiem z podłogą i bez pieca.
84  Mierosławski 1995b: Poziom II-V (M.M. 191-2). Chata 49/67/XII. 
Przyziemie ze źle wykonaną podłogą, bez pieca i drzwi. W podcieniu, 
przebudowanym na sień, piec warsztatowy, który ogrzewał sąsiednie 
pomieszczenie. Poziom VI A, B (M.M. 184). Samodzielne zabudowanie 
gospodarcze (43/67/XII) albo z zadaszoną zagrodą.
85  Mierosławski 1995b: Poziom VIIIA-XIIA (M.M. 172). Chata 19/67/
XII. Niewielkie, parterowe zabudowanie gospodarcze albo przyziemie 
piętrowej chaty. Poziom XII-XIV (M.M. 165). Chata 5/67/XII. Samo-
dzielne, parterowe zabudowanie gospodarcze z podłogą lub przyzie-
mie /podkleć niewielkiej, piętrowej chaty. 
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i 1/17)86. Od przełomu 1. i 2. ćwierci XIV wieku duże cen-
trum produkcji szewskiej musiało znajdować się w cha-
tach otaczających zaułek 22/26 (poziom IX-XI), na zakrę-
cie drogi północnej, bo znaleziono tu kilkaset (ponad 350) 
fragmentów skóry. Potem niewiele mniejsza produkcja 
wróciła ku bramie, sądząc po ilości odpadów i wyrobach, 
a także kopycie znalezionych wewnątrz i w bezpośred-
nim otoczeniu zespołu chat, użytkowanego w końcowym 
okresie grodu, ostatniego z serii kilku wielopomieszcze-
niowych zespołów, budowanych przez wiele lat pomiędzy 
zbiegającymi się ulicami wschodnią i północną87.

Warsztat rogowniczy

W jednym przypadku, na podstawie znalezisk wielu pół-
produktów, wyrobów i odpadków z wytwórczości rogow-
niczej, możemy mówić o istnieniu warsztatu rogownicze-
go. Mieścił się przez prawie pół wieku (2. i 3. ćwierć XIV 
wieku) po zachodniej stronie środkowego odcinka ulicy 
wschodniej, w przyziemiu i otoczeniu małej, samodzielnej 
chaty. Kiedy w następstwie użytkowania poziom wokół 
domu podniósł się, wysokość drewnianej podłogi przyzie-
mia podwyższono, pokrywając ją glinianym klepiskiem88.

86  Mierosławski 1995b: Poziom V-VII (M.M. 66-68). Chata: 41/28/
XIII. Parterowe zabudowanie mieszkalne z klepiskiem i podwaliną pa-
leniska-pieca. Poziom VIII-X (M.M. 69). Chata: 36/27. Parterowa chata 
mieszkalna z klepiskiem i piecem oraz zabudowanie gospodarcze z 
moszczeniem. Ścinki wystąpiły także w omówionych wcześniej cha-
tach 32/17, (79/89) i 1/17 (78) poz. XIA-XVB, koniec 1., 2. i 3. ćwierć 
XIV wieku). Jednak największe ilości ścinków pochodzą z samej dro-
gi i jej południowych zaułków (12/27, XIIB, 2. ćwierć XIV wieku), co 
świadczy o wyrzucaniu odpadów lub produkowaniu przedmiotów 
skórzanych przed chatami. 
87  Mierosławski 1995b: Poziom XII-XV (M.M. 103-106). Zespół 
dwóch budynków: północnego zabudowania gospodarczego (22/28/
VIII), połączonego sienią (3/38/X) z podłogą i paleniskiem (wyłożonym 
małymi kamykami) razem z parterową chatą z klepiskiem i piecem 
(1/38/X).
88  Mierosławski 1995b: Poziom XII-XVI (M.M. 156-7). Chata: 10/57/
IX. Przyziemie samodzielnej chaty z drewnianą podłogą, bez pieca 
oraz moszczony podcień.

Nie dysponujemy jeszcze pełnym obrazem życia w gro-
dzie. O handlu czy obecności obcej ludności możemy mó-
wić tylko na podstawie takich znalezisk jak wagi jubiler-
skie (MRP/A/2246, 2247), rogowy rylec do pisania wraz 
ze skrzyneczką do jego przechowywania (MRP/A/2265 
i 83), medalion odlany z cyny – zawieszka pielgrzymia 
(MRP/A/2238), szarfa jedwabna (MRP/A/2204), pugi-
nał „nerkowy” (MRP/A/2253), głowica buławy (MRP/
A/2255), przęśliki i osełki z różowego łupku wołyńskiego 
(MRP/A/1575, 2234, 2235, 2470), świadczące o korzy-
staniu z dalekosiężnej wymiany handlowej oraz o obec-
ności kupców, pielgrzymów czy fachowców ściągniętych 
do centrum kasztelanii biskupiej. Byli wśród nich cieśle 
z zachodu, dobrze znający konstrukcję ramową, którzy 
wybudowali prawdopodobnie pierwszy dwór biskupi, 
a przy okazji małe zabudowanie gospodarcze, czy też lu-
dzie szyjący i noszący chodaki, wykonywane w tym czasie 
już tylko na Rusi89. 

Wydaje się, że są podstawy, aby uznać rozwijający 
się od 2. ćwierci XIII wieku ośrodek pułtuski w formie 
drewnianego grodu za proto-miasto. Centrum pułtuskiej 
kasztelanii biskupiej wytworzyło potencjał, który umoż-
liwił w 4. ćwierci XIV wieku, po pożarze zabudowań gro-
dowych, budowę w sąsiedztwie nowego, jeszcze drew-
nianego miasta lokacyjnego, ale już z regularną siatką 
zabudowy i centralnym rynkiem oraz przestrzenią dla 
dalszego rozwoju, co udało się tak niewielu starszym i po-
tężniejszym ośrodkom grodowym na Mazowszu. Może 
więc było uzasadnienie dla świętowania 750-rocznicy 
jego „miejskości”, choć jej obraz w roku 1257 znacznie 
odbiegał od tego, co mógł mieć na myśli Wincenty Hipo-
lit Gawarecki, rozważając hipotezę o trzynastowiecznym 
mieście w Pułtusku. 

89  Stabrowska 2005: 25; Blusiewicz 2003: 58.
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Ryc. 1. Daty bezwzględne uzyskane z prób dendrochronologicznych (*nr próby/rok) z wykopu XIII, naniesione na schematycz-
ny wykres, pokazujący relacje pomiędzy poziomami moszczeń (0-XVI) drogi wschodniej (A – poziom legarów; B – poziom mosz-
czenia) a obiektami zabudowy grodowej oraz poziomami moszczeń dróg północnej (D) i centralnej (J), odsłoniętymi w wykopie 
XIII (Ch – chata; G – zabudowanie gospodarcze; D – droga; P – przedsionek; M – moszczenie) (oprac. M. Mierosławski i D. Stabrow-
ska)
Fig. 1.  Absolute dates from dendrochronological samples (*sample number/year) from Trench XIII, inserted in schematic 
graph showing relations between levels laid down with wood (0-XVI) of eastern road (A – level of joists; B – level of wood), stron-
ghold buildings and levels laid down with wood of northern (D) and central (J) roads, uncovered in Trench XIII (Ch – hut; G – utility 
structures; D – road; P – vestibule; M – level laid down with wood) (elaborated by M. Mierosławski and D. Stabrowska)
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Ryc. 2. Nasielsk. Plan tachimetryczny grodziska (za: Grodziska 1976: 84)
Fig. 2. Nasielsk. Plan of the stronghold (after: Grodziska 1976: 84)

Ryc. 3. Serock. Plan tachimetryczny grodziska (za: Grodziska 1976: 121); naczynia gliniane (za: Zawadzka-Antosik 1968: 364, ryc. 6)
Fig. 3. Serock. Plan of the stronghold (after: Grodziska 1976: 121); clay vessels (after: Zawadzka-Antosik 1968: 364, fig. 6)
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Ryc. 4. Święck Strumiany. Plan sytuacyjno-wysokościowy stanowiska oraz naczynia gliniane (za: Jaskanis 2008: 140, ryc. 16 i foto) 
Fig. 4. Święck Strumiany. Situational-elevation plan and clay vessels (after: Jaskanis 2008: 140, fig. 16 and photo)

Ryc. 5. Święck Strumiany. Nekropola święcka ze śladami budowli sakralnej i ogrodzenia oraz rekonstrukcja kościoła (za: Ja-
skanis 2008: ryc. 40-41)
Fig. 5. Święck Strumiany. Cemetery with sacral building traces and fence and church reconstruction (after: Jaskanis 2008: 
fig. 40-41)
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Ryc. 8. Zasięg XII-wiecznej osady otwartej na wyspie pułtuskiej (za: Pela 1992: 356, ryc. 7);  półziemianki oraz relikty pierw-
szego kościoła (1, 2, 4 – fot. W. Pela); naczynie z osady z XII wieku w zbiorach Muzeum Regionalnego w Pułtusku (3 – fot. D. Sta-
browska)
Fig. 8. Range of open site from the 12th century on the Pułtusk island (after: Pela 1992: 356, fig. 7); sunken houses and rema-
ins of the first church (1, 2, 4 – photo by W. Pela); pottery from the site from the 12th century in Płock Regional Museum collec-
tion (3 – photo by D. Stabrowska)
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Ryc. 10. Wczesnośredniowieczne grody i średniowieczne miasta Mazowsza (IX-XIV wiek): 1 – grody; 2 – ważniejsze gro-
dy, przy których do końca XIV wieku lokowano miasta i daty ich lokacji; 3 – miasta lokacyjne (za: Dulinicz 2001: 23, ryc. 3; 
oprac. D. Stabrowska)
Fig. 10. Early Medieval strongholds and Medieval towns of Masovia (9th-14th centuries): 1 – strongholds; 2 – more important 
strongholds, till the end of the 14th century towns were located near them; 3 – chartered towns (after: Dulinicz 2001: 23, fig. 3; 
elaborated by D. Stabrowska)
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Dorota Stabrowska

An early town on the Pułtusk island,  
Anno Domini 1257

Summary

There were two Pułtusk Charters, but only the second one of 
1405 survived and answers a stage of town’s development 
beginning with its rebuilding (in the middle of Pułtusk island) 
after the Lithuanian ride of 1368. The stage corresponds to 
so-called “legal-topographical” definition of towns’ develop-
ment by J. Piekalski which describes the structure as having 
the communitas et consules, a plan of regular plots with 
houses surrounding a rectangular market place (where farm-
ers markets and fairs were hold). Its craft and trade economy 
(organized in guilds) let the differentiation of the community, 
as well as gave the Płock’s bishops (its owners) the means 
to develop its ideological functions, architecture and art. The 
first of the Pułtusk’s Charters is known only as a duplicate 
made out in 1380.

The latest historic and archaeological studies indicate that 
the original document must have been issued around 1368 
following the burning of a centre of Pułtusk castellany, the 
stronghold territorial institution of management of episcopal 
properties of special status. In the organisation of the diocese’s 
lands (begun just after its setting-up in 1076), and creation of 
the property of bishops’ holdings of great significance were the 
estate complexes known in the written sources from the early 
thirteenth century by the term castellania episcopalis (eccle-
siae). At the time there were already four castellanies made up 
two-thirds of the bishop’s possessions.

Probably the first to create and lying the furthest to the east 
was the Święck castellany (42 settlements). Its centre was es-
tablished in an older stronghold (dendro-date 914), adapted 
to new tasks by building a church and a large inhumation cem-
etery, among other facilities. Then there were Brańsk and Brok 
castellanies both with 29 settlements and set up on the bank of 
the Bug river, but their seats have not been found yet. The ter-

ritories of these estates were not large or densely populated, 
and it is assumed their main income came from the fares of 
traders’ caravans on the Bug River route, which from the tenth 
century was the main trail leading from Kiev, through Płock to 
the Baltic Sea. The largest and last founded (at the early twelfth 
century) was the Pułtusk castellany (63 settlements on both 
banks of the Narew River). As archaeological traces show its 
first seat (in the island’s southern part) was in an open, agricul-
tural settlement of sunken-floored huts with inhabitants rearing 
cattle and using pottery typical for Masovia stronghold centres 
of this period. At the end of this century the parish in Pułtusk 
was established, and followed by the building of a church en-
closed by a cemetery.

In the early thirteenth century all the castellanies and their 
seats suffered destruction from the Prussian and Jatvingians in-
vasions, which caused the depopulation of huge areas of north-
east Masovia. In the time of rebuilding of eastern bishopric the 
economic significance of Pułtusk castellany is growing, as being 
the largest and situated the closest to Płock. Bishop (1227-32) 
Gunter’s decision to build (ca 1230) a new centre on the place 
of burned and abandoned settlement on the island, and to 
bring new settlers from wasted eastern areas is confirmed by 
both archaeological sources and documents. This new multi-
purpose seat presents features marking settlements, which ac-
cording to the other „social-economic” definition by J. Piekalski 
are defined as early towns (pre-towns), the phase between 
strongholds and chartered towns. Pułtusk centre meets crite-
rions distinctive of the early town with its planed-out buildings 
and agrarian-trade economy, as well as being an administrative 
centre of the estate complex and fulfilling religious assignments 
and at the same time military tasks, thanks to which it has been 
existing for 140 years until 1368, when it got destroyed.
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