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Stratygraficzna opowieść 
o grodzie w Czersku
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Dzieje badanego przez kilkanaście lat Wzgórza Zamkowe-
go w Czersku koło Warszawy dostarczają dobrego przy-
kładu wyzwania interpretacyjnego, jakie staje przed ba-
daczem średniowiecznego grodziska1. Zrekonstruowana 
przez archeologów przeszłość tego wiodącego ośrodka 
średniowiecznego Mazowsza pokazuje, jak skomplikowa-
ny był proces ustanawiania, utrzymywania i adaptowania 
miejsc centralnych do zmieniających się warunków poli-
tyczno-gospodarczych.

Dla okresów i/lub obszarów, dla których nie zachowały 
się odpowiednio liczne źródła pisane to właśnie archeolo-
gia jest jedyną szansą na zapisanie pustych kart historii. 
Gród w Czersku, do dzisiaj górujący nad Pradoliną Wisły, 
jest wybitnym przykładem archiwum zmaterializowanych 
informacji o historii skąpo zarejestrowanej w źródłach 
pisanych2. Nawarstwienia sięgające miejscami ponad 5 
metrów miąższości oferują jedyną szansę uzupełnienia 
najwcześniejszych dziejów dzisiejszej wsi, która kiedyś 
była nie tylko miastem, ale nawet stolicą Mazowsza.

Poważny problem stanowi trudność przełożenia in-
formacji archeologicznych na narrację przydatną histo-
rykom. Narracja stratygraficzna jest szczególną formą 
„opowiadania” historii. Jest to historia bez ludzi i bez 
polityki, bez emocji i bez motywacji, bez ocen postaw 
i bez wartościowania etycznego, ale też bez tła historycz-
nego. Stratygrafia dostarcza informacji wystarczających 
do oderwania się od najłatwiej dostępnej archeologowi 
sfery produkcyjnej i dotarcie na poziom inaczej niedo-
stępnych(?) zachowań społecznych. Pozwala to konstru-
ować swoiste narracje stratygraficzne, które przekładają 
interpretacje geomorfologiczne na swoistą „historię”. Czy 
taka narracja jest jeszcze „historią”? Na pewno nie w tra-
dycyjnym rozumieniu historiograficznym. Jest to raczej 
ukazanie innej strony dziejów, która może być świetnym 
uzupełnieniem tradycyjnej historii wydarzeniowej.

1 Grodziska są cennymi „archiwami” wiedzy historycznej. Zatem 
powinny być badane szczególnie starannie i otaczane szczególną 
ochroną. Świadomości tego nie wykazują niestety nie tylko służby 
konserwatorskie, ale też i sami archeolodzy, którzy biorą czasem 
udział w projektach wiodących do zniszczenia tych ważnych elemen-
tów krajobrazu kulturowego.
2  Słupecki 2006.

Interpretacja stratygraficzna powinna dziś wychodzić 
jak najdalej poza aspekty geologiczne i sięgać głębiej 
w sferę intencjonalną. Bowiem to właśnie nieodłącznie 
związana z człowiekiem intencjonalność zdecydowanie 
odróżnia stratygrafię archeologiczną od geologicznej. 
Badając układy wielowarstwowe można zinterpretować 
następstwo jednostek stratygraficznych w terminach 
świadomych decyzji podejmowanych przez żyjących na 
danym stanowisku ludzi; dotrzeć do intencji i postaw spo-
łecznych ukrytych za zdarzeniami geomorfogennymi.

Na wielofazowych osadach istotne odniesienia do sfe-
ry społecznej niosą choćby sposoby potraktowania starej 
infrastruktury mieszkalnej w trakcie przejścia do nowej 
fazy zasiedlenia. Większość osad wielofazowych oferuje 
możliwości takich interpretacji, do których nie potrzeba 
badań zabytków ruchomych ani ich analiz chronologicz-
no-typologicznych. Sama analiza sekwencji stratygra-
ficznej musi uwzględniać mniej lub bardziej świadome 
decyzje wynikające, nie tylko z chęci zrealizowania pew-
nego planu, ale też uwarunkowane tradycją „historyczną” 
i wiedzą o zawartości i strukturze podłoża, na którym ten 
plan miał być zrealizowany.

To jest ważna oferta archeologii „grodziskowej”, która 
zaprzecza przekonaniu niektórych historyków, że „źródła 
archeologiczne (same z siebie) przeważnie nie pozwalają 
poznać specyfiki więzi grupowych”3. Wszystko zależy od 
konkretnego kontekstu stratygraficznego i umiejętności 
jego zinterpretowania w kategoriach „społecznych”, któ-
re nadają nowe znaczenie stratygrafii, jako pośredniemu 
poziomowi interpretacji archeologicznej, ulokowanemu 
pomiędzy mikro-poziomem pojedynczych wytworów 
a makro-poziomem krajobrazu kulturowego4.

***

W Polsce próbę znarratywizowania wyników analizy stra-
tygraficznej grodziska dokonano przed ćwierćwieczem 
dla średniowiecznego grodziska w Czersku pod Warsza-

3  Żmudzki 2009: 10.
4  McAnany i Hodder 2009: 2, 19.
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wą5. Uchwycone archeologicznie zmiany koncepcji prze-
strzennych spowodowane nagłymi zdarzeniami (np. woj-
ny i klęski żywiołowe), ale też i wymuszane decyzjami 
politycznymi, odzwierciedlone są w częstych (czasem ra-
dykalnych) zmianach koncepcji wykorzystania tego sta-
nowiska, którego dzieje można zbeletryzować w historię 
pełną ważnych zdarzeń. Taką narrację opartą na samej 
analizie relacji przestrzennych można nazwać „opowie-
ścią stratygraficzną” (stratigraphic story)6.

Dzisiejszy swój wygląd Wzgórze Zamkowe zawdzięcza 
wielusetletniej aktywności ludzi, którzy prowadzili tam 
intensywne prace ziemne, zwożąc z zewnątrz duże ilości 
ziemi, drewna i kamieni. Dzięki temu archeolodzy mają 
tam do dyspozycji nawarstwienia kulturowe o miąższości 
3-5 metrów, w których zachowały się ślady wszystkich faz 
użytkowania, będących zapisem burzliwych dziejów tego 
grodu.

Wszystko zaczęło się od niewielkiego cmentarza po-
pielnicowego sprzed ponad 2 tysięcy lat. Dopiero w VII(?) 
wieku n.e. założono tam krótkotrwałą osadę otwartą, 
z której odkryto tylko jedną półziemiankę i luźny mate-
riał ceramiczny. Po kolejnej przerwie, niezbyt intensywna 
akcja osadnicza z 1. połowy XI wieku pozostawiła ślady 
pojedynczych budynków oraz paleniska i jamy zlokalizo-
wane w centralnej, najwyższej wówczas części wzgórza.

Dopiero w 2. połowie XI wieku nastąpiło trwałe za-
siedlenie Wzgórza Zamkowego, którego ślady odkryto 
niemal na całym przebadanym obszarze – tym razem 
z wyjątkiem najwyższej części. Fazę tę charakteryzowała 
dominacja konstrukcji słupowych, obok których znalezio-
no kilka jam i palenisk. Jedyna konstrukcja zrębowa, to 
wcięty w zachodnie zbocze budynek, którego wnętrze – 
ogrzewane paleniskiem wykonanym z rozłupanego głazu 
– wyłożono szerokimi dranicami. Obok odkryto owalną 
jamę ogrodzoną konstrukcją z grubych żerdzi. Nie wiado-
mo czy ta osada miała charakter obronny, gdyż badania 
nie objęły jej skraju.

Pierwszy(?) gród zbudowano dopiero w końcu XI wie-
ku, po dokładnym zniwelowaniu poprzedniej osady. Całą 
powierzchnię zabudowano konstrukcjami zrębowymi. 
Przynajmniej wschodnią część osady otaczał wał drew-
niano-ziemny. Stronę zachodnią mogło chronić tylko 
bagniste dno doliny zalewowej. Zidentyfikowanie trzech 
kolejnych poziomów zabudowy, powtarzających tę samą 
koncepcję przestrzenną, dowodzi intensywności i długo-
ści trwania tej fazy, zakończonej wielkim pożarem.

Ta katastrofa umożliwiła na początku XII wieku zmianę 
koncepcji zabudowy wzgórza. W tej fazie, poprzedzonej 
szeroko zakrojonymi pracami porządkującymi, cała(?) po-
wierzchnia została ciasno zabudowana budynkami, które 
kilkakrotnie przebudowywano. Wszystkie miały konstruk-
cję zrębową, a większość z nich miała orientację północ-
ny zachód – południowy wschód. Jeżeli był to gród, to 
jego wał musiał wznosić się poza wschodnią i zachodnią 

5  Urbańczyk 1988: 609-611, 2004 – tam plany poszczególnych faz.
6  Np. Urbańczyk 2002: 36.

linią stojących dzisiaj murów ceglanych, które ograniczały 
zasięg badań wykopaliskowych.

Kolejny pożar, który zniszczył całą zabudowę wzgórza 
w 1. połowie XII wieku spowodował czasową degradację 
statusu osady. Na starannie zniwelowanym terenie zbu-
dowano krótkotrwałą osadę o bardzo luźnej zabudowie. 
Przy tym większą część jej powierzchni wykorzystywa-
no tylko w doraźnych celach gospodarczych, o których 
świadczy duża liczba różnorodnych obiektów jamowych 
odkrytych na całym obszarze wzgórza.

I tę osadę zniszczył wkrótce pożar, po którym znów 
uporządkowano całą powierzchnię. Jeszcze w 1. połowie 
XII wieku zbudowano na niej gród, którego wał znacznie 
ograniczył zasięg obszaru zabudowanego. Prawdopodob-
nie była to siedziba wzmiankowanego w XII wieku kaszte-
lana. Obecność licznych okruchów sprowadzonego z Gór 
Świętokrzyskich wapienia świadczy o budowie jakiegoś 
obiektu murowanego – najprawdopodobniej kaplicy św. 
Piotra(?). Ta faza musiała być bardzo krótka, a całe zało-
żenie obronne ponownie strawił pożar, który J. Rauhuto-
wa (1976) i T. Kiersnowska (1986) intuicyjnie powiązały 
z zadokumentowanymi w źródłach pisanych walkami ju-
niorów z Władysławem II w 1142/1143 roku7.

Po tej katastrofie, w 2. połowie XII wieku widać gwał-
towny spadek znaczenia Wzgórza Zamkowego jako cen-
trum osadniczego, a więc i administracyjno-politycznego. 
Jego teren nie przestał być jednak obiektem zaintereso-
wania ludzi inicjujących kolejne akcje porządkowania po-
wierzchni. Przyczyną tego mogło być dalsze funkcjono-
wanie kaplicy, której otoczenie trzykrotnie zniwelowano. 
Równocześnie coraz bardziej zamierała aktywność coraz 
mniej licznych mieszkańców Wzgórza. 

W końcu XII – 1. połowie XIII wieku wyraźnie domi-
nowała już funkcja nekropoliczna. Co prawda, zmarłych 
grzebano na obszarze przykościelnym zapewne już w 1. 
połowie XII wieku, ale w końcu stulecia grzebano tam już 
ogół okolicznej ludności. W miarę upływu czasu cmen-
tarz rozprzestrzenił się na większość obszaru zajmowa-
nego przez ostatni gród. Wielopoziomowe nakładanie 
się i niszczenie grobów starszych przez młodsze świadczy 
o długotrwałości funkcjonowania cmentarza, na którym 
pochowano co najmniej 800 osób8. Poza granicą cmen-
tarza odkryto tylko nikłe ślady gospodarczego użytkowa-
nia terenu, co wskazuje na doraźne użytkowanie Wzgórza 
Zamkowego w 1. połowie XIII wieku.

W połowie XIII wieku przeprowadzono największą 
i najbardziej systematyczną niwelację, przykrywając całą 
powierzchnię warstwą szarej, piaszczystej ziemi, co po-
łożyło kres funkcjonowaniu cmentarza i powiększyło za-
chodnią część wzgórza. Ta warstwa niwelacyjna zawierała 
dużą ilość kości ludzkich ze zniszczonych grobów i dużo 

7  Pod Czerskiem miała wówczas miejsce koncentracja sprzymie-
rzonych z nim wojsk ruskich. Niestety, identyfikacja tego pożaru nie 
jest pewna, gdyż niektóre rękopisy wspominają Cervinsk (Rauhutowa 
i Suchodolski 1973: 189). 
8  Szczegółowe opracowanie cmentarzyska w: Bronicka-Rauhut 
1998.
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gruzu wapiennego, co każe podejrzewać albo ostateczną 
likwidację resztek murowanej kaplicy, albo wznoszenie 
nowej świątyni. Nagła likwidacja cmentarza świadczy 
o podjęciu politycznej decyzji przywrócenia Wzgórzu 
funkcji osadniczych. Najpierw nastąpiło jednak zatrzy-
manie „inwestycji”, co może świadczyć o trudnościach 
z uzyskaniem formalnej zgody Kościoła na desakralizację 
terenu cmentarza. W każdym razie grzebanie zmarłych 
kontynuowano na wydzielonym, małym terenie w połu-
dniowej części wzgórza.

Na początku 2. połowy XIII wieku przystąpiono wresz-
cie do realizacji nowego planu zagospodarowania. Już na 
Wielkanoc 1245 roku nastąpiła, uświetniona obecnością 
księcia Konrada I, konsekracja kościoła św. Piotra – in ca-
stro, jak podkreśla źródło historyczne. W 1252 roku usta-
nowiono w Czersku archidiakonat podległy biskupstwu 
poznańskiemu. Fazę tę charakteryzowała najintensyw-
niejsza zabudowa całej dostępnej przestrzeni, na której 
gęsto postawiono drewniane budynki, pozostawiając 
tylko pusty majdan w części centralnej. Ta osada gro-
dowa musiała funkcjonować długo i bez zakłóceń, gdyż 
zaobserwowano ślady ponownego zabudowywania po-
szczególnych działek. Środek Wzgórza podniesiono przez 
nałożenie kilku poziomów dranic przesypanych gliną. 
W części zachodniej znajdował się zaś wymoszczony 
drewnem przejazd przez wał skrzyniowy. Szerokość tej 
„bramy” wynosiła 1,6-1,8 m.

Gród ten nie został spalony, lecz planowo(?) opuszczo-
ny w 1. połowie XIV wieku w celu ponownej przebudo-
wy Wzgórza. Najpierw wzmacniano jego zachodni skraj, 
przygotowując podłoże do wzniesienia tam ciężkiego 
wału. Nastąpiła wyraźna zmiana koncepcji przestrzen-
nej, bo znacznie zmniejszono otoczoną wałem prze-
strzeń, wracając jakby do powierzchni zajmowanej przez 
gród z 1. połowy XII wieku. W części zachodniej, przed 
wzniesieniem izbic wału, wykonano jeszcze specjalne 
platformy z długich dranic wspartych na legarach. Mogło 
to być wzmocnienie powierzchni pod wieże(?) strzegące 
znajdującego się w tym miejscu wjazdu do grodu. Nie 
widać kontynuacji gęstej zabudowy jego wnętrza, które 
niemal całe wyłożono dranicami. Było to skutkiem lokacji 
w 1350 roku pobliskiego miasta z równoczesną likwidacją 
gospodarczych i mieszkalnych funkcji grodu, który – ogra-
niczony jedynie do najwyższej partii Wzgórza Zamkowe-
go – zaczął pełnić już tylko(?) rolę rezydencji książęcej, 
wzniesionej prawdopodobnie przez księcia Trojdena, któ-
ry ulokował w Czersku stolicę Księstwa Mazowieckiego.

W 2. połowie XIV wieku, w miarę przejmowania funk-
cji centralnych przez pobliską Warszawę i coraz szerszego 
wprowadzania murów ceglanych, drewniany gród czerski 
stopniowo tracił dawne znaczenie. Nie pomogła ponow-
na lokacja pobliskiego miasta na prawie chełmińskim 
w 1386 roku i dwa lata później książę Janusz Starszy bez-
prawnie, lecz skutecznie, przeniósł czerskich kanoników 
kapitulnych do Warszawy. Równocześnie zwolnił ludność 
okolicznych wsi od budowy i napraw izbic w Czersku, co 

musiało sprawić, że gród szybko popadł w ruinę. Może już 
wtedy zapadła decyzja budowy murowanego zamku.

Gród zlikwidowano ostatecznie w końcu XIV wieku, 
kiedy to pobliska Warszawa przejęła już wszystkie funkcje 
centralne. Z tym czasem trzeba więc wiązać dużą akcję 
porządkującą całą powierzchnię Wzgórza Zamkowego. 
Drewniano-ziemne założenie obronne zostało dokład-
nie zniwelowane. a obrzeża Wzgórza zostały podsypane 
w celu poszerzenia jego powierzchni. Rozpoczęto budo-
wę, stojących do dzisiaj, ceglanych murów obwodowych 
i wież obronnych posadowionych na kamiennych funda-
mentach. Największy zakres miały prace ziemne w części 
zachodniej, gdzie przez nawiezienie znacznej ilości jało-
wej, żółtej gliny uformowano stromą skarpę w miejscu, 
gdzie uprzednio na łagodnym stoku znajdował się wjazd 
do grodu. Po przeciwnej stronie stanęła wieża bramna.

Ten zamek miał być ostatnią szansą dla Czerska, ale nie 
zapobiegł degradacji tego miejsca. Spadek regionalnego 
znaczenia Czerska ostatecznie potwierdza przeniesienie 
w 1406 roku praw kolegiackich kościoła św. Piotra na ko-
ściół św. Jana w Warszawie.

Takie dzieje grodu czerskiego, zrekonstruowane na 
podstawie ustaleń stratygraficznych uzupełnionych do-
stępnymi źródłami pisanymi, dowodzą wielokrotnych 
w ciągu kilkuset lat zmian koncepcji zagospodarowania 
naturalnego cypla skarpy wiślanej, a więc i nieciągłości 
jego zasiedlenia spowodowanej częstymi zmianami spo-
sobu wykorzystania tego samego miejsca. Na niewielkiej 
powierzchni lokowano tam na zmianę osady otwarte, 
grody różnej wielkości, cmentarze i wreszcie widoczny do 
dzisiaj zamek ceglany. Były to skutki decyzji podejmowa-
nych przez ludzi, którzy – zajmując dominujące pozycje 
w strukturze władzy – poszukiwali wciąż nowych rozwią-
zań organizacyjnych.

Szczegółowa analiza pokazała, że mimo wykorzysty-
wania tego samego miejsca, zmiany koncepcji organiza-
cyjnych były tak częste i radykalne, że w rzeczywistości 
czerskie grodzisko jest „nie tyle stanowiskiem, ile raczej 
serią różnych stanowisk [zlokalizowanych] w tym samym 
miejscu, osadą okresowo przeorganizowywaną, aby słu-
żyć różnym filozofiom [politycznym]”9. Dostępne dane 
dowodnie wskazują na nieciągłość jako charakterystyczną 
cechę dziejów tamtejszego grodu. Mimo ciągłości prze-
strzennej nie można więc mówić o jego prostym rozwoju 
ewolucyjnym, co można chyba odnieść do wielu innych 
ośrodków wczesnośredniowiecznej Europy.

Ta historia potwierdza też obserwację, że grody, czyli 
„wczesne formy miast słowiańskich bynajmniej nie roz-
winęły się ewolucyjnie w miasta lokacyjne”10. Gród czer-
ski wyraźnie funkcjonował przed miastem i obok miasta, 
spełniając zupełnie inne funkcje. Od końca XIII wieku 
miasto i gród tworzyły dwuczęściowy ośrodek politycz-
no-gospodarczy, który po stu latach zakończył swoją rolę 
historyczną. 

9  Carver 2000: 374.
10  Schich 1999: 2204.



204 ArchAeologicA Hereditas • 4

Przemysław Urbańczyk

Wykaz cytowanej literatury:

Bronicka-Rauhut, J.
1998.  Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Czersku. War-

szawa: Semper.
Carver, M.O.H. 
2000.  Town and anti-town in the first millennium Europe, 

[w:] A. Buko i P. Urbańczyk (red.), Archeologia w teorii 
i w praktyce, 373-396. Warszawa: Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN.

Kiersnowska, T. 
1986.  Czersk w XIII i XIV wieku. Ośrodek władzy na południo-

wym Mazowszu. Warszawa: PWN.
McAnany, P.A. i I. Hodder 
2009.  Thinking about stratigraphic sequence in social terms. 

Archaeological Dialogues 16 (1): 1-22.
Rauhutowa, J. 
1976.  Czersk we wczesnym średniowieczu – od VII do XII wie-

ku. Wrocław: Ossolineum.
Rauhutowa, J. i S. Suchodolski 
1973.  Czersk we wczesnym średniowieczu, [w:] J. Antoniewicz 

(red.), Studia i materiały do dziejów Piaseczna i powia-
tu piaseczyńskiego, 189-204. Warszawa: PWN.

Schich, W. 
1999.  Stadt. Ostmitteleuropa. Westslawen. Hoch- und Spät-

mittelalter, [w:] Lexikon des Mittelalters 7: 2204-2205.
Słupecki, L.P. 
2006.  Dzieje Czerska w XI-XIV wieku. Wschodni Rocznik Hu-

manistyczny 3: 9-36.
Urbańczyk, P. 
1988.  Zastosowanie stratygraficznej analizy dokumentacji te-

renowej stanowiska wielowarstwowego do rekonstruk-
cji historii użytkowania Wzgórza Zamkowego w Czersku. 
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 36: 587-615.

2002.  Sveigakot 2001 Area T – pit house, [w:] O. Vesteinsson 
(red.), Archaeological investigations at Sveigakot 2001, 
29-49. Reykjavik: Fornleifastofnun islands. 

2004.  The Castle Hill in Czersk, [w:] P. Urbańczyk (red.), Polish 
lands at the turn of the 1st and the 2nd millennia, 271-
284. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Żmudzki, P. 
2009.  Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie 

i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi. 
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przemysław Urbańczyk

A stratigraphic story  
of the stronghold at Czersk

Summary

The history of the Castle Hill at Czersk near Warsaw, examined 
for several years, gives a good example of the interpretation chal-
lenge a researcher of a Medieval stronghold faces. Strongholds 
are valuable “archives” of historical knowledge, so they should be 
subject to particularly careful examinations, and be surrounded 
with special protection. The past of this leading Medieval center 
of Masovia region, reconstructed by archaeologists, shows how 
complicated the process of stating, keeping, and adapting of cen-
tral places to changing political-economical conditions was.

For the periods and/or areas, which respectively numer-
ous written sources have not been preserved for, it is just ar-
chaeology that is the only chance to fill in empty pages in their 
history. The stronghold at Czersk, dominating the Vistula River 
glacial valley until this day, is an outstanding example of being 
an archive of materialised information on history very poorly 
registered in written sources. The stratifications reaching locally 
over 5 m of thickness, offer a unique chance to complete the 
latest history of current village; village that once was not only 
a town but even the capital of Masovia region. Archaeologically 
captured changes of spatial concepts caused by sudden events 

(e.g. wars or natural disasters), but also sometimes forced by 
political decisions, are reflected in frequent (sometimes radi-
cal) changes of use concepts of this site, whose history may be 
fictionized into a history full of important events. Such a nar-
ration, based on the very analysis of spatial relations, could be 
called a “stratigraphic story”. 

The history of the stronghold at Czersk, reconstructed on 
the basis of stratigraphic analyses, completed with available 
written sources, proves multiple – within seven hundred years 
– changes of development concept of this natural promontory 
of the Vistula’s slope. They indicate the discontinuity of its set-
tlement, due to frequent changes of the way the same place 
was supposed to be used. On a small area they were there al-
ternatively organized: open settlements, strongholds of vari-
ous size, cemeteries, and finally a brick castle, visible till today. 
These were the effects of decisions made by people who – oc-
cupying high posts in the authorities structure – were searching 
for new organisation solutions all the time.

Detailed analysis revealed that, despite the fact that the 
same place had been used, the changes of organisation con-
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cepts had been so often and so radical, that in reality the 
stronghold at Czersk in not just a site, it is rather a series of 
different sites [located] in the same place, a settlement tem-
porarily reorganised to be useful for various [political] philoso-
phies (Carver 2000: 374). The available data clearly point out 
to discontinuity as the characteristic feature of this stronghold’s 
history. Despite spatial continuity we cannot speak of its evo-
lutionary development, which is true for to many other Early 
Medieval European centres.

This story also confirms the observation that strongholds, 
i.e. early forms of Slavic towns had not in the least developed 
evolutionally into location towns (Schich 1999: 2204). The 
stronghold of Czersk was clearly functioning before the town, 
and beside the town, fulfilling completely different functions. 
Since the end of the 13th century the town and the stronghold 
formed a two-part political-economic centre which terminated 
its historical role after one hundred years.
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