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MICHAŁ STARSKI

PuCK, uL. 1 MAJA 3, DZ. 168. BADANiA W LATACh 2014–2015

latach 2014–2015 przeprowadzono szeroko-
płaszczyznowe badania archeologiczne parceli miejskiej 
nr 168 położonej przy ul. 1 Maja 3 w Pucku. Wykopaliska
realizowano w lecie 2014 r. we frontowej części działki oraz
w lecie 2015 r. na jej zapleczu. Prace sfinansowano i prowa-
dzono jako element projektu badawczego NCN kultura
materialna Pucka w późnym średniowieczu. archeologiczny
portret małego miasta na południowym wybrzeżu bałtyku
(2013/09/D/HS3/04468), a ich kierownikiem był Michał
Starski. Wykopaliska podjęto na parceli zlokalizowanej we
wschodniej części dawnego miasta lokacyjnego, około 50 m
od rynku i skierowanej frontem do ul. 1 Maja (Ryc. 1). Jej
szerokość wynosiła 13,5 m, długość w części zachodniej
29,5 m, a wschodniej 31 m. Cała jej powierzchnia była nie-
zabudowana i przeznaczono ją do prac badawczych, pod-
czas których wytyczono dwanaście wykopów, umożliwiają-
cych rozpoznanie około 95% powierzchni posesji, czyli
około czterech arów.

ŚWIATOWIT • XIII–XIv (LIv–Lv)A/B • 2015–2016
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Ryc. 1. Lokalizacja par-
celi przy ul. 1 Maja 3 na
współczesnym planie
Pucka oraz siatka wy-
tyczonych wykopów ar-
cheologicznych (oprac.
M. Starski).
fig. 1. Localisation of
the plot in 1 Maja Street
no. 3 marked on a con-
temporary plan of Puck
and a grid of archae-
ological trenches (com-
piled by M. Starski).



Przeprowadzone badania stanowią rzadki w Pucku
przypadek możliwości realizacji wykopalisk na całej po-
wierzchni jednej parceli miasta lokacyjnego. Dostarczyły
one obszernych informacji dotyczących zagospodarowania
przestrzeni działki oraz kultury materialnej jej mieszkań-
ców. Cenne dane uzyskano m.in. do rozplanowania zabu-
dowy we frontowej części posesji, bowiem dotychczasowe
prace terenowe w omawianym ośrodku miejskim przynio-
sły w tym zakresie bardzo mierne rezultaty. Analiza pier-
wotnych wymiarów siedlisk w badanym bloku zabudowy
ujawniła też, że najpewniej początkowo teren ten należał
do dwóch parceli, z których zachodnia znajdowała się bez-
pośrednio za działkami przyrynkowymi i z jej obszaru pra-
cami objęto jedynie pas o szerokości 5 metrów. Pozostała
część należała do kolejnej posesji, także skierowanej fron-
tem do ul. 1 Maja. Poświadczeniem funkcjonowania po-
działu między powyższymi parcelami jest późnośrednio-
wieczny płot zarejestrowany na zapleczu omawianej działki.

Na podstawie przeprowadzonych badań archeolo-
gicznych ustalono, że obszar ten był zasiedlony już w okresie
przedlokacyjnym i stanowił część wczesnośredniowiecznej
wsi książęcej Puck. Potwierdzał to poziom brunatnej ziemi
ze spalenizną i kilka jam gospodarczych odkrytych w tylnej
części posesji na głębokości około 1,8 m poniżej obecnego
poziomu terenu (Ryc. 2). Wydobyte z nich znaleziska licz-
nych fragmentów naczyń ceramicznych można datować na
XIII po początek XIv wieku. Zabytków tych, ani nawar-
stwień, nie wyróżniono jednak w środkowej i frontowej
części działki, co wskazuje na uchwycenie skraju obszaru
zasiedlonego przed powstaniem miasta. Lokalizowany jest
on w pasie wzdłuż brzegu zatoki od rejonu kościoła para-
fialnego pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w kierunku
wschodnim, a na jego relikty natrafiono zarówno w otocze-
niu świątyni, przy ul. f. Ceynowy, jak i ul. T. Kościuszki na
północ od szpitala (BLUSIEWICZ, NAZARUK, STARSKI 2013:
299–307). Z okresem wczesnośredniowiecznym związane
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Ryc. 2. Relikty zasiedlenia parceli przy ul. 1 Maja 3 w Pucku w okresie wczesnośredniowiecznym: A – widok warstwy wczesnośrednio-
wiecznej na zapleczu parceli, B – widok przekroju przez jedną z jam gospodarczych (fot. M. Starski).
fig. 2. Traces of settlement in the urban plot in 1 Maja Street no. 3 in Puck in the early medieval period: A – view at the early-medieval
layer in the rear part of the plot; B – view at the cross-section of one of the storage pits (photos by M. Starski).



są także odkrycia czterech pochówków szkieletowych,
wkopanych na około 50 cm (Ryc. 2). Warunki glebowe, tj.
piaszczyste podłoże, doprowadziły jednak do prawie całko-
witego rozpadu kości, z których zachowały się fragmenty
kości długich i czaszki. Pochówki były orientowane na
wschód, a zmarłych ułożono na wznak bez wyposażenia.
Uniemożliwia to niestety ustalenie chronologii złożenia
zmarłych do grobu, choć bez wątpienia jest to okres wczes-
nośredniowieczny.

Kolejna faza zasiedlenia terenu związana była 
z okresem kształtowania się miasta lokacyjnego i przypada

ona na połowę XIv wieku. Nawarstwienia związane z tym
procesem odkryto na całej powierzchni posesji, choć miały
one różną miąższość i odmienny charakter od poziomów 
z przewagą piasku do brunatnej ziemi ze szczątkami orga-
nicznymi. Częściowo warstwy te zostały zniszczone przez
późniejsze konstrukcje, ale do czasów obecnych zachowała
się m.in. drewniana cembrowina studni o kwadratowym
przekroju poprzecznym o boku 1,4 m, której spąg stwier-
dzono około 2,5 m pod powierzchnią gruntu (Ryc. 3A)1.
W zachodniej części posesji, na 8 metrze jej długości licząc
od frontu, natrafiono też na relikty przepalonej ceglanej
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1 Elementy konstrukcyjne datowano na 1353 r. (WAŻNy

2016).

Ryc. 3. Zagospodarowanie parceli przy ul. 1 Maja 3 w Pucku w drugiej połowie XIv wieku: A – widok cembrowiny studni, B – widok
posadzki ceglanej (fot. M. Starski).
fig. 3. Utility features in the urban plot in 1 Maja Street no. 3 in Puck in the second half of the 14th century: A – view at the cribwork of
the well; B – view at the brick floor (photos by M. Starski).



posadzki o wymiarach 1,2 × 2,5 m (Ryc. 3B). Jej układ
pozwala stwierdzić, że pełniła ona funkcję podstawy pale-
niska, z którego dym odprowadzano przez okap do prze-
wodu kominowego. Lokalizacja posadzki wskazuje na jej
związek z zabudową mieszkalną, która już w tym czasie
musiała sięgać przynajmniej 10 metra głębokości działki.
Na jej zapleczu stwierdzono też znaczną liczbę znalezisk 
z czasu jej funkcjonowania, czyli drugiej połowy XIv wie-
ku. Zdecydowanie mniejszy odsetek zabytków wyróżniono
natomiast w tylnej części parceli, co świadczy o tym, że
życie codzienne wtedy toczyło się głównie we frontowej 
i środkowej części działki, podczas gdy zaplecze przezna-
czono, np. na przydomowy ogródek lub wybieg dla zwie-
rząt, a to tłumaczy mniejszą w tym rejonie liczbę odpad-
ków. Najliczniejszą grupę stanowią fragmenty naczyń cera-

micznych w tym tradycyjnych siwaków oraz niewielki od-
setek importowanych do Pucka wyrobów kamionkowych.
Pozyskano także pojedyncze wyroby metalowe, skórzane 
i drewniane.

Pod koniec XIv lub na początku następnego stule-
cia w zagospodarowaniu posesji zaszły znaczące zmiany.
Wzniesiono wówczas nowe budynki, które funkcjonowały
przynajmniej do końca Xv wieku. W zachodniej części, na
froncie posesji zbudowano podpiwniczone zabudowanie 
o wymiarach 5,5 × 6,5 m, zlokalizowane dłuższym bokiem
wzdłuż ulicy (Ryc. 4). Z piwnicy zachowało się jedynie
półtorametrowej głębokości zagłębienie, zasypane po roz-
biórce budynku w końcu Xv wieku. Oznacza to, że całą
konstrukcję ścian najniższej kondygnacji rozebrano i były
one najpewniej drewniane. Za tym budynkiem, w jamie 
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Ryc. 4. Zagospodarowanie parceli przy ul. 1 Maja 3 w Pucku w Xv wieku: A – piec i jama przypiecowa, B – fundament kamienny piwni-
cy (fot. M. Starski).
fig. 4. Utility features in the urban plot in 1 Maja Street no. 3 in Puck in the second half of the 15th century: A – stove and its adjoining
pit; B – stone foundation of the cellar (photos by M. Starski).



o wymiarach 4 × 7 m wzniesiono kolejne drewniane zabu-
dowanie, z którego zachowały się jedynie negatywy słupów
narożnych. W jego południowej części wzniesiono prosto-
kątny ceglany piec (2,4 × 2,2 m), do którego wejście znaj-
dowało się od strony zachodniej, miało szerokość 40 cm 
i było zamknięte ostrołukowo (Ryc. 4A). Komora piecowa
miała wymiary 1,2 × 0,7 m i wyłożona była posadzką cegla-
ną, natomiast w ścianach zachowanych do wysokości 1,2 m
odnotowano kilkucentymetrową odsadzkę na wysokości
0,3 cm. Konstrukcja odkrytego urządzenia i charakter jego
zasypiska wskazują na jego użytkowanie jako pieca łazieb-
nego lub związanego z hypokaustycznym systemem grzew-
czym, w którym palono w komorze piecowej, podgrzewa-
jąc kamienie znajdujące się na ruszcie ceglanym umieszczo-
nym ponad nią, zaś nad piecem znajdował się kanał grzew-
czy odprowadzający ciepło z nagrzanych kamieni do po-
mieszczenia (BUŚKO 1995: 151–152). Ze względu na jego
usytuowanie, bardziej prawdopodobne jest jednak funkcjo-
nowanie w tym miejscu łaźni.

We wschodniej części badanego obszaru funkcjo-
nowało najpewniej oddzielne siedlisko. W jego frontowym
pasie zlokalizowano kolejny budynek, który nie zachował

się do naszych czasów, a zniszyła go budowa nowożytnej
piwnicy. O jego istnieniu świadczy odkrycie kolejnej, ale
już późnośredniowiecznej kamiennej piwnicy wykrytej
między dziewiątym a czternastym metrem głębokości 
posesji (Ryc. 4B). Jej czworoboczny fundament kamienny, 
o wymiarach 5,5 × 5,5 m, wkopany został na około 1,2 m
poniżej ówczesnego poziomu terenu. Ściany ułożono z gła-
zów narzutowych wiązanych na glinę, a wejście do piwnicy
prowadziło przez szyję wejściową zlokalizowaną wewnątrz
kwadratowego zarysu budynku, wzdłuż jego zachodniej
ściany. Obok wejścia wzniesiono kamienną podmurówkę
pod fundament urządzenia grzewczego funkcjonującego 
w wyższej kondygnacji. Świadczyły o tym zgruzowane we
wnętrzu piwnicy kafle garnkowe i miskowe. W zasypisku
wyróżniono także trzy fragmenty płyt posadzkowych
z otworami, które stosowano w hypokaustycznym systemie
grzewczym. Niewykluczone zatem, że omawiany funda-
ment pieca łączył funkcje dwóch urządzeń grzewczych
(STARSKI 2017).

Odkrycie kamiennej piwnicy stanowi jedno z waż-
niejszych, poczynionych w toku omawianych badań archeo-
logicznych. Najprawdopodobniej można ją intepretować
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Ryc. 5. Wybór zabytków ruchomych z badań posesji przy ul. 1 Maja 3 w Pucku datowanych na drugą połowę Xv wieku: 1 – dzban siwak,
2 – garnek ceglasty polewany 3–4 – dzbany kamionkowe, 5–6 – kafle naczyniowe, 7 – tłok pieczętny (fot. M. Starski).
fig. 5. Selected moveable finds from the urban plot in 1 Maja Street no. 3 in Puck dated to the second half of the 15th century: 1 – grey
jug; 2 – glazed brick-red pot; 3–4 – stoneware jugs; 5–6 – vessel tiles; 7 – seal stamp (photos by M. Starski).



jako podpiwniczenie tylnego aneksu domu mieszczańskie-
go, który należałoby wówczas rekonstruować we frontowej
części działki, obecnie zniszczonej nowożytną piwnicą.
Przywołując analogie z większych miast nadbałtyckich jest
zatem prawdopodobne, że odkryto drugi trakt późnośred-
niowiecznego domu sieniowego (PIEKALSKI 2014: 119–
136). Przypisuje mu się funkcję mieszkalną, podczas gdy
przypuszczalnie w pomieszczeniu frontowym prowadzono
działalność rzemieślniczą lub handel. Wariant konstrukcji
odkrytej w Pucku wskazuje najpewniej na kamienny fun-

dament budynku, który w części naziemnej wzniesiono ja-
ko dom szkieletowy (być może z muru pruskiego). Wyraża
on zatem sposób adaptacji budownictwa mieszczańskiego
znanego z większych miast w ośrodku małomiasteczko-
wym. Ciekawostką jest fakt, ze z zasypiska omawianego
budynku, poza fragmentami naczyń ceramicznych datowa-
nymi na 2 poł. połowę Xv po początek XvI wieku, wy-
dobyto tłok pieczętny z napisem minuskułowym w otoku
S.ALBERT.[.]RU[.][.] (Ryc. 5:7). Jest to opis pieczęci
(sigillum) nieznanego Alberta2. Jego nazwisko w świetle

2 Za konsultację dziękuję Tomaszowi Płóciennikowi.
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Ryc. 6. Zagospodarowanie parceli przy ul. 1 Maja 3 w Pucku od XvI do XX wieku: A – widok jednego z pieców słodowniczych zlokali-
zowanych na zapleczu parceli, B – widok fundamentów piwnicy nowożytnej (fot. M. Starski).
fig. 6. Utility features in the urban plot in 1 Maja Street no. 3 in Puck in the 16th through the 20th century: A – view at one of the malt-
ing furnaces located in the rear part of the plot; B – view at the foundation of the modern era cellar (photos by M. Starski).



zachowanych wykazów mieszczan puckich mogło brzmieć
Grube, Trube lub Pruse (SCHULTZ 2011: 129–136). W sfe-
rze przypuszczeń musi także pozostać czy był on niegdyś
właścicielem badanej posesji, czy pieczęć trafiła tu przy-
padkowo.

Na zapleczu omawianej części posesji w Xv wieku
funkcjonowały cztery latryny (Ryc. 4). Trzy z nich wyko-
nano w systemie dwóch połączonych beczek (jedna z nich
poza dwoma beczkami obok siebie, miała jeszcze trzecią
ustawioną poniżej). Czwarta latryna została wykonana 
w konstrukcji słupowo-rozporowej z pionowym szalun-
kiem w postaci nieokorowanych żerdzi olchowych wsta-
wionych za rozpory3. Jej wymiary to około 1,6 × 1,5 cm przy
głębokości 2 metrów. Z zasypisk omawianych obiektów
wydobyto liczne fragmenty i całe naczynia ceramiczne oraz
szklane (Ryc. 5).

W czasach nowożytnych badana parcela została
połączona w jedno siedlisko. Pierwotnie zapewne wznie-
siono budynek w części wschodniej, który wystawiono na
fundamencie kamiennym i miał on długość około 16 m, 
a szerokości 6 m (Ryc. 6). Od frontu był on podpiwniczo-
ny na długości 7 metrów, ale piwnica ta została zasypana 
w końcu XvIII lub na początku XIX wieku. Do połowy
tego stulecia budynek ten rozbudowano w zachodniej czę-
ści posesji pozostawiając tylko przejazd (o szerokości 2 me-
trów) na jej zaplecze wzdłuż zachodniej granicy obecnej

działki miejskiej. Przebudowa ta poświadczona jest w aktach
policji budowlanej z początku XX wieku. W XvI i XvII
wieku na zapleczu parceli działały dwa piece do suszenia
słodu potrzebnego do produkcji piwa (Ryc. 6A), (DRyJA

2009: 195–196). Ich pozostałością są podłużne ceglane
konstrukcje zlokalizowane nad sobą i częściowo się pokry-
wające. W XX wieku wzdłuż tylnej granicy posesji funk-
cjonował chlew, znany także z dokumentacji budowlanej 
z początku XX wieku. Zabudowania te funkcjonowały do
lat siedemdziesiątych, a następnie je rozebrano. 

Szerokopłaszczyznowe prace badawcze na oma-
wianej parceli pozwoliły na skrupulatną dokumentację ca-
łego jej obszaru, czego efektem jest rekonstrukcja sposobu
zagospodarowania jej przestrzeni. Niezwykle cenne było
odkrycie reliktów pięciu zabudowań mieszkalnych funk-
cjonujących w różnym czasie we frontowej części działki.
W efekcie prac badawczych pozyskano także ponad trzy-
dziestotysięczny zbiór zabytków ruchomych, które pozwo-
lą na rekonstrukcję wyposażenia gospodarstw domowych
funkcjonujących na tym obszarze w ciągu niemal siedmiu
stuleci.

dr Michał Starski
Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski

m.starski@uw.edu.pl

3 Elementy konstrukcyjne datowano na lata 1431–1433
(WAŻNy 2016).
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n 2014 and 2015, open-area archaeological exca-
vations were conducted on the plot no. 168 located in 
1 Maja Street no. 3, in Puck. The works were financed by
the National Science Centre (NCN) and performed as 
a part of a research project titled ‘The material culture of
Puck in the late Middle Ages. Archaeological portrait of 
a small town on the southern coast of the Baltic Sea’ (2013/
09/D/HS3/04468) and directed by Michał Starski. The
excavations were limited to an urban plot located in the
eastern part of the historical chartered town and facing the
1 Maja Street, circa 50 m from the market square (Fig. 1).
Its entire area was free from any contemporary housing and
thus available for archaeological exploration, which involved
performing twelve trenches covering nearly 95% of the
plot, i.e. circa 4 ares.

Cases such as the above-mentioned excavations,
when the whole area of an urban plot was available for

exploration, are rare in Puck. They provided abundance of
information regarding settlement predating the chartering
of the town, which enabled reconstruction of the spatial
arrangement of the plot and the material culture of its
inhabitants. The discovery of remains of five residential
buildings functioning in different time-periods in the
frontal part of the plot was particularly valuable, since 
it shed light on a subject only exiguously addressed by
previous studies. An analysis of the original dimensions of
dwellings within the investigated housing block showed
also that in all likelihood this area was divided into two
plots. The discussed archaeological excavations yielded
more than thirty thousand moveable finds which will sup-
port reconstruction of household fittings used by people
inhabiting this area over approximately the last seven 
centuries.

Translated by maciej Talaga
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