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SKARSZEWy – RyNEK, GM. SKARSZEWy, WOJ. POMORSKiE. 
BADANiA W 2015 ROKu

2015 roku Instytut Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego podjął współpracę z Urzędem Miasta w Ska-
rszewach mającą na celu realizację badań archeologicz-
nych, zmierzających do ustalenia początków i dziejów za-
siedlenia dawnego miasta lokacyjnego w Skarszewach. Do
prac badawczych przeznaczono południową część rynku, 
a podjęte tam wykopaliska miały umożliwić zgromadzenie
danych odnośnie stanu zachowania dawnej zabudowy
śródrynkowej, datowania nawarstwień kulturowych i okre-
ślenia kierunków przyszłej rewitalizacji placu gen. Józefa
Hallera. Badania archeologiczne prowadzono od 12 do 
26 października 2015 roku, a uczestniczyli w nich studen-
ci Instytutu Archeologii UW.

Podjęte prace badawcze stanowiły jedną z pierw-
szych tego rodzaju inicjatyw realizowanych na terenie stare-
go miasta w Skarszewach. Dotychczasowe wiązały się z do-
raźnymi pracami archeologicznymi związanymi z inwesty-
cjami prowadzonymi przy wymianie instalacji sanitarnych
albo już poza obszarem miasta lokacyjnego (STARSKI

2015). Szerszy zakres miały jedynie badania realizowane na
terenie zamku położonego przy północno-zachodnim
narożniku historycznego centrum Skarszew na wysokim
cyplu w zakolu Wietcisy (MILEWSKA 1993). W rezultacie,
w dyskusji o początkach omawianego ośrodka osadniczego,

ŚWIATOWIT • XIII–XIv (LIv–Lv)A/B • 2015–2016
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Ryc. 1. Wycinek planu Skarszew 
z 1810 r. z oznaczeniem miejsca
prowadzenia badań archeologicz-
nych.
fig. 1. fragment of the plan of
Skarszewy from 1810 with marked
areas investigated archaeologically.

nie dysponowano obszernymi
danymi pozyskanymi w toku
badań archeologicznych. Infor-
macje ze źródeł pisanych
wskazywały natomiast, że po-
czątki tutejszego osadnictwa
można wiązać z młodszymi fa-
zami wczesnego średniowiecza,
a w tym rejonie znajdowała 
się wieś książęca, przekazana 
w końcu XII wieku Joannitom.
W 1320 roku nadali oni tu-
tejszej osadzie prawa miejskie,
które następnie potwierdzone 
i rozszerzone zostały przez 

nowych właścicieli – zakon krzyżacki – w 2 poł. XIv wie-
ku (BISKUP 1980; GRZEGORZ 1988: 49–50; 2007: 120;
MILEWSKA 1993). W tym czasie wytyczono regularny, 
szachownicowy układ miejski, którego nieznaczne znie-
kształcenie wynikało z uwarunkowań terenowych i niere-
gularności wyniesienia morenowego przeznaczonego pod
przyszłe miasto (Ryc. 1). Jeszcze w późnym średniowieczu



Skarszewy obwarowano murami. Najprawdopodobniej w tym
okresie na placu rynkowym wzniesiono ratusz i zabudowę
komunalną, która w czasach nowożytnych rozrosła się do

pełnego bloku zabudowy śródrynkowej istniejącej tu do
1945 r. (Ryc. 2). Po II wojnie światowej teren ten uporząd-
kowano i stanowi on obecnie niezabudowany plac miejski.
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250

Ryc. 2. Widok od południowego wschodu i północnego wschodu bloku zabudowy śródrynkowej w początku XX wieku. Strzałką ozna-
czono miejsce prowadzenia badań archeologicznych.
fig. 2. view at the housing block in the middle of the square from the south-east and north-east in the early 20th century. The site of
archaeological excavations is marked with an arrow.
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Ryc. 3. Lokalizacja
wykopu archeolo-
gicznego na placu
rynkowym w Skar-
szewach (oprac.
M. Starski).
fig. 3. Localisation
of the archaeologi-
cal trench on the
market square in
Skarszewy (compil-
ed by M. Starski).

Do prac badawczych przeznaczono wąski pas w po-
łudniowej części placu rynkowego (Ryc. 3). Teren ten
lekko opadał w kierunku południowym, a przed podjęciem
badań znajdował się na wysokości bezwzględnej około
128,8–128,2 m n.p.m. Wytyczono tam jeden wykop o wy-
miarach 4 × 13 m, zorientowany dłuższym bokiem po osi
wschód-zachód – równolegle do południowej pierzei ryn-

ku. W trakcie eksploracji przedłużono go o 2 m w kierunku
wschodnim na szerokości 1,5 m oraz o 1 m w północnym,
między 9 a 12 metrem wykopu, licząc od zachodu. 

Po zdjęciu współczesnego humusu terenu, na głębo-
kości 30 cm, na większości powierzchni wykopu natrafiono
na gliniasto-piaszczysty calec (Ryc. 4–5). Odsłonięto także
relikty fundamentów zabudowy murowanej datowanej

Ryc. 4. Widok od północy na plan wykopu po usunięciu humusu współczesnego (fot. M. Starski).
fig. 4. view at the plan of the trench from the north after the modern topsoil had been removed (photo by M. Starski).
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Ryc. 5. Rzut poziomy planu wykopu z odkrytymi konstrukcjami (rys. M. Starski).
fig. 5. Ground plan of the trench with the discovered constructions (drawing by M. Starski).

na XvIII–XIX wiek. Po osi północnej ściany wykopu
(między 9 a 15 metrem, licząc od zachodu) był to funda-
ment kamienno-ceglany wiązany na glinę o szerokości oko-
ło 80 cm, wkopany na głębokość 40–60 cm. Jego konstruk-
cja i grubość wskazują na lokalizację w tym miejscu ściany
granicznej budynku wchodzącego w skład zabudowy śród-
rynkowej. Wzdłuż południowej ściany wykopu odsłonięto
kolejną ławę fundamentową o szerokości 40 cm, wznie-
sioną z cegieł i zagłębioną na około 20 cm w podłoże.
Relikt ten stanowi najpewniej podział wewnętrzny znajdu-
jącego się tu niegdyś budynku, tak jak i przylegający do
niego fragment muru po osi północ-południe. Odkryte
konstrukcje zajmowały jedynie wschodnią część wykopu.

W tej samej części obszaru odkryto także pięć
wkopów zasypanych piaszczystą ziemią (Ryc. 4–5). Ich głę-
bokość dochodziła do 80 cm, a największy zlokalizowano
po osi wykopu i miał wymiary 7 × 1,5 m. Wydobyto 
z niego łącznie 10 monet datowanych na XvII i początek
XvIII wieku, a poza tym liczne fragmenty naczyń cera-
micznych z okresu nowożytnego (Ryc. 6:1–2). Przecinał
on starszą jamę o głębokości około 70 cm, z której wypeł-
niska pozyskano XvI-wieczne kafle płytowe (Ryc. 6:4–7).
Niemożliwe jest jednoznaczne ustalenie funkcji omawia-
nych zagłębień. Niewykluczone, że są to jamy odpadkowe,
do których wyrzucono śmieci przed wzniesieniem późno-
nowożytnej i XIX-wiecznej zabudowy, ale najpewniej sta-
nowią one jednak negatywy fundamentów starszych bu-
dynków. Z ich funkcjonowaniem związana była także 
zarejestrowana we wschodniej części wykopu warstewka
przepalonej polepy i gruzu ceglanego.

W centralnej części wykopu na wysokości około
127,9 m n.p.m. natrafiono na owalny w kształcie zarys jamy
o średnicy około 4 m (Ryc. 4–5, 7–8). W nienaruszonej
postaci zachowała się jedynie jej zachodnia część, a wschod-
nia dopiero od głębokości około jednego metra. W stropie
zasypiska natrafiono tam na brunatną mokrą ziemię, która

przykrywała poziom bruku kamiennego, odkrytego na
wysokości około 127,8 m n.p.m. (Ryc. 4). Był on ułożony
koncentrycznie ze spasowanych ze sobą otoczaków grani-
towych i zachował się jedynie w centralnej części zasypiska.
Eksploracja kolejnych, nieckowato zalegających warstw
przyniosła odkrycie niższego poziomu bruku, którego naj-
niższy punkt znajdował się na głębokości 127,1 m n.p.m.
(Ryc. 5). Konstrukcja ta była ułożona podobnie do wyż-
szego poziomu bruku, ale z nieco mniejszych kamieni.
Znaleziska ruchome pozyskane spomiędzy bruków da-
towano na koniec Xv po połowę XvI wieku (Ryc. 9:1, 4–
8, 13).

Od głębokości około 127 m n.p.m. eksplorowano
niższe poziomy zasypiskowe, które tworzył luźny szary pia-
sek z gruzem ceglanym i węglami drzewnymi. Układały się
one w nieckowate zasypisko wypełniające cały obrys jamy, 
a ich najniższy punkt znajdował się w przybliżeniu w jej
centralnej części (Ryc. 7–8). Na głębokości 126,7 m n.p.m.
odsłonięto relikty niewielkiego fundamentu ceglanego,
który zachował się w postaci podmurówki w części połud-
niowej, rumowiska cegieł i kamieni w części wschodniej
oraz posadzki w partii północnej (Ryc. 8). Postawiono go
na kamieniach położonych na ciemnoszarym piasku, na
głębokości około 126,3 m n.p.m. U jego podstawy zalegała
warstwa zbitej przepalonej gliny z reliktami posadzki ce-
glanej. Poniżej eksplorowano zaś warstwę beżowego żwiru
z piaskiem. Dopiero od głębokości około 125,5 m n.p.m.
natrafiono tam na warstwę ciemnoszarego, wilgotnego
piasku ze spalenizną o miąższości około 1,2 m. Gliniasty
strop calca osiągnięto w kilku punktach jamy na głębokości
od 124,4 do 123,9 m n.p.m. Stanowiła go zbita szarożółta
glina z piaskiem. Z dolnych poziomów zasypiskowych
pozyskano znaleziska ruchome datowane na okres XIv po
początek Xv wieku (Ryc. 9:2–3, 9–12, 14–15). Były to
głównie fragmenty naczyń wypalonych w atmosferze re-
dukcyjnej i wyroby metalowe.
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Ryc. 6. Wybrane nowożytne zabytki ruchome: 1 – garnek ceglasty polewany, 2 – talerz pseudomajolikowy, 3 – kafel miskowy, 4–
7 – kafle płytowe, 7 – butelka szklana (fot. M. Starski).
fig. 6. Selected modern era moveable finds: 1 – glazed brick-red pot; 2 – pseudo-maiolica plate; 3 – bowl stove tile; 4–7 – plate stove 
tiles; 8 – glass bottle (photos by M. Starski).



Rezultaty badań archeologicznych placu rynkowe-
go w Skarszewach przyniosły tylko częściowe odpowiedzi
na sformułowane problemy badawcze odnośnie tej części
miasta. Odkryte nawarstwienia wywołały też nowe pyta-
nia, na które odpowiedzi przyniosą dalsze prace badawcze.
Najistotniejszym jest brak najstarszych śladów osadnictwa
zarówno przedlokacyjnego i polokacyjnego, które naj-
pewniej zostały usunięte podczas niwelacji terenu w toku
zagospodarowania i zabudowy wnętrza rynku miejskiego 
w późnym średniowieczu lub, najpewniej, już w czasach
nowożytnych. Niemal całkowity brak znalezisk wczesno-
średniowiecznych, nawet na wtórnym złożu, może prze-
mawiać za lokalizacją ówczesnej wsi książęcej w pewnym
oddaleniu od placu rynkowego. Śladem dawniejszej organi-
zacji przestrzeni placu, już po lokacji miasta, są omówione

powyżej relikty jamy, której powstanie można datować na
XIv wiek na podstawie cech technologiczno-morfologicz-
nych znalezisk naczyń ceramicznych wydobytych z dol-
nych poziomów zasypiskowych. Problemem jest jednak
ustalenie funkcji omawianego zagłębienia w tym czasie.
Nie zachowały się bowiem żadne relikty konstrukcji
poświadczających jej użytkowanie. Niewykluczone zatem,
że mogła być to zarówno jama odpadkowa, jak i część więk-
szej struktury, np. piwnicy wewnątrz budynku lub wkopu
pod studnię miejską. Na tę ostatnią okoliczność wskazuje
umiejscowienie obiektu w dolnej części rynku, choć nie-
wątpliwie lepsze warunki do pozyskiwania wody istniały 
w południowej części miasta lokacyjnego w Skarszewach,
położonej zdecydowanie niżej. Dół ten może poświadczać
nieudaną próbę wykopania studni, którą później zasypano.
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Ryc. 7. Przekrój nawarstwień zasypiskowych jamy późnośredniowiecznej po osi północ-południe (rys. M. Starski).
fig. 7. Cross-section of the backfill layers of the late medieval pit along the north-south axis (drawing by M. Starski).
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Ryc. 8. A – Profil jamy późnośredniowiecznej z widocznymi warstwami zasypiskowymi, B – Widok reliktów konstrukcji ceglanej we
wnętrzu jamy (fot. M. Starski).
fig. 8. A – profile of the late medieval pit with the backfill layers; B – view at the relics of the brick structure inside the pit (photos by 
M. Starski).
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Ryc. 9. Wybrane późnośredniowieczne zabytki ruchome: 1 – misa siwak, 2 – dzban kamionkowy (Siegburg), 3 – dzban ceglasty polewany,
4 – patelnia ceglasta polewana, 5 – figurka ceramiczna, 6 – przęślik, 7 – okładzina kościana, 8 – podkowa, 9 – świder, 10 – zawias, 
11 – klucz, 12–14 – sprzączki, 15 – okucie końcówki pasa (fot. M. Starski).
fig. 9. Selected late medieval moveable finds: 1 – grey bowl; 2 – stoneware jug (Siegburg); 3 – glazed brick-red jug; 4 – glazed brick-red
pan; 5 – ceramic figure; 6 – spindle whorl; 7 – bone lining; 8 – horseshoe; 9 – drill; 10 – hinge; 11 – key; 12–14 – buckles; 15 – belt 
fitting (photos by M. Starski).



Większość zasypiska powstała jednak dopiero w drugiej
połowie Xv i pierwszej XvI wieku. Osadzono wówczas
dwa poziomy bruków, które najpewniej wtórnie zapadły się
w miękkim w tym miejscu podłożu. Niejednoznaczna jest
także interpretacja reliktu murów i posadzki ceglanej, sto-
pień ich zniszczenia może świadczyć o zawaleniu się w tym
miejscu luźnych cegieł i bloku muru z zabudowania znaj-
dującego się nad lub w pobliżu omawianej jamy. Wszystkie
te próby interpretacji odkrycia uznać należy jednak za 
przypuszczenia, bo badacze nie są w stanie ich potwierdzić
bazując na zachowanych tylko szczątkowo reliktach.
Znaczącą korzyścią z eksploracji jest natomiast pozyskanie
kilkutysięcznego zbioru znalezisk ruchomych datowanych
od XIv do pierwszej połowy XvI wieku. 

Brukowanie powierzchni opisywanego zagłębienia
w celu wyrównania terenu świadczy o tym, że już u schyłku
późnego średniowiecza na rynku zlokalizowano zabudowę,
która wymagała wyrównania terenu placu. Być może z tą
fazą związane są negatywy wkopów fundamentowych, któ-
rych zasypiska datowane są monetami dopiero na drugą
połowę XvII lub początek XvIII wieku. Konstrukcje te
najpewniej rozebrano podczas wznoszenia młodszej zabu-
dowy, po zniszczeniach z okresu wojen szwedzkich, a kolej-

ną fazę zabudowy można wiązać z XvIII lub początkiem
XIX wieku. Jest już ona widoczna na planie katastralnym
miasta z początku XIX wieku oraz na fotografiach z po-
czątku następnego stulecia (Ryc. 2), a funkcjonowała do
1945 r.

Ze wszystkich wykopów wydobyto łącznie 6153
zabytków ruchomych. Uzyskane obecnie rezultaty prac ba-
dawczych stanowią ciekawy przyczynek do dziejów kształ-
towania i zasiedlenia miasta lokacyjnego w Skarszewach.
Wobec niewielkiego zasięgu prac ziemnych nie uzyskano
jednak podstawy źródłowej do rekonstrukcji zagospodaro-
wania placu rynkowego i jego funkcji w przeszłości. Z po-
wyższych względów badania archeologiczne na rynku po-
winny być kontynuowane w celu określenia zasięgu i funk-
cji tutejszej zabudowy. Eksploracja górnej, północnej części
placu może także dostarczyć dowodów na lepiej zachowane
nawarstwienia kulturowe z czasów kształtowania się miasta
i nie tylko. 

dr Michał Starski
Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski

m.starski@uw.edu.pl
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n 2015, an archaeological field survey was
conducted in the southern part of the market square in
Skarszewy. A single trench measuring 4 by 13 m was 
performed (Fig. 3). The works were supposed to enable
gathering data on the state of preservation of historical
housing in the middle of the square, dating cultural layers,
and planning future revitalisation of the Generała Józefa
Hallera square (Fig. 1–2). 

After the contemporary topsoil had been mostly
removed from the surface of the trench a layer of loamy
undisturbed soil was revealed (Fig. 4–5). foundations of
brick houses from the 18th or 19th century were also
unearthed within the housing block in the middle of the
market square. Modern era digs – negatives of foundations
of older buildings – were discovered as well (Fig. 6). The
central part of the trench contained an oval pit with 
a diameter of circa 4 m (Fig. 4–5, 7–8). It was later covered
with two levels of stone cobbled pavements, between and
above which lain backfill layers from the second half of 
the 15th and the first half of the 16th century (Fig. 9).
Exploration of the lower levels resulted in discovering relics
of a small brick foundation, which was surrounded by arte-

facts dated to between the 14th and the early 15th century.
The ceiling of the undisturbed soil was reached at the
depth of circa 3.5 or 4 m (Fig. 9).

Archaeological exploration of the market square in
Skarszewy revealed also significant transformation of the
investigated area by levelling and removal of older layers.
No data enabling reconstruction of settlement either pre-
dating or postdating the charter has been obtained. The
older spatial organisation of the square, post-charter, is per-
haps witnessed by remains of a pit of unspecified function
dug in the 14th century. Perhaps it is a backfill of a hollow
left after an ultimately incomplete attempt at digging 
a well, or a part of a greater structure, e.g. a cellar of a build-
ing. The pit was not filled until between the mid-15th and
mid-16th century. Its backfill yielded several thousand finds
dated to the late Middle Ages. The remaining unearthed
relics enable reconstructing the housing in the middle of
the market square, although it was preserved only as 18th

and 19th-century foundations at best. These buildings were
ultimately destroyed in 1945.

Translated by maciej Talaga
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