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KARoLINA bLUSIEWIcZ

PuCK (DZIAłKA NR 148/1), WOJ. POMORSKIe. BADANIA W ROKu 2014

Keywords: Puck, achaeological excavations, urban plot
development, malt kiln, malthouse

ziałka miejska o numerze 148/1 znajduje się 
w obrębie średniowiecznego miasta lokacyjnego w Pucku
(st. 1, AZP 04-42/31). Parcela mieści się w części peryfe-
ryjnej, przy wschodniej granicy miasta lokacyjnego, w na-
rożniku jego południowo-wschodniego bloku zabudowy
(Ryc. 1). od 14 lipca do 5 września 2014 r. na jej terenie
przeprowadzono badania archeologiczne, realizowane 
w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego
centrum Nauki1. Pracami wykopaliskowymi, kierowanymi
przez autorkę, objęto cały obszar parceli, na którym zało-
żono dziewięć wąskoprzestrzennych wykopów badaw-
czych (bLUSIEWIcZ 2015). 

Przeprowadzone badania archeologiczne dostar-
czyły nowych danych dotyczących pierwotnego ukształto-
wania terenu w momencie lokacji miasta oraz sposobu

1 Na podstawie decyzji nr DEc-2013/09/D/HS3/04468. 2 Problem umocnień miejskich Pucka omówiony został szerzej 
w artykule M. Starskiego (2009).

D

zagospodarowania parceli, położnej w strefie podmurnej, 
z dala od centrum życia miejskiego. Puck lokowany został 
w 1348 r. na niewielkim plateau nad zatoką, w miejscu 
o odpowiednio dużej powierzchni, wypłaszczonym i z ła-
twym dostępem do wody. obszar badanej parceli znajdo-
wał się jednak w obniżeniu, czytelnym do tej pory w tere-
nie, stanowiącym najniżej położony punkt w obrębie mia-
sta, zaś poziom stropu nawarstwień naturalnych, odsło-
nięty w toku eksploracji, dodatkowo wyraźnie opadał 
w kierunku środka działki, tworząc niewielkie zagłębienie.
Zarejestrowano w nim obecność sączka – niedużego koryta
dawnego cieku wodnego, przechodzącego skośnie przez
teren parceli w kierunku północno-wschodnim (Ryc. 2).
Ponadto, pierwszy poziom nawarstwień, zalegający na pia-
sku calcowym, to warstwy o charakterze torfowym, miej-
scami o dość dużej miąższości, nasycone szczątkami orga-
nicznymi, o ciemno-brunatnej barwie i mulistej, tłustej
konsystencji. Powstawały one zapewne na skutek długo-
trwałego gromadzenia się w tym miejscu wody opadowej,
spływającej z terenu miasta, i zabagnienia terenu.

bliżej nieokreślony ciek wodny oznaczony jest na
planie katastralnym Pucka z 1810 r. (GRoTH 1998: ryc. 10
we wklejce). Dochodzi on od południa do granicy miasta
lokacyjnego, po czym nienaturalnie zakręca dwukrotnie
pod kątem 90 stopni, opływając od wschodu jego połu-
dniowo-wschodni narożnik. Z przeprowadzonych badań
wynika, iż pierwotnie przepływał zgodnie z naturalnym
układem terenu, skośnie przez południowo-wschodni na-
rożnik miasta, zaś jego późniejszy przebieg spowodowany
był regulacją i włączeniem strumienia w system umocnień
miejskich. Nastąpiło to prawdopodobnie w momencie
ufortyfikowania miasta, jednak informacje na temat czasu
powstania umocnień miejskich są bardzo skromne2. W za-
piskach księgi miejskiej z końca XIv i początku Xv wieku
pojawiają się określenia „przy murze”, świadczące o istnie-
niu umocnień, jednak nie wiadomo, czy całe miasto było
wówczas otoczone murami ani jakim odcinku one istniały.
M. biskup wskazuje wojnę trzynastoletnią i rok 1464 jako
czas wnoszenia umocnień od strony lądu, czyli właśnie od
południowej strony miasta (bISKUP 1967: 667). Niemniej



jednak, pozyskane z najstarszych nawarstwień torfowych
nieliczne fragmenty naczyń ceramicznych, charakterystycz-
nych dla 2. połowy XIv w., dowodzą, iż podmokły teren na
obszarze działki pozostawał w niezmienionej postaci jesz-
cze po lokacji miasta w 1348 r. (Ryc. 3:1–7).

Zasadnicza zmiana zagospodarowania parceli na-
stąpiła dopiero w początku XvI w. Z tego czasu pochodzi
bowiem poziom niwelacji warstwą ścisłej, twardej gliny, 
z ubitym stropem, miejscami spieczonym na lekko poma-
rańczowy kolor. Z tym poziomem użytkowym związane
jest funkcjonowanie pieca, odkrytego w południowej czę-

ści działki (Ryc. 2, 3). odsłonięto tam palenisko pieca,
wykonanego z cegieł łączonych gliną, ze ściankami bocz-
nymi zachowanymi maksymalnie do wysokości trzech
warstw cegieł3. Miało ono kształt prostokąta o długości 
3,7 m i szerokości 80–90 cm. Wlot do komory pieca znaj-
dował się od strony północnej, w jego węższej, szczytowej
ścianie, na co wskazywały ślady przepalenia cegieł tylko 
w północnej części oraz zaleganie tam warstwy popiołu.
Górna część pieca nie zachowała się, lecz z jego zawaliska
można wnioskować, iż również wykonana była z cegieł 
i gliny.

3 Wymiary użytych cegieł wynosiły: długość 295–310 mm, sze-
rokość 148–160 mm, grubość 75–85 mm.
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Ryc. 1. Lokalizacja parceli
148/1 na planie Pucka 
w obrębie miasta lokacyj-
nego (oprac. M. Starski).
Fig. 1. Location of the
plot no. 148/1 on the
plan of Puck, within the
borders of the chartered
town.
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Ryc. 2. Puck, dz. 148/1. Rozplanowanie wykopów ar-
cheologicznych na parceli wraz z lokalizacją odkryć. 
A – pozostałości i rekonstruowany przebieg koryta
dawnego cieku wodnego; b – pozostałości pieca z 1. poł.
XvI w., c – studnia, po pocz. XvI w., D – relikty fun-
damentów budynku z XvIII w. (oprac. K. blusiewicz).
Fig. 2. Puck, plot no. 148/1. The layout of the archae-
ological excavations on the plot with marked find-spots
of archaeological relics. A – remains and reconstruction
of the bed of the old watercourse; b – remains of a kiln
from the 1st half of the 16th c.; c – well, after the begin-
ning of the 16th c.; D – relics of the 18th c. building
foundation.

Ryc. 3. Fragmenty naczyń glinianych wydobyte z na-
warstwień późnośredniowiecznych (1–7) i wczesno-
nowożytnych (8, 9) (rys. M. Starski).
Fig. 3. clay potsherds excavated from the late medieval
(1–7) and early modern (8, 9) layers.



odsłonięta konstrukcja to pozostałość pieca do
suszenia słodu, niezbędnego w produkcji piwa. Piece takie,
określane jako typu niemieckiego lub polskiego, upowszech-
niły się w Europie w XIv wieku i miały zazwyczaj kształt
litery T, z komorą przypiecową dostawioną poprzecznie w
połowie długości komory paleniskowej (DRyJA 2009: 195).
W komorze rozgarniano żar, a nagrzane powietrze suszyło
słód rozłożony na ruszcie, zwanym lasami lub darami. Piec

z Pucka to rzadziej spotykany, prosty piec z wlotem od węż-
szej szczytowej ścianki, w którym komora przypiecowa,
palenisko i komin usytuowane były w jednej osi. Przypomi-
nał on wyglądem budynek kalenicowy, na którego dwu-
spadowej połaci rusztu suszono słód. Na podstawie frag-
mentów naczyń ceramicznych pozyskanych z paleniska czas
funkcjonowania pieca określany jest na 1. połowę XvI wie-
ku (Ryc. 3:8,9).
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Ryc. 4. Puck, dz. 148/1, wy-
kop 04. Widok paleniska
pieca z 1. poł. XvI w. Widok
w kierunku północnym
(fot. M. Starski).
Fig. 4. Puck, plot no. 148/1,
trench no. 04. The view
from the south at a kiln 
furnace from the 1st half of
the 16th c.



Zarówno odsłonięty piec, jak i utwardzenie w po-
staci klepiska, należy uznać za relikty mielcucha, czyli
budynku, w którym wyrabiano słód. Jednym z najprost-
szych i najpowszechniejszych sposobów uzyskiwania słodu
było słodowanie klepiskowe. Namoczone uprzednio w ka-
dziach ziarno układano w grzędach na klepisku do skieł-
kowania. Potrzebowało ono stabilnych warunków, prze-
strzeni i dostępu powietrza, co jakiś czas wymagało miesza-
nia i zraszania wodą (DRyJA 2009: 187). Po osiągnięciu
pewnego etapu wzrostu ziarno trafiało na ruszt do suszenia,
aby powstrzymać dalszy proces kiełkowania, a tak wysuszo-
ne przewożono do młyna. W przypadku Pucka gotowy
słód przewożono do młyna starościńskiego przy zamku,
poza obrębem murów miejskich, w którym pracowały dwa
koła: zbożowe i słodowe (GRoTH 1998: 149). śladów bro-
waru na działce nie znaleziono, jednak słodownia mogła

funkcjonować samodzielnie, przygotowując słód na po-
trzeby mieszkańców. Podobnie jak w pozostałych małych
miastach Prus Królewskich, prawo warzenia piwa przysłu-
giwało wszystkim obywatelom miasta. Z zapisków w doku-
mentach z ostatnich dwudziestu lat XvI wieku wynika, że
w tym czasie działało w Pucku co najmniej 16 mielcuchów
mieszczańskich, a wiele z nich wzmiankowanych jest także
w zapiskach z końca Xv wieku (GRoTH 1998: 148). 

W procesie słodowania konieczny był także dostęp
do wody. być może z funkcjonowaniem pieca związana by-
ła studnia z kamienną cembrowiną, odsłonięta w zachod-
niej części parceli (Ryc. 2, 5). Wkop pod konstrukcję stud-
ni wykonany został z poziomu stropu klepiska, nie wcze-
śniej niż w XvI wieku, niemniej jednak, ze względu na brak
zabytków kultury materialnej w zasypisku wkopu konstruk-
cyjnego, trudno stwierdzić dokładny czas jego powstania. 
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Ryc. 5. Puck, dz. 148/1, wykop
02. Kamienna cembrowina
studni, część wschodnia (fot. 
K. blusiewicz). 
Fig. 5. Puck, plot no. 148/1,
trench no. 02. The stone lining
of the well, the eastern side.



W świetle przeprowadzonych badań wydaje się, iż
parcela na obrzeżu miasta przez dość długi czas od jego
lokacji była terenem niezagospodarowanym, o charakterze
podmokłym, co potwierdza bardzo skromny inwentarz po-
zyskanych zabytków ruchomych. Dopiero po uregulowa-
niu cieku wodnego i utwardzeniu terenu warstwą niwelacji
z gliny na początku XvI wieku przystosowano go do peł-
nienia funkcji produkcyjnych i przez następne dwa stulecia
był wykorzystywany dla celów gospodarczych. Najstarsze
zarejestrowane relikty zabudowy mieszkalnej na owej par-

celi stanowiły dopiero odkryte w północnej, frontowej czę-
ści działki pozostałości podwaliny kamiennej dwóch
budynków, których powstanie datować można nie wcze-
śniej niż na koniec XvIII–XIX wieku. 

Mgr Karolina blusiewicz
Instytut Archeologii

Uniwersytet Warszawski
k.blusiewicz@uw.edu.pl

he area of the urban plot no. 148/1 lies within
the borders of the medieval chartered town in Puck, in the
corner of its south-eastern housing block (Fig. 1). The
archaeological investigation in 2014 provided new data
about the initial lay of the land at the time of the town’s
foundation, as well as development of the plot situated
close to the walls and far from the heart of the town.

Puck was founded in 1348 on a small plateau by
the bay, in a place sufficiently large, flat, and with easy
access to water. However, the area of the investigated plot
was situated in a depression, still visible in the landscape,

and the research confirmed presence of a small bed of an
old watercourse, obliquely running across the plot in the
north-eastern direction (Fig. 2). For a long time since the
foundation, this plot remained an undeveloped wetland, as
confirmed by peat layers accumulated over the undisturbed
soil and potsherds recovered from there, dated back to the
2nd half of the 14th c. (Fig. 3:1–7).

At the beginning of the 16th c., when the water-
course had been regulated and the land reinforced with 
a clay levelling layer, the area was adapted to fulfil produc-
tion functions. In the southern part of the parcel, a brick
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kiln furnace was uncovered, rectangular in shape, 3.7 m
long and 80–90 cm wide (Fig. 4). The entrance to the kiln
chamber was situated on the northern side, in its narrower,
topmost wall, as indicated by traces of charred bricks and
layers of ash. The discovered construction was a remain of
a simple kiln that served for drying malt, which, along with
the uncovered hard earthen floor, was a remain of a malt-
house. The time of its operating was determined on the
basis of the clay vessels dated back to 1st half of the 16th c.
(Fig. 3:8,9). Functioning of the malthouse was perhaps
associated with a stone-lined well uncovered in the western

part of the plot (Figs. 2, 5). According to the written 
sources from the final two decades of the 16th c., at least 
16 malthouses owned by the burghers were operating in
Puck at that time. 

The oldest registered relics of residential buildings
on the parcel were only remains of a stone foundation of
two buildings in the front part of the plot which were not
built before the end of the 18th c. or in the 19th c.
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