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PuCK, STARy RyNeK 13 I 14, WOJ. POMORSKIe. BADANIA W LATACh 2013–2014

Keywords: Puck, Late Middle Ages, city, archaeology,
urban plot

terminach 1.07–3.09.2013 oraz 12.08– 
–2.09.2014 r. przeprowadzono badania archeologiczne
dwóch przyrynkowych parcel mieszczańskich, zlokalizo-
wanych w południowej części zachodniej pierzei Starego
Rynku (posesje nr 13 i 14) w Pucku (Ryc. 1)1. Działki te
przylegają do siebie dłuższym bokiem i mają łącznie wy-
miary 12,2–12,7 m po osi północ-południe oraz 36,4– 
–40,5 m po osi wschód-zachód (Ryc. 2). W większości są
one zabudowane dwoma trójtraktowymi kamienicami 
o głębokość 22,2 m (Stary Rynek 14) oraz 22,6 m (Stary
Rynek 13), których fronty znajdują się w osi pierzei rynku.
Do prac badawczych przeznaczono podwórze zlokalizowa-
ne na zapleczu parcel, na którym wytyczono pięć wyko-
pów, oraz piwnice obydwu kamienic, w których założono
dziewięć wykopów (Ryc. 2). W toku prac terenowych roz-
poznano nawarstwienia kulturowe związane z zagospoda-
rowaniem parcel, datowane od połowy XIv do 2. połowy
XX w. Głębokość warstw na zapleczu działek dochodzi-
ła do 2,5 m, a w piwnicach nie przekraczała 0,5 m.
Inwentaryzacji poddano też fundamenty i rozplanowanie
przyziemia kamienic wzniesionych w XIX i na początku
XX w. W piwnicach frontowych zachowały się także 
kamienne fundamenty datowane na XvII–XvIII wiek 
(Ryc. 2). W związku z ich budową usunięto wszystkie
wcześniejsze nawarstwienia kulturowe, zatem rekonstruk-
cja najstarszych faz zasiedlenia terenu ograniczyła się do za-
plecza parcel.

badane działki mieszczańskie zostały zasiedlo-
ne około połowy lub w trzeciej ćwierci XIv wieku.
Poświadczają to wyniki analiz dendrochronologicznych
drewna pozyskanego z najniższych warstw kulturowych na
zapleczu działek, datowane na lata pięćdziesiąte i sześćdzie-

siąte tego stulecia2. Inwentarz zabytków ruchomych, w po-
staci fragmentów siwaków i naczyń tradycyjnych, jest także
charakterystyczny dla najstarszych poziomów osadniczych
wyróżnionych na innych parcelach i w rynku, a datowa-
nych na połowę XIv wieku (STARSKI 2011; 2016). od po-
czątku zasiedlenia obydwie działki stanowiły odrębne po-
siadła, które, mimo położenia po sąsiedzku, nigdy nie były
ze sobą połączone. świadczą o tym różne nawarstwienia
użytkowe odkryte na zapleczu parcel oraz pozostałości pło-
tów i murów granicznych, budowanych w różnych fazach
zasiedlenia terenu wzdłuż granicy działek. Parcela północ-
na (Stary Rynek 14) pierwotnie połączona była zapewne z
położoną po sąsiedzku działką Stary Rynek 15, natomiast
południowa Stary Rynek 13 – z działką narożną, przylega-
jącą do ul. Pokoju (Stary Rynek 12). Każda z nich, zgodnie
z przywilejem lokacyjnym, miała wymiary 3×7 pręta cheł-
mińskiego (12,96×30,24 m), ale już po ich zasiedleniu

1 Publikacja powstała w ramach realizacji projektu badawczego pt.
Kultura materialna Pucka w późnym średniowieczu. Archeologicz-
ny portret małego miasta na południowym wybrzeżu Bałtyku,
finansowanego ze środków Narodowego centrum Nauki przy-

znanych na podstawie decyzji numer DEc-2013/09/D/HS3/
04468.
2 Uzyskane daty: 1345/1346, 1353/1354, 1355, 1356/1357,
1361/1362, 1363/1364 (WAŻNy 2014).

W
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Ryc. 1. Lokalizacja parcel Stary
Rynek 13 i 14 na współczesnym
planie Pucka z zaznaczonym ob-
rysem średniowiecznego miasta
lokacyjnego (oprac. M. Starski).
Fig. 1. Localisation of the plots 13
and 14 in Stary Rynek Street on 
a contemporary plan of Puck with
outlined range of the medieval
chartered town.

Ryc. 2. Lokalizacja parcel Stary
Rynek 13 i 14 z zaznaczoną siatką
wykopów archeologicznych (oprac.
M. Starski).
Fig. 2. Localisation of the plots 13
and 14 in Stary Rynek Street with
marked network of the archaeol-
ogical trenches.



zostały one rozdzielone na siedliska o około połowę węższe.
Nie uzyskano natomiast danych umożliwiających określe-
nie powiązań badanych działek z sąsiednimi parcelami,
bowiem po osi ich granic biegły fundamenty młodszych
budynków.

Początkowo na zapleczu omawianych działek nie
zlokalizowano zabudowy, a jedynymi konstrukcjami były
płoty znajdujące się między nimi oraz wzdłuż ich tylnej
granicy. Jeszcze w XIv wieku na zapleczu północnej parce-
li (Stary Rynek 14) wzniesiono niewielkie zabudowanie
gospodarcze, w którym najprawdopodobniej przetrzymy-
wano zwierzęta, na co wskazują relikty koryta odkryte 
w jego wnętrzu (Ryc. 3). Prowizoryczne ściany tego budyn-
ku składały się z rzędu słupów i palików. Na jego tyłach
odsłonięto warstwę mierzwy, która może świadczyć o funk-

cjonowaniu w tym miejscu wybiegu dla zwierząt. W tym
czasie zaplecze parceli południowej (Stary Rynek 13) pod-
wyższono o około pół metra, zrzucając tu piaszczystą niwe-
lację. Następnie na samym końcu działki zbudowano latry-
nę, datowaną dendrochronologicznie na lata 1366–1367
(WAŻNy 2014), o wymiarach 2,6×2,4 m i głębokości 2 m.
Wzniesiono ją w konstrukcji słupowej, z poziomo ułożony-
mi masywnymi dębowymi deskami szalunku (Ryc. 3, 4:A).
Trzy metry bliżej frontu parceli zbudowano piec, z którego
zachowała się ceglana posadzka, o wymiarach 0,8×1,2 m
(Ryc. 3, 4:B). Miała ona podłużny przepalony pas, na któ-
rym zalegały liczne węgle drzewne i popiół. Przy krawędzi
zachodniej i wschodniej stwierdzono natomiast przepalo-
ną zbitą glinę, która stanowiła najpewniej zaprawę ścian
pieca. Wielkość i układ jego pozostałości świadczyć mogą 
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Ryc. 3. Rzut poziomy konstrukcji odsłoniętych na zapleczu parcel Stary Rynek 13 i 14 w nawarstwieniach datowanych na 2. poł. XIv w.
A – pozostałości budynku gospodarczego; b – latryna; c – piecowisko (oprac. I. Nazaruk).
Fig. 3. Horizontal plan of the structures unearthed in the rear parts of the plots 13 and 14 in Stary Rynek Street, within the layers dated
to the second half of the 14th c. A – remains of an outbuilding; b – latrine; c – relics of a stove.



o usytuowaniu tu urządzenia związanego z produkcją spo-
żywczą. Podobne relikty wiązane są zazwyczaj z piekarni-
ctwem lub piwowarstwem, tj. z etapem suszenia ziarna uży-
wanego do produkcji słodu (cHoRoWSKA, KARST, LASoTA

1998). omawiane konstrukcje funkcjonowały jedynie kil-
kanaście lat, np. latrynę zasypano najpewniej już w latach
osiemdziesiątych XIv wieku. Z jej wypełniska pozyskano
dwa skórzane buty oraz liczne wyroby drewniane, w tym
korowe pływaki do sieci, łopatę oraz fragmenty naczyń
toczonych i klepkowych (Ryc. 5:1–3). 

W pierwszej połowie Xv w. obejścia badanych
parcel zagospodarowano na nowo. W obrębie parceli pół-
nocnej (Stary Rynek 14) częściowo rozebrano i zniwelowa-
no poziom użytkowy obory. Na samym końcu działki zbu-
dowano zaś latrynę o wymiarach 2×1,5 m i głębokości 2 m,
wzniesioną w konstrukcji słupowo-rozporowej, z pionowy-
mi deskami szalunku (Ryc. 4:C), datowaną dendrochrono-

logicznie na lata 1383–1384 (WAŻNy 2014). Kloaka ta
funkcjonowała jeszcze w 2. połowie Xv w., gdy nieopodal
jej oraz nieco bliżej frontu parceli wkopano trzy dębowe
kadzie. Jedna z nich, zachowana niemal w całości, miała
średnicę 135 cm i wysokość 55 cm (Ryc. 4:D). Klepki ści-
śnięto drewnianą opaską, a dno wykonano z siedmiu gru-
bych desek, wzmocnionych od spodu poprzeczką. Do po-
łowy wysokości, tak jak i pozostałe kadzie, była ona wypeł-
niona zbitym wapnem, a więc najpewniej używano ich 
w procesie garbowania skór. Prawdopodobnie funkcjono-
wały one jeszcze w 2. połowie Xv wieku. Najpóźniej w tym
czasie przy granicy działki, bliżej współczesnej kamienicy,
wzniesiono bowiem budynek gospodarczy w konstrukcji
szkieletowej, o wymiarach 3,5×3 m, z którego zachowała
się jedna belka podwalinowa z pazą (Ryc. 6). Na parceli
południowej (Stary Rynek 13) zasypano w tym czasie latry-
nę, a kolejną wzniesiono w pobliżu piecowiska, częściowo
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Ryc. 4. Wybrane konstrukcje odkryte na zapleczu parcel Stary Rynek 13 i 14 w Pucku. A – latryna (2. poł. XIv w.); b – ceglana pod-
murówka pieca (2. poł. XIv w.); c – latryna (Xv w.); D – klepkowa kadź garbarska (1. poł. Xv w.) (fot. M. Starski).
Fig. 4. Selected structures unearthed in the rear parts of the plots 13 and 14 in Stary Rynek Street in Puck. A – latrine (second half of the
14th c.); b – brick base of the stove (second half on the 14th c.); c – latrine (15th c.); D – stave tanning vat (first half of the 15th c.).
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je niszcząc. Kloaka miała wymiary 2,1×1,9 m i 1,5 m głę-
bokości. Jej ściany wzniesiono w konstrukcji słupowo-roz-
porowej, z pionowymi deskami szalunku (Ryc. 6). Analiza
dendrochronologiczna pobranych z niej próbek nie przy-
niosła rezultatów odnośnie do czasu jej powstania, ale z jej

wypełniska wydobyto fragmenty naczyń szklanych i cera-
micznych, ołowiany ciężarek i żelazny stilus, datowane na
Xv wiek (Ryc. 5:4–6). Nieznane jest zagospodarowanie
tylnej części działki, bowiem została ona zniszczona kon-
strukcjami nowożytnymi.

Ryc. 5. Wybór zabytków ruchomych z badań parcel Stary Rynek 13 i 14 w Pucku: 1, 2 – pływaki korowe (2. poł. XIv w.); 3 – drewniany
talerz toczony (2. poł. XIv w.); 4 – żelazny stilus (2. poł. Xv w.); 5 – ołowiany ciężarek (2. poł. Xv w.); 6 – fragment szklanicy 
(2. poł. Xv w.); 7, 8 – kafle płytowe (2. poł. XvI – 1. poł. XvII w.) (fot. M. Starski).
Fig. 5. Selected moveable finds from the plots 13 and 14 in Stary Rynek Street in Puck: 1, 2 – tree bark floats (second half of the 14th c.);
3 – wooden turned plate (second half of the 14th c.); 4 – iron stylus (second half of the 15th c.); 5 – lead weight (second half of the 
15th c.); 6 – fragment of a rummer (second half of the 15th c.); 7, 8 – plate stove tiles (mid-16th through the mid-17th c.).



Przedstawione wyżej odkrycia świadczą o kilku-
krotnych zmianach zagospodarowania zapleczy badanych
parcel w ciągu niespełna dwóch pierwszych stuleci istnienia
miasta. Gorzej zachowały się pozostałości nowożytnych po-
ziomów użytkowych. Na północnej parceli (Stary Rynek 14)
odsłonięto ślady brukowania podwórza oraz pozostałości
niewielkiego moszczenia drewnianego, wykonanego z so-
snowych i dębowych desek, datowanych na początek XvI w.
Nad nimi zalegało gruzowisko kafli płytowych i misko-
wych, datowanych na 2. połowę XvI po początek XvII w.
Liczne były fragmenty i całe kafle kryte zieloną polewą,
zdobione motywami floralnymi w postaci przeplatających
się wici i liści z kwiatami (Ryc. 5:7,8). Na parceli połud-
niowej (Stary Rynek 13) w czasach nowożytnych położono

bruk kamienny z masywnych, spasowanych ze sobą głazów
narzutowych. Z warstw zalegających nad nim wydobyto
przemieszany zbiór znalezisk datowany na cały okres nowo-
żytny po XIX wiek. Konstrukcja ta najprawdopodobniej
funkcjonowała wewnątrz zabudowania zajmującego tylną
część parceli, co potwierdza układ zabudowy na planie ka-
tastralnym Pucka z 1810 r. 

Zrealizowane badania archeologiczne potwierdza-
ją lokalizację zabudowań gospodarczych, urządzeń produk-
cyjnych i sanitarnych w tylnych częściach działek. budynki
zazwyczaj wznoszono przy jednej z granic parceli, zarówno
przed urządzeniami sanitarnymi, jak i na samym końcu 
siedliska. W okresie polokacyjnym na zapleczu badanych 
parcel hodowano także zwierzęta. Dotyczyło to zatem nie
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Ryc. 6. Rzut poziomy konstrukcji odsłoniętych na zapleczu parcel Stary Rynek 13 i 14 w nawarstwieniach datowanych na 2. poł. Xv w. 
A – pozostałości budynku gospodarczego; b – latryny (oprac. I. Nazaruk).
Fig. 6. Horizontal plan of the structures unearthed in the rear parts of the plots 13 and 14 in Stary Rynek Street, within the layers dated
to the second half of the 15th c. A – remains of an outbuilding; b – latrines.
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tylko działek zlokalizowanych poza rynkiem, co ustalono
podczas poprzednich prac badawczych (STARSKI 2014:
161), ale i przyrynkowych. Poza tym zadokumentowano
ślady prowadzonej działalności rzemieślniczej. Na północ-
nej parceli (Stary Rynek 14) w 2. połowie Xv w. funkcjo-
nował zapewne warsztat garbarski, z którym związane były
trzy kadzie garbarskie. Wokół nich odkryto także liczne
szczątki włosia i fragmenty nieodwłosionych skór zwierzę-
cych. Na parceli południowej (Stary Rynek) w warstwach 
z 2. połowy XIv w. odkryto relikty ceglanego pieca, które-
go używano przy produkcji spożywczej. Jego funkcjonowa-
nie w tym miejscu musiało się wiązać z zagrożeniem poża-
rowym dla drewnianej zabudowy miejskiej, jednak podob-
ną lokalizację urządzeń ogniowych potwierdzają odkrycia
na innych parcelach w Pucku (STARSKI 2014: 161). Wśród
zabytków odkrytych na południowej parceli wyróżniono
także kilka pływaków korowych oraz jeden ołowiany cięża-

rek, a więc przedmioty związane z oporządzeniem sieci 
rybackich. Najprawdopodobniej zatem jednym z zajęć
mieszkańców tej posesji w 2. połowie XIv w. było rybo-
łówstwo.

Rezultatem przeprowadzonych prac są niezwykle
cenne informacje dotyczące tylnych części badanych parcel
mieszczańskich. Nie mając możliwości poznania ich fron-
tów, zniszczonych w wyniku inwestycji budowlanych w cza-
sach nowożytnych i współczesnych, dane te stają się zatem
jedyną, ale bogatą podstawą do rekonstrukcji życia co-
dziennego dawnych pucczan.
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Uniwersytet Warszawski
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he present article discusses the results of archae-
ological investigation conducted on the rear parts of two
urban plots located in 13 and 14 Stary Rynek Street in
Puck (Figs. 1, 2). The excavated plots became inhabited
circa between 1350 and 1375. Initially, their rear parts had
lacked any housing, but somewhere in the third quarter of
the 14th c. outbuildings and latrines were constructed there.
one of them was adjoined by a kiln, preserved in the form

of a clay floor (Figs. 3, 4:B), presumably used for malting.
In the first half of the 15th c., the buildings were re-develo-
ped and two more latrines were built. Exploration of one of
the plots revealed relics of three liming vats filled with 
slaked lime – their presence indicates that a leather work-
ing workshop used to function there. In the second half 
of the 15th c., the vats were filled with earth and a new 
timber-frame building was erected. The remains of modern
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cultural layers composed of cobblestone and wooden
underlay were preserved in a worse condition. Above the
wooden underlay, there was a layer of rubble containing
Renaissance plate and bowl stove tiles (Fig. 5:7,8). The 
layers situated above yielded a mixed assemblage of finds
dated to the modern period up to the 19th c.

The discoveries discussed above reflect multiple
alterations of the spatial arrangement of the rear parts of
the plots. They also confirm the localisation of the out-

buildings, as well as production and sanitary facilities. The
most interesting finds included a lead weight, fishing net
floats made of tree bark, a wooden shovel, leather shoes,
glass vessels, and numerous tiles and potsherds. The works
provided extremely valuable information regarding the rear
parts of the investigated plots. 

Translated by Maciej Talaga
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