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PuCK (KAMiENiCA PoD ZŁoTyM LWEM), WoJ. PoMoRSKiE. BADANiA W RoKu 2009
(PL. 132–133)

1 obszar ten został zniszczony w trakcie budowy kamienicy, co
uniemożliwiło określenie sposobu pierwotnego zagospodarowa-
nia tej części działki. Można jedynie przypuszczać, że był to bu-
dynek drewniany.

2 Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn. 519/41.
3 Poziom terenu na podwórzu w całym okresie późnego średnio-
wiecza podniósł się o około jeden metr.

d 3 sierpnia do 12 września 2009 roku prowa-
dzono badania archeologiczne na jednej z parcel mieszczań-
skich średniowiecznego miasta lokacyjnego w Pucku. Prace
finansował Instytut Archeologii UW, a kierował nimi
autor. Badana działka znajduje się przy zachodniej pierzei
rynkowej (obecnie Pl. Wolności 17 – Puck, gm. loco, st. 1,
AZP 04-42/31). W swojej frontowej części zabudowana
jest kamienicą, a na jej zapleczu mieści się niewielkie pod-
wórze (Ryc. 1). W czasie badań wytyczono osiem wąsko-
przestrzennych wykopów, z których trzy znajdowały się na
podwórzu, a pięć w piwnicach budynku. Duży stopień
zniszczenia najstarszych nawarstwień kulturowych, spowo-
dowany późniejszą zabudową terenu, znacznie utrudnił
przeprowadzenie badań (Ryc. 2). Niemniej w trakcie prac
archeologicznych zadokumentowano nawarstwienia na ca-
łym obszarze działki, dzięki czemu możliwe było odtwo-
rzenie jej dziejów.

Zasiedlenie badanej parceli nastąpiło dopiero w trak-
cie kształtowania się miasta lokacyjnego (STARSKI 2010:
24–26). Wskazuje na to chronologia zabytków ruchomych
i próbek drewna, wydobytych z najstarszych nawarstwień
na podwórzu działki. Uzyskano z nich trzy daty: 1336+X/-6,
1353+X/-6 oraz 1386+X/-6 (WAŻNy 2010). Do zasiedlenia
doszło prawdopodobnie w trzeciej ćwierci XIv wieku, już
po nadaniu przywileju lokacyjnego Puckowi w 1348 roku
i było to procesem rozciągniętym na kilka dziesięcioleci.
Pierwotnie obszar podwórza był niezabudowany i wyko-
rzystywany jako zaplecze gospodarcze zabudowań miesz-
czących się zapewne we frontowej części działki1. Dopiero
w latach osiemdziesiątych zbudowano na nim niewielkich
rozmiarów budynek gospodarczy, o czym świadczą – po-
dobnie jak w poprzednim przypadku – dendrodaty: 1380–
1381 (WAŻNy 2010).

Wytyczona podczas rozmierzania miasta działka
mieszczańska miała wymiary 3×7 pręta chełmińskiego,
czyli 12,96×30,24 m. obecny obszar badań miał jednak
w przybliżeniu jedynie 6–6,5×34 m, co stanowi nieco po-
nad połowę tego terenu. świadczy to o zaistniałych w ciągu

o

stuleci zmianach własnościowych, udokumentowanych już
w piętnastowiecznej księdze rady miejskiej Pucka, w której
odnotowano liczne akty sprzedaży, kupna, wymiany i po-
działu własności między spadkobierców2. Na podstawie
wyników prac terenowych i analizy planów miasta można
z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że pierwotna
parcela obejmowała także położoną po sąsiedzku posesję nr
16 (działka 50). Podział terenu nastąpił najprawdopodob-
niej już w Xv wieku, co poświadcza układ nawarstwień
i wytyczenie wzdłuż nowej granicy działki ciągu komu-
nikacyjnego, utwardzonego faszyną z gałęzi olchowych
(Ryc. 1)3. Ustalono także, że parcela została przedłużona
kosztem przestrzeni rynku oraz w głąb bloku zabudowy.

Funkcjonujące od Xv wieku utwardzone przejście
na zaplecze działki prowadziło do zabudowania, w którym
mieścił się piec gospodarski. Był on skonstruowany z cegieł,
z których zachowała się tylko jedna warstwa u podstawy
pieca (Ryc. 1:A). obiekt ten można zapewne wiązać
z szeroko rozumianą produkcją spożywczą, prowadzoną
przez ówczesnych mieszkańców działki. Jego lokalizacja
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w tym miejscu była najbardziej bezpieczna, bowiem źródło
otwartego ognia znajdowało się najdalej od usytuowanej
we frontowej części działki zabudowy mieszkalnej.

Na podstawie charakterystyki najstarszych nawar-
stwień i wydobytego z nich, niezbyt licznego, zbioru zabyt-
ków niewiele można powiedzieć o zajęciach dawnych miesz-
kańców działki. odnalezione fragmenty naczyń ceramicz-
nych i obuwia skórzanego są typowe dla późnego średnio-
wiecza. Uwagę zwraca niemal całkowity brak fragmentów
naczyń tzw. tradycyjnych (Ryc. 3:1), nawiązujących do wcze-
śniejszej miejscowej produkcji garncarskiej, a także występo-
wanie prawie wyłącznie tzw. siwaków, wyrabianych przez
rzemieślników napływowych, pochodzących zapewne z kra-
jów niemieckich (Ryc. 3:2–8,11). Na asortyment używa-
nych naczyń składały się także dzbany kamionkowe, spro-
wadzane z warsztatów w Siegburgu w Nadrenii (Ryc. 3:9).

W XvI wieku zasypano teren piecowiska, pod-
wórze wyrównano, a wewnątrz niewielkiego drewnianego
budynku wykopano latrynę (Ryc. 1:C). Dojście do niej nie
było utwardzone, ale nadal dostępna była od strony połud-
niowej granicy działki. Z wypełniska kloaki wydobyto nie-
liczne zabytki ceramiczne i fragmenty cienkiego, formo-
wanego ręcznie szkła okiennego, ciętego w formy prosto-
kątne. Latryna została zasypana zapewne w końcu XvI lub
na początku XvII wieku. Wtedy też zbudowano kolejną,
zlokalizowaną cztery metry dalej na zachód, na samym
końcu podwórza (ryc. 1:D)4.

Znaczące były dalsze zmiany zachodzące w zagos-
podarowaniu przestrzennym. We frontowej części działki
wzniesiono bowiem nową, murowaną kamienicę. Teren
podwórza zniwelowano, a częściowo posłużyły do tego
siedemnastowieczne potłuczone kafle, pochodzące z roze-
branych pieców (Ryc. 3:13). Na podstawie rozpoznania
fundamentów w piwnicach kamienicy można przypusz-
czać, że jej budowa była dwufazowa. Najpierw wzniesiono

pierwszy trakt, czyli frontową część budynku, potem tylną,
a następnie środkową (Ryc. 1). W poziomie piwnic były
one połączone tylko wąskim przejściem, w którym zacho-
wały się ślady łączenia fundamentów. Budowę rozpoczęto
między latami trzydziestymi XvII a połową XvIII wieku.
świadczą o tym monety wybite za panowania Zygmunta
III Wazy, znalezione w warstwach związanych z budową
kamienicy. Natomiast z najniższych warstw użytkowych
klepiska piwnicy wydobyto monety z czasów Augusta III.
W związku z budową uporządkowano teren podwórza. od
tego czasu zaczęto go brukować, a w niektórych miejscach
zachowały się nawet cztery warstwy bruków. Najniższy
z nich należało by wiązać z XvIII wiekiem, a najmłodszy –
z początkiem XX wieku. o dziejach badanej parceli w okre-
sie późniejszym wiemy również ze źródeł pisanych. Na
początku XX wieku była tu oberża „Pod Złotym Lwem”
(Gasthaus unter Goldene löwe). Jej właścicielem w tym cza-
sie był hermann Bose (BERENDT 1998: 256). W 1908 r.
przeprowadził on remont budynku, nadając mu obecny
wygląd (BłySKoSZ 2009: 3–5).

Zabytki wydobyte z nawarstwień nowożytnych
prezentują charakterystyczne dla tego okresu przedmioty.
Uwagę zwraca zbiór kafli przedstawiających personifikacje
zmysłów – na przykład tactus, czyli Dotyk (Ryc. 3:13).
Użycie do budowy pieców kafli z takimi motywami orna-
mentacyjnymi było charakterystyczne dla mody i tradycji
mieszczańskiej w drugiej połowie XvII wieku. Interesujące
jest także znalezisko mosiężnego świecznika, wydobytego
z nawarstwień dziewiętnastowiecznych (Ryc. 3:14).

Mgr Michał Starski
Instytut Archeologii

Uniwersytet Warszawski
m.starski@uw.edu.pl

MIChAł STARSKI

244

4 Przez cały okres wczesnonowożytny poziom terenu podniósł się
o kolejny metr.



n Summer 2009 archaeological works were
undertaken in one of burgher plots of the medieval loca-
tion town of Puck (Fig. 1). There was a masonry house in
its front part, with a small backyard behind. The backyard
was accessible for excavation works. During one and a half
months of examinations eight trenches were opened, with
three of these in the backyard and five in the cellar of the
house.

Stratigraphy in the entire area of the plot was doc-
umented in the course of the archaeological works. Thanks
to this it was possible to reconstruct changes in the spatial

organisation, property divisions and the material culture of
its inhabitants.

The excavations yielded a considerable number of
finds. These were so-called traditional ware, greyware, as
well as late medieval and early modern glazed redware and
stoneware (Fig. 3:1–11). Modern period layers also yield-
ed a considerable assemblage of plate tiles with depictions
of Senses (Fig. 3:13).

translated by Grzegorz Żabiński
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Ryc. 1. Puck. Lokalizacja badanej posesji przy pl. Wolności 17 z oznaczeniem istniejącej zabudowy, wykopów
archeologicznych oraz odkrytych konstrukcji. A – ceglana podstawa pieca; B – pozostałość płotu z końca
XIv w.; C – latryna, XvI w.; D – latryna, XvII w.; E – ciąg komunikacyjny wzdłuż granicy parceli, 2 poł. Xv w.;
1 – granice działek; 2 – fundamenty zabudowań; 3 – wykopy archeologiczne (oprac. M. Starski).
Fig. 1. Puck. Location of the examined plot (Pl. Wolności 17), with an indication of presently existent build-
ings, archaeological trenches and revealed constructions. A – brick base of an oven; B – remains of a late 14th c.
fence; C – latrine, the 16th c.; D – latrine, the 17th c.; E – communication passage along the plot’s border,
2nd half of the 15th c.; 1 – plot borders; 2 – foundations of buildings; 3 – archaeological trenches.

Ryc. 2. Puck. Prace wykopaliskowe na podwórzu (A) i w piwnicach (B) kamienicy (fot. M. Starski).
Fig. 2. Puck. Excavations in the backyard (A) and in the cellars (B) of the house.
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Ryc. 3. Puck. Wybór zabytków ruchomych wydobytych z nawarstwień późnośredniowiecznych i nowożytnych: 1 – cerami-
ka tradycyjna; 2–8, 11 – ceramika tzw. siwa; 9 – kamionka; 10 – ceramika ceglasta, polewana; 12 – fragm. naczynia meta-
lowego; 13 – kafel płytowy; 14 – świecznik mosiężny (rys., fot. M. Starski).
Fig. 3. Puck. Selection of movable relics from late medieval and Modern era layers: 1 – traditional ware; 2–8, 11 – grey-
ware; 9 – stoneware; 10 – glazed redware; 12 – fragment of a metal vessel; 13 – plate tile; 14 – brass candlestick.




