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rzeci sezon wykopalisk na rynku w Pucku po-
zwolił na dokończenie realizacji programu badawczego,
polegającego na rozpoznaniu zagospodarowania i dziejów
placu rynkowego oraz ratusza puckiego (STARSKI 2008;
2009). W jego trakcie wytyczono osiem wykopów, zlokali-
zowanych w południowej, nie objętej dotychczas pracami,
części placu oraz po wschodniej stronie odkrytego w 2007
roku ratusza miejskiego, znajdującego się niegdyś pośrodku
rynku. Badania prowadzono w związku z rewitalizacją Sta-
rego Miasta w Pucku (st. 1, gm. loco, AZP 04-42/31) i był
to ostatni sezon wykopalisk. Prace, prowadzone pod kie-
runkiem autora, finansował Instytut Archeologii UW oraz
Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW. Trwały
od 12 lipca do 24 września 2010 r.

W południowej części placu natrafiono na za-
chowany układ nawarstwień z drugiej połowy XIv wieku
(Ryc. 1). Były to warstewki piasku, gliny oraz mierzwy, za-
wierające znaczne ilości odpadów organicznych, w tym
drewna, pestek i słomy. odkładały się one w okresie tuż po
lokacji Pucka, w związku z kształtowaniem się osady miej-
skiej. Nie natrafiono przy tym na żadne ślady wcześniejsze-
go zasiedlenia badanego terenu, związane z funkcjonowa-
niem wczesnośredniowiecznej osady znanej ze źródeł pi-
sanych (śLIWIńSKI 1998: 55–58). Z omawianych nawars-
twień pozyskano liczne zabytki ruchome, na które składały
się głównie naczynia ceramiczne, w tym tzw. tradycyjne,
będące dziełem miejscowych garncarzy, oraz siwaki, wyra-
biane przez rzemieślników napływowych, pochodzących
zapewne z krajów niemieckich. odkryto także liczne wy-
roby drewniane, w tym fragmenty naczyń toczonych oraz
klepkowych, fragmenty i całe egzemplarze obuwia skórza-
nego oraz przedmioty metalowe. Do najciekawszych za-
bytków należy ceramiczna figurka świętego, trzymającego
pastorał i księgę (Ryc. 2:2) oraz złota aplikacja stroju,
w postaci okrągłej, płaskiej plakietki zdobionej krzyżem
(Ryc. 2:1).

W dwóch wykopach wytyczonych po wschodniej
stronie dawnego ratusza (Ryc. 1) natrafiono na ślady za-
budowania o szerokości czterech metrów, wzniesionego
wzdłuż omawianej siedziby władz miejskich (Ryc. 3). Jego
odkrycia spodziewano się na podstawie rezultatów pierw-
szego sezonu prac w 2007 roku. Na zachowane relikty przy-
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budówki składały się drewniane belki podwalinowe i fun-
damenty zbudowane z głazów narzutowych, łączonych na
glinę. W większości zostały one rozebrane i do czasów
obecnych przetrwały tylko dwa najniższe poziomy kamieni
oraz dwie belki. odsłonięto także wejście do omawianej
konstrukcji, które prowadziło od południa i miało kształt
tzw. szyi wejściowej, opadającej stromo w dół, będące jed-
nocześnie zejściem do piwniczki. W jej wnętrzu natrafiono
na kilkudziesięciocentymetrowej miąższości dawne warstwy
użytkowe, składające się z siwej i beżowej gliny, z której
wydobyto bardzo liczne fragmenty naczyń ceramicznych,
używanych przez mieszkańców ratusza, oraz kafli garnko-
wych z ratuszowych pieców. Zostały one zgruzowane po
pożarze i zniszczeniu omawianej konstrukcji w końcu
pierwszej ćwierci XvI wieku (SChULTZ 1907: 337).

Sprawą istotną w odniesieniu do poczynionego
odkrycia jest interpretacja i chronologia omawianego zabu-
dowania. W świetle wyników prac z 2007 roku można
z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że jest to
konstrukcja wzniesiona w najstarszej fazie funkcjonowania
ratusza, choć później niż siedziba władz miejskich, zbu-
dowana – jak wiadomo – przed 1400 rokiem (SChULTZ

1907: 91–93)1. Prawdopodobnie powstała ona niedługo
po 1480/81 roku, bowiem takie jest datowanie jednej
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he third season of investigation works in the
Market Square in Puck enabled to complete a research pro-
gram, which consisted in examining the spatial arrange-
ment and the history of the Market Square and the Town
hall. Eight trenches were opened in the southern part of
the square (which was not hitherto examined) and on the
eastern side of the Town hall, which originally was located
at the centre of the square and discovered in 2007.

The research was carried out in relation to the
regeneration of the old Town in Puck and it was the last
season of excavations. Usage layers in the southern part of
the square were identified. These were dated from the half of

the 14th c. onwards. Another important discovery was the
revealing of an annex to the Town hall. It was built at the
end of the 15th c. and then destroyed in the 1520s. It had in
all probability a commercial function and it constituted a
range of trade stalls around the old Town hall.

Fieldworks completed in the third investigation
season enabled the researchers to contribute to the hither-
to knowledge about the Puck Market Square and to define
its spatial arrangement, including the history of the site of
the municipal authorities.

translated by Grzegorz Żabiński

z wydobytych belek podwalinowych. omawianą kon-
strukcję wiązać należy z rozbudową ratusza i koniecznością
usytuowania w tym zespole nowych, potrzebnych gminie
miejskiej pomieszczeń, przypuszczalnie przeznaczenia tar-
gowego. Być może budowlę tę należy utożsamiać z budami
kupieckimi, poświadczonymi w latach osiemdziesiątych
Xv wieku w najstarszej księdze miejskiej Pucka (SChULTZ

1907: 91–93)2. Bez wątpienia uległy one zniszczeniu
w trakcie pożaru ratusza w latach dwudziestych XvI wieku
i nie zostały odbudowane w 1528 r., podczas przebudowy
siedziby władz miejskich. Z zasypisk tych domniemanych
kramów pozyskano także liczne wyroby rzemieślnicze,
będące – być może – przedmiotami handlu: półwytwory,
ozdoby i przedmioty użytku codziennego z metalu oraz

fragmenty importowanych naczyń ceramicznych. Do naj-
ciekawszych odkryć należą: trzewik pochwy miecza bądź
sztyletu (Ryc. 2:4) oraz kęs wosku (Ryc. 2:3). oba te za-
bytki należy datować na początek XvI wieku.

Zrealizowane w trzecim sezonie badawczym prace
terenowe pozwoliły uzupełnić dotychczasową wiedzę o ryn-
ku puckim, określić sposób zagospodarowania jego prze-
strzeni, oraz zrekonstruować dzieje najstarszej siedziby
władz miejskich.

Mgr Michał Starski
Instytut Archeologii

Uniwersytet Warszawski
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Ryc. 1. Puck. Rynek (Plac Wolności) z lokalizacją wykopów archeologicznych (oprac. M. Starski).
Fig. 1. Puck. The Market Square (Pl. Wolności) with the location of archaeological trenches.
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Ryc. 2. Puck. Wybór zabytków ruchomych: 1 – złota aplikacja stroju; 2 – ceramiczna figurka świętego z drugiej połowy
XIv w.; 3 – kęs wosku; 4 – brązowy trzewik pochwy miecza lub sztyletu z początku XvI w. (fot. M. Starski).
Fig. 2. Puck. Selection of movable relics: 1 – golden fitting of costume; 2 – ceramic figure of a saint from the second
half of the 14th c.; 3 – lump of wax; 4 – bronze chape of a sword or a dagger scabbard from the early 16th c.

Ryc. 3. Puck. Zachowane fundamenty przybudówki po wschodniej stronie ratusza – widok od północy (fot. M. Starski).
Fig. 3. Puck. Preserved foundations of the annex on the eastern side of the Town hall – view from the north.




