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Badania archeologiczne na stanowisku 1 w Pucku, pow. loco
(AZP 04-42/31), znajdującym się na dzisiejszym Placu Wolności, podjęto w związku z rewitalizacją Starego Miasta1. Ich
celem było rozpoznanie zagospodarowania rynku i terenu go
otaczającego oraz zgłębienie dziejów placu i XIV-wiecznego ratusza. Prace prowadzone były w latach 2007–2010, a z ramienia
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego kierował
nimi dr Michał Starski. Badania zostały sfinansowane przez
Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii UW2.
Puck ulokowany jest u ujścia Płutnicy, na północnym skraju Kępy Puckiej, stanowiącej odosobnioną wysoczyznę morenową na Pobrzeżu Kaszubskim. Jej obszar ograniczony jest od
wschodu wodami Zatoki Puckiej, od zachodu Puszczą Darżlubską, a północną i południową granicę wyznaczają zabagnione
pradoliny rzek, odpowiednio Płutnicy i Redy3.
Przebadano 17 wykopów o łącznej powierzchni około 5 arów
(Ryc. 1), a w 16 z nich natrafiono na ceramikę pradziejową
o charakterze osadowym, na którą składa się 988 fragmentów
naczyń4. Mimo silnego rozdrobnienia i zniszczenia tego materiału udało się określić jego przynależność kulturową. Przeważa
ceramika kultury oksywskiej, a rzadziej reprezentowane są fragmenty naczyń kultur łużyckiej, pomorskiej i wielbarskiej. Najwięcej ułamków zalegało w warstwie pradziejowej pod humusem pierwotnym, a nieliczne, wtórnie przemieszczone skorupy
zebrano także w nawarstwieniach średniowiecznych i nowożytnych, gdzie znalazły się prawdopodobnie podczas zakładania
fundamentów ratusza5. W warstwie pradziejowej nie stwierM. Starski 2011b, 247.
Artykuł jest skróconą i poprawioną wersją mojej pracy licencjackiej napisanej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką Pana dr. Andrzeja Maciałowicza, któremu pragnę podziękować za pomoc i poświęcony czas. Panu dr. Michałowi
Starskiemu składam wyrazy wdzięczności za udostępnienie mi do
opracowania materiałów i dokumentacji z badań. Za liczne konsultacje i pomoc merytoryczną dziękuję Panom dr. hab. Adamowi Cieślińskiemu i dr. hab. Pawłowi Szymańskiemu.
3
J. Kondracki 2002, 61–62, ryc. 13.
4
Najwięcej ceramiki znaleziono w wykopach położonych w częściach
środkowej (działka 122: wykop 1 o pow. 65 m2 – 346 fragm., wykop 2
o pow. 32 m2 – 215 fragm., wykop 8 o pow. 40 m2 – 160 fragm, wykop
10 o pow. 30 m2 – 34 fragm) i północnej (działka 152: wykop 1 o pow.
48 m2 – 101 fragm., wykop 4 o pow. 29 m2 – 42 fragm.) stanowiska.
5
Ślady osadnictwa pradziejowego rejestrowano na objętym badaniami całym obszarze placu rynkowego. Ich koncentracja znajdowała się
1
2

Ryc. 1. P u c k, pow. loco,
stan. 1. Plan rynku (Placu
Wolności) z rozmieszczeniem
wykopów w obrębie działek.
Na czerwono oznaczono
wykopy, w których wystąpił
pradziejowy materiał cera
miczny. Oprac. S. Chrupek
(za: M. Starski 2011a)
Fig. 1. P u c k, Puck County,
site 1. Plan of the market square
(Plac Wolności) showing
placement of the trenches
within the plots. The trenches
with prehistoric ceramic
material are marked in red.
Graphics: S. Chrupek
(after M. Starski 2011a)

dzono obiektów osadniczych i wyraźnych skupisk ceramiki.
Humus pierwotny powstał najpewniej wskutek przemieszczania się piaszczystej wydmy, a zatem hiatus osadniczy trwał
tutaj co najmniej od okresu wpływów rzymskich do X wieku6.
w części centralnej rynku o powierzchni około 4–5 arów, z którego
przebadano zaledwie 2 ary. Duża część nawarstwień została zniszczona
przez piwnice ratusza, zajmujące około 90 m2 powierzchni.
6
Z Pucka pochodzi zapinka z poprzeczką na końcu nóżki (Schluss
kreuzfibel) z późnego okresu wędrówek ludów, typowa dla zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego. Drugi okaz z terenów na zachód od
dolnej Wisły znaleziono w Skowarczu, pow. gdański. Obecność takiej
zapinki nad Zatoką Pucką można uznać za ślad rozpoznania tego terenu
przez Bałtów. Jest też jednak prawdopodobne, że była ona własnością
miejscowego kolekcjonera, ponieważ została znaleziona podczas badań parceli miejskiej przy ul. 1 Maja, odchodzącej od rynku w kierunku wschodnim, w warstwie datowanej na XV–XVI wiek (B. Kontny,
P. Szymański 2015, 335–342).
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Ryc. 2. P u c k, pow. loco, stan. 1. Fragmenty ceramiki.
Działka 122: wykop 01 (1, 2, 4), wykop 08 (3).
Rys.: S. Chrupek
Fig. 2. P u c k, Puck County, site 1. Pottery. Section 122:
trench 01 (1, 2, 4), trench 08 (3). Drawing: S. Chrupek

Celem artykułu jest omówienie ceramiki osadowej kultur
oksywskiej i wielbarskiej ze stanowiska 1 w Pucku. Jako że nad
problemem niezadowalającego stanu badań osiedli wymienionych kultur pochylano się już wielokrotnie7, to tematyka ta nie
będzie poruszana w niniejszej pracy. Słowa komentarza wymaga jednak stan opracowania ceramiki kultury oksywskiej
z osad, stanowiącej najliczniejszą kategorię zabytków ruchomych na tego typu stanowiskach. Znaczne rozdrobnienie materiału, które uniemożliwia odtworzenie wielu form naczyń, oraz
trudności w jednoznacznej identyfikacji kulturowej ceramiki
pochodzącej z osiedli, komplikują opracowanie jej jednolitej
klasyfikacji8. Natomiast ceramika grobowa kultury oksywskiej
została usystematyzowana najpierw przez R. Wołągiewicza9,
a następnie przez A. Strobin10. Autorka najnowszej typologii,
zdając sobie w pełni sprawę, że na osadach z młodszego okresu
przedrzymskiego na terenie Pomorza występują zarówno formy
analogiczne do tych z cmentarzysk, jak i naczynia całkiem odmienne11, z powodzeniem wykorzystała stworzony przez siebie

K. Przewoźna 1974b, 13–26; 1975, 125–150; A. Michałowski 2007,
556, 560–561; B. Rogalski 2010a, 57–59; 2017, 392–394.
8
B. Rogalski 2017, 395.
9
R. Wołągiewicza 1981, 157–159.
10
A. Strobin 2011.
11
A. Strobin 2011, 11–12.
7
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podział ceramiki dla materiałów kultury oksywskiej z osady
w Lipiankach, pow. kwidzyński12.
Analiza chronologiczna i typologiczna
naczyń ceramicznych
Klasyfikację ceramiki kultury oksywskiej przeprowadzono
opierając się na ustaleniach A. Strobin13, a ceramiki kultury
wielbarskiej na podstawie opracowania R. Wołągiewicza14.
Makromorfologia
Większość materiału ceramicznego stanowią wylewy lub górne
partie brzuśców naczyń dużych, średnich i małych o różnych
formach i średnicach otworów mniejszych lub równych największej wydętości brzuśca. Średnica wylewów naczyń dużych
oscyluje między 21 cm a 28 cm (Ryc. 2:1–4, 3:1.2), w naczyniach średnich waha się między 18 cm i 20 cm (Ryc. 3:3, 4:1),
a w małych wynosi 12–17 cm (Ryc. 4:2–4).
Z silnie rozdrobnionego materiału ceramicznego zdołano
częściowo zrekonstruować jedno średnich rozmiarów naczynie
wazowate z mocno podciętą dolną partią brzuśca, o powierzchni zewnętrznej czarnej i starannie wyświeconej (Ryc. 3:3), typu
A. Strobin 2015, 139–141.
A. Strobin 2011.
14
R. Wołągiewicz 1993.
12
13
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Ryc. 3. P u c k, pow. loco, stan. 1. Fragmenty ceramiki. Działka 122, wykop 08. Rys.: S. Chrupek
Fig. 3. P u c k, Puck County, site 1. Pottery. Section 122, trench 08. Drawing: S. Chrupek

Ryc. 4. P u c k, pow. loco, stan. 1. Fragmenty ceramiki. Działka 122: wykop 01 (1, 2), wykop 02 (3, 5), wykop 08 (4, 6). Rys.: S. Chrupek
Fig. 4. P u c k, Puck County, site 1. Pottery. Section 122: trench 01 (1, 2), trench 02 (3, 5), trench 08 (4, 6). Drawing: S. Chrupek

V.L. Naczynie to o średnicy wylewu około 19 cm i odtworzonej wysokości około 17 cm jest jednym z najmniejszych wśród
okazów należących do wymienionej grupy. Chronologia takich
naczyń na cmentarzyskach zamyka się zasadniczo w fazie A3,
sporadycznie spotykane są w okresie przejściowym do okresu
wpływów rzymskich, przede wszystkim w zachodniej strefie
kultury oksywskiej15.
Fragment kubka z lekko pogrubionym, facetowanym i ukośnie ściętym do wewnątrz wylewem (Ryc. 4:5) wykazuje cechy
naczyń typu VI.C. Powierzchnia zewnętrzna naczynia jest
gładka o barwie brunatnej. Górna nasada pionowego, lekko
przewężonego ucha o profilu spadzistym osadzona jest nieco
poniżej krawędzi wylewu. Kubki takie, datowane na fazy A2
i A3, występują na całym obszarze zajmowanym przez kulturę
oksywską, a liczne egzemplarze znaleziono na cmentarzysku
w Rumi, pow. wejherowski16.
15
16

A. Strobin 2011, 32, lista 26, mapa 7.
A. Strobin 2011, 17, 33–34, lista 29, tabl. XXXVI:5–8, LVI:3. Por.

Fragment nachylonego do wewnątrz, lekko facetowanego
wylewu o powierzchni zewnętrznej czarnej, gładkiej i lekko
lśniącej (Ryc. 4:6) pochodzi najprawdopodobniej z bezuchego naczynia garnkowatego kultury wielbarskiej typu IA. Podobnie opracowany brzeg miały analogiczne naczynia z osady w Lipiankach17. Bezuche garnki były bardzo popularne
na całym obszarze objętym osadnictwem ludności kultury
wielbarskiej od końca fazy B1 do fazy C218.
Trudny do zaklasyfikowania typologicznego i kulturowego
był fragment naczynia o dwustożkowatym brzuścu i czarnej,
gładkiej powierzchni zewnętrznej, z dolną nasadą ucha umieszczoną na największej wydętości (Ryc. 5:1).W górnej części
brzuśca zachował się fragment ornamentu w postaci poziomych
rzędów eliptycznych zagłębień, ujętych w linie ryte. Do jednego
M. Pietrzak 1987, 7, 21–22, 47, 99, tabl. LII/11, LVII/32, LXVII/51,
LIX/170, LXXX/214.
17
A. Strobin 2015, 141, ryc. 3:1, 16:5, 19:5.
18
R. Wołągiewicz 1993, 12, 26, 30, lista 1D, mapa 2.
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Ryc. 5. P u c k, pow. loco, stan. 1. Fragmenty
ceramiki. Działka 122, wykop 02 (1). Działka
152: wykop 01 (2, 11), wykop 08 (3–6, 10, 12–14),
wykop 02 (15), hałda (16). Rys.: S. Chrupek
Fig. 5. P u c k, Puck County, site 1. Pottery.
Section 122, trench 02 (1). Section 152: trench 01
(2, 11), trench 08 (3–6, 10, 12–14), trench 02 (15),
excavation heap (16). Drawing: S. Chrupek

z tych pasm przytykają prostopadle dwa rzędy pionowych nacięć, także obwiedzione wyrytymi liniami. Takie zdobienia występują na naczyniach kultury oksywskiej, przyjmując postać
wielosegmentowego, rytego wątku zdobniczego, obejmującego meandry, krzyże, swastyki, kratki, zygzaki, koperty, skośne
linie19. Podobieństw można doszukiwać się także w ornamentyce ceramiki z wczesnych faz kultury wielbarskiej, w której
powtarza się wątek różnie przedstawianego meandra20. Ukształtowaniem brzuśca omawiane naczynie wydaje się nawiązywać
do form misowatych kultury oksywskiej typu VII.K, według
A. Strobin21, bądź małych mis grupy XIVA lub wazek grupy
XVI kultury wielbarskiej, według R. Wołągiewicza22. Podobne szerokie ucha o zaokrąglonych krawędziach spotyka się na
obszarze Pomorza zarówno na naczyniach z młodszego okresu przedrzymskiego, jak i z wczesnego okresu rzymskiego23.
Mikromorfologia
Analizą mikromorfologiczną zostały objęte wszystkie wylewy naczyń, przeważnie pogrubione i rozchylone. Większość
była facetowana, a uzyskane w ten sposób powierzchnie pła-

skie (Ryc. 2:1.2, 3:1.3, 4:1–5, 5:2–10) lub rzadziej zaokrąglone
(Ryc. 2:3.4, 3:2). Tak ukształtowane brzegi były charakterystyczne dla ceramiki kultury oksywskiej od przełomu faz A2
i A3 do przełomu młodszego okresu przedrzymskiego i okresu
wpływów rzymskich24.
Zdobienie
Niewiele pozyskanych w trakcie badań fragmentów ceramiki
było ornamentowanych. Do ciekawszych należy pogrubiony
i facetowany wylew naczynia kultury oksywskiej, zdobiony na
wierzchu ukośnymi kreskami (Ryc. 5:2). Podobnie dekorowane brzegi znane są np. z osady w Szynychu, pow. grudziądzki,
stan. 12, obiekt 7125.
Z naczynia kultury wielbarskiej pochodzi fragment górnej
partii brzuśca, z poziomą, ukośnie nacinaną listwą, a niżej,
pod gładkim pasem, rytymi, ukośnymi liniami, pierwotnie
tworzącymi trójkąty, krokiewki lub wiszące wstęgi (Ryc. 5:11).
Taki układ żłobków wydaje się nawiązywać do zdobień kilkuwątkowym zygzakiem lub zakreskowanymi trójkątami26. PoH. Machajewski 1980, 23; R. Wołągiewicz 1981, 158; B. Rogalski 2010b, 95–96, 101–102; 2017, 396–397; A. Strobin 2011, 14,
59–60, ryc. 14, wykres 4; 2015, 142–143; 2017, 367–368.
25
E. Bokiniec 2015, 41, ryc. A23:1.
26
Zob. R. Wołągiewicz 1993, 22, lista 22, 25, tabl. 13, 17, 19, 27,
34, 48, 66, 68.
24

A. Strobin 2011, 43–56.
20
Por. R. Wołągiewicz 1993, 20, 27, tabl. 39–44.
21
A. Strobin 2011, 37–38, tabl. XI:2.
22
R. Wołągiewicz 1993, 18, 19, lista 14, 16, tabl. 31:1.2, 33, 77.
23
B. Rogalski 2010b, 101–102.
19
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dobnie dekorowana jest popielnica z wczesnego okresu wpływów rzymskich z cmentarzyska w Pruszczu Gdańskim, pow.
gdański, stan. 1027.
Dominowało zdobienie rytymi liniami pionowymi, poziomymi lub ukośnymi, rozmieszczanymi w różnych odstępach
i tworzącymi nieskomplikowane układy (Ryc. 5:12–14). Analogiczne wzory znajdowały się na naczyniach kultury oksywskiej z cmentarzysk w Rumi28, Wygodzie, pow. białogardzki29
i Gołębiewie Wielkim, pow. gdański30. Pionowe i ukośne linie ryte wykonywano również na dolnych partiach naczyń
kultury wielbarskiej31, np.: z osad w Lipiankach32 i Klonówce, pow. starogardzki33, oraz w Tczewie, pow. loco34, a także
z cmentarzysk w Pruszczu Gdańskim, stan. 1035 czy Nowym
Targu, pow. sztumski36.
Z kulturą wielbarską można również wiązać ułamek pokryty gęsto wyrytymi liniami poziomymi, a pod nimi nachylonymi pod różnym kątem grupami linii ukośnych (Ryc. 5:15).
Podobnie dekorowane były fragmenty naczyń z osad w Lipiankach37 i Klonówce, stan. 7/5438. Zdobienia takie wykonywano zapewne narzędziem wielozębnym, prawdopodobnie grzebieniem.
Krążek ceramiczny
Krążek ceramiczny o grubości około 8 mm i średnicy 30 mm
pochodzi z brzuśca naczynia (Ryc. 5:16). Wyroby takie budzą
do dziś wiele kontrowersji co do ich przeznaczenia. Trwa dyskusja czy traktować je jako przedmioty kultowe czy użytkowe39. Do niedawna krążki ceramiczne spotykano wyłącznie na
osadach kultury przeworskiej40, ale w czasie badań autostradowych natrafiano na nie także na stanowiskach, gdzie wystąpiły obiekty kultury wielbarskiej. Po raz pierwszy w takim
kontekście odkryto je na wielokulturowej osadzie w Juszkowie
-Rusocinie, pow. gdański. Cztery krążki znajdowały się tam
w obiekcie o charakterze sakralnym, a trzy w obiekcie użytkowym, datowanych na wczesny okres wpływów rzymskich. Najmniejszy krążek mierzył 34×40 mm, największy 60×60 mm,
a ich grubość wynosiła 6–15 mm41. Kolejnym stanowiskiem,
na którym w obiektach kultury wielbarskiej natrafiono na cztery krążki ceramiczne o średnicach od 25 mm do 50 mm, jest
osada w Lipiankach42.

M. Pietrzak 1997, 45, tabl. XCVII/276:1.
M. Pietrzak 1987, 21–22, tabl. LXVII/51:d.
29
H. Machajewski 2001, 14, 25,tabl. I:4, XXIX/114.
30
M. Pietrzak, L.J. Łuka 1974, 315–316, ryc. 16:a.
31
Por. R. Wołągiewicz 1993, tabl. 7:2, 10:3, 23:2; A. Strobin 2011,
143.
32
A. Strobin 2015, ryc. 5:1, 22:3, 23:5, 32:4, 34:2.
33
H. Paner, M. Fudziński, K. Godon 2006, ryc. 38:3.6.
34
Z. Żurawski 2005, ryc. 11:10.11, 12:1.2.
35
M. Pietrzak 1997, 18, tabl. X/57.
36
E. Fudzińska, M. Fudziński 2013, 119–120, tabl. LXXV:2.
37
A. Strobin 2015, ryc. 18:1, 20:8, 21:7, 22:2, 25:3–6, 26:5.6.
38
E. Krause, B. Rogalski 2003, ryc. 5:3.
39
J. Bednarczyk, A. Romańska 2011, 181; tam dalsza literatura.
40
R. Prochowicz 1999.
41
J. Bednarczyk, A. Romańska 2011, 181, ryc. II:4.5.8–11, tabl. II:4.2.
42
A. Strobin 2015, 138–139, ryc. 14:2, 20:4, 33:9.
27
28

Ślady osadnictwa w Pucku, stan. 1, na tle
stanowisk z przełomu młodszego okresu
przedrzymskiego i okresu wpływów
rzymskich w rejonie Kępy Puckiej
Najbliżej Pucka, wyjątkowo na Mierzei Helskiej, znajduje się
stanowisko43 osadnicze w Jastarni44. Osiedle to, o powierzchni
zaledwie 0,5 ha, zostało założone przez ludność kultury pomorskiej na piaszczystym brzegu Zatoki Puckiej. W materiale
zabytkowym dominowała jednak ceramika charakterystyczna
dla fazy A3 kultury oksywskiej, znaleziono też fragment zapinki
z fazy B145. Jedyne dotychczas stanowisko z okresu przedrzymskiego z obszaru Kępy Puckiej – cmentarzysko w Połchowie,
oraz osady z młodszego okresu przedrzymskiego z bliskiego jej
sąsiedztwa – w Tupadałach, Białogórze i Ostrowie, wymienia
tylko K. Przewoźna46. W pobliżu Kępy cmentarzyska z młodszego okresu przedrzymskiego znane są z okolicy Krokowej
i Lisewa (dawn. Lissau/Krockow, Kr. Putzig)47 oraz z Karlikowa
(dawn. Karlikau, Kr. Neustadt)48, a zapewne także ze Starzyna
(dawn. Groß Starsin, Kr. Putzig)49.
Na początku naszej ery podniósł się poziom wód w Bałtyku i zmieniła się linia brzegowa Zatoki Puckiej. Wody Zatoki
Gdańskiej przerwały Ryf Mew, stanowiący przedłużenie Cypla Rewskiego, i zalały tereny między Jastarnią a Puckiem50.
Obecność grup ludzkich na obszarze Kępy Puckiej w okresie
wczesorzymskim poświadczają nieliczne fragmenty ceramiki kultury wielbarskiej odkryte w okolicy Pucka i Mrzezina51.
Z Kłanina (dawn. Klanin, Kr. Putzig) i Łebcza (dawn. Löbcz,
Kr. Putzig) pochodzą odpowiednio: sesterc Klaudiusza I (41–
–42 n.e.) oraz nieokreślona moneta brązowa o tym samym nominale52. Cmentarzyska z przełomu II i III wieku n.e. znane
są z Celbowa (dawn. Celbau, Kr. Neustadt)53 i Gnieżdżewa54,
Wszystkie wymienione niżej miejscowości położone są w powiecie puckim.
44
K. Przewoźna 1965, 183–212; 1974a, 214; 1974b, 39; J. Kurowska, D. Król 1998, 29.
45
K. Przewoźna 1965, 203–206.
46
K. Przewoźna 1974b, 37, 172.
47
Nekropola ta znajduje się prawdopodobnie w połowie drogi między Krokową a Lisewem. Pochodzi z niej bliżej nieokreślona ceramika oraz elementy uzbrojenia (A. Lissauer 1887, 128; E. Blume 1915,
128; J. Kostrzewski 1919, 333; D. Bohnsack 1938, 154; K. Przewoźna 1974b, 37; R. Wołągiewicz 1979, 62; P. Łuczkiewicz 2006,
338; A. Strobin 2011, 174–175).
48
Z nekropoli pochodzą trzy naczynia kultury oksywskiej (K. Przewoźna 1974b, 36–38; A. Strobin 2011, 173).
49
Z tego stanowiska znane jest brązowe wiadro oraz żelazne miecz
jednosieczny i umbo (E. Blume 1915, 127; J. Kostrzewski 1919, 45,
79, 333; D. Bohnsack 1938, 154; K. Przewoźna 1974b, 37; R. Wołągiewicz 1979, 62; P. Łuczkiewicz 2006, 351).
50
J. Kurowska, D. Król 1998, 29.
51
J. Kurowska, D. Król 1998, 30.
52
R. Ciołek 2001, 101, 112.
53
Odkryto tu grób popielnicowy, zawierający srebrną bransoletę wężowatą i żelazną fibulę (A. Lissauer 1887, 160; E. Blume 1912, 184;
K. Przewoźna 1974b, 37; R. Wołągiewicz 1986, 60).
54
J. Kurowska, D. Król 1998, 29–30. Podczas ratowniczych badań
zabezpieczono trzy groby szkieletowe, w tym jeden ze stelą kamienną,
datowane od fazy B2 do fazy C1 (R. Wołągiewicz 1986, 60; J. Kuro
wska, D. Król 1998, 113; D. Rudnicka 1984).
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a także z Połczyna, wymienianego wyłącznie przez K. Przewoźną55. Podobnie tylko ta badaczka informuje o stanowiskach
w Lubocinie, Tupadłach i Wielkiej Wsi, położonych w sąsiedztwie Kępy Puckiej56. Z okolicy Kępy znane są także stanowiska
w Łętowicach (dawn. Lankewitz, Kr. Nustadt)57, Kłaninie (dawn.
Klanin, Kr. Putzig)58 i Łebczu59.
Najpóźniejszym znaleziskiem z okresu wpływów rzymskich
z Pucka, datowanym na połowę III wieku n.e., jest zespół zabytków wiązanych z kulturą wielbarską, zawierający paciorki
bursztynowe, przęślik, zapinkę brązową z podwiniętą nóżką
oraz naczynie gliniane zdobione falistymi liniami60. Odkrycia
dokonano na ul. Zamkowej, która położona jest kilkaset metrów na zachód od rynku.
Osada kultury oksywskiej w Pucku znajdowała się pierwotnie w pobliżu klifu nad Zatoką Pucką61. Lokowanie osiedli w strefie brzegowej Pobrzeża Kaszubskiego było typowe
w młodszym okresie przedrzymskim62. Badana osada mogła
wchodzić w skład nadmorskiego skupiska osadniczego kultury
oksywskiej, złożonego z osiedli w Jastarni, Ostrowie, Białogórze
i Tupadłach oraz cmentarzysk w Karlikowie, Krokowej i Połchowie. Trudno niestety dokładnie scharakteryzować funkcjonowanie i rozwój osadnictwa oksywskiego i wielbarskiego na
obszarze Kępy Puckiej i w jej okolicy, ponieważ dysponujemy
bardzo lakonicznymi informacjami na temat większości tamtejszych stanowisk ze schyłku młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich.
Zakończenie
Materiał ceramiczny z badań na rynku w Pucku można wiązać przede wszystkim z osadą kultury oksywskiej, funkcjonującą od przełomu faz A2/A3 do końca fazy A3, i w niewielkim
stopniu z osadnictwem późniejszym, związanym z kulturą
wielbarską. Nie uzyskano dowodów na ciągłość użytkowania
osiedla między młodszym okresem przedrzymskim i okresem
wpływów rzymskich.
Zdecydowana większość fragmentów naczyń ceramicznych
znajdowała się w jednej warstwie pradziejowej, zalegającej pod
humusem pierwotnym, a zatem pozostałości osady z przełomu młodszego okresu przedrzymskiego i wczesnego okresu
wpływów rzymskich nie miały złożonej stratygrafii. Podczas

K. Przewoźna 1974b, 37.
K. Przewoźna 1974b, 37.
57
Zarejestrowano tam cmentarzysko birytualne, prawdopodobnie z 15
stelami kamiennymi widocznymi na powierzchni stanowiska. Amatorskie badania przyniosły znaleziska w postaci misy brązowej, dwóch
żelaznych ostróg ze srebrnymi aplikacjami, żelaznego noża z pozostałościami okładziny wykonanej z drewna, skóry i brązu. Odkryto także
inne fragmenty drewna i skóry oraz resztki tkaniny wełnianej (A. Lissauer 1887, 160; K. Przewoźna 1974b, 37).
58
Odkryto tu zapinkę typu A.192 (E. Blume 1915, 151).
59
Z Łebcza znana jest zapinka typu A.124, zapinka serii 7. V grupy
Almgrena oraz nieokreślona moneta rzymska (A. Lissauer 1887, 160;
E. Blume 1915, 154; K. Przewoźna 1974b, 37).
60
T. Grabarczyk 1979, 270–272.
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M. Starski 2011a, tabl. 66, ryc. 2.
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K. Przewoźna 1974a, 172; 1974b, 37.
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badań nie zarejestrowano obiektów ani skupisk ceramiki, co
pozbawia nas wszelkich informacji o wewnętrznej organizacji
osiedla. Trudno jest też określić jego przybliżony zasięg, ponieważ nie przebadano całości stanowiska, a ponadto zostało ono
częściowo naruszone w czasie budowy ratusza63.
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Pottery of the Oksywie and Wielbark Cultures
from Puck in Eastern Pomerania
Summary
The article presents an analysis of the settlement pottery of the Oksywie
and Wielbark Cultures obtained during excavations of the medieval
town hall at Plac Wolności (Liberty Square) in Puck in the county of
the same name in the years 2007–2010 (Fig. 1). The works yielded 988
potsherds, the majority of which represent the Oksywie culture and are
dated to the Late Pre-Roman Period. Wielbark culture pottery from the
Roman period was recorded in smaller numbers, as were the sherds
characteristic of the Lusatian and Pomeranian Cultures not included
in this study. Ceramic material occurred in a single layer under the
primary humus, with only a few secondarily displaced fragments found
in medieval layers. Neither settlement features nor distinct pottery
clusters were observed in the prehistoric layer.
The pottery of the Oksywie and Wielbark Cultures was classified based on the findings of A. Strobin (2011) and the study by
R. Wołągiewicz (1993), respectively.
Most of the very fragmented ceramic material consists of rim
sherds and upper body sherds from large (Fig. 2:1–4, 3:1.2), medium
(Fig. 3:3. 4:1), and small (Fig. 4:2–4) vessels of different forms and with
mouth diameters smaller or equal to the greatest diameter of the body.
Among the few identified specimens, there is a medium-sized, Oksywie
Culture type V.L vase (Fig. 3:3) and a type VI.C cup (Fig. 4:5) acc. to
A. Strobin (2011). A fragment of an inturned rim (Fig. 4:6) probably
comes from a handleless type IA pot acc. to R. Wołągiewicz (1993),
a form prevalent throughout the entire Roman Period.
The shape of the rims (Fig. 2, 3, 4:1–5, 5:2–10) of the Oksywie
and Wielbark vessels is characteristic of the pottery made from the
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end of phase A2 / beginning of phase A3 to the beginning of phase
B1, which would indicate continued settlement of the both cultural
units at the turn of the era in the area of the present-day market town
square in Puck.
The few ornamented sherds decorated predominantly with vertical,
horizontal, or oblique grooves (Fig. 5:12–14) came from the vessels of
both the Oksywie and Wielbark Cultures. The sherd with an obliquely
incised applied band of clay separated from an ornament of grooved
oblique chevrons forming a zigzag by a smooth band (Fig. 5:11) as well
as another fragment covered with lines made with a comb (Fig. 5:15)
are typical of the Wielbark Culture.
An interesting find is the ceramic disc (Fig. 5:16). Until recently,
such objects of unclear purpose have been encountered solely at the
Przeworsk culture settlements and have appeared in the features associated with the Wielbark culture only at the multicultural sites in
Juszkowo-Rusocin, Gdańsk County (J. Bednarczyk, A. Romańska
2011, 181, fig. II:4.5.8–11, pl. II:4.2) and Lipianki, Kwidzyn County
(A. Strobin 2015, p. 138–139, figs. 14:2, 20:4, 33:9).
The settlement of the Oksywie and Wielbark Cultures in Puck was
situated near a cliff over the Bay of Puck (M. Starski 2011a, pl. 66,
fig. 2); such a location is characteristic of the Kashubian Coast sites
from the Late Pre-Roman Period (K. Przewoźna 1974a, 172; 1974b,
37). It could have belonged to the Oksywie Culture settlement cluster, composed of the settlements in Jastarnia, Ostrów, Białogóra, and
Tupadły and the cemeteries in Karlikowo, Krokowa and Połchowo, all
in the County of Puck. Unfortunately, it is difficult to characterise the
settlement of the Oksywie and Wielbark Cultures in the area of Kępa
Pucka and its surroundings in more detail, as for most of the local sites
we only have very sparse information at our disposal.
Translation: Kinga Brzezińska

