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Ponieważ ,r§olen" wyleeiał w powielrze...

ilfiuzeum fiłorsltiego w
Dnia 28 lis,topada 7627

roku została na wodaclr
Zatoki Gdańskiej stoczo-
na bitwa morska. która
plzeszła do historii pod
nazrvą bitu.y pod Olirł,ą.

Polska fiota wojenna za-
dała w niej straty eska-
drze szwedzkiej, bloku ją-
cej port gdański i zmusi-
la ja do opuszczenia wód
polskich.

Okręty polskie atakowa-
ly w dwóch ugrupowa-
niach. Es,l<adra prowadzo-
na przez wiceadmiralski
okręt ,,Śrv. Jerzy" starła
się ze szrvedzkimi okręta-

mi ,,Tigern" i ,,Pelika-
nen", zdobywając pierw-
szy z nich.

Kontradmiralski ,,Wod-nik" zrviązał bojem spie-
szący na odsiecz swemu
admirałowi ,,Soien" i abor
dażorvał go. Kiedy szale
walki przeehyiiły się na
stronę polską, szwedzki

Tak w paru siorł,ach
przedstalvia się przebieg
tego historycznego starcia.

A tetaz hipoteza!
Nasi Cz;rtelnicy pamię-

tają zapewlre (dużo na
ten temat pisaliśmy) o
znalezieniu w ubiegłym
roku na torze ,ł,odnytn
portu gdańskiego u,raku

pięćdzłesięciukilku me-
trów. Zdaje się to potwier
dzać wers ję o eksplozji.
Tym bardziej, że na wra-
ku znaleziono wiele przed
miotów noszących ślady
rozerwania. Dodatko,wym
argumentem, przemawia,ją
cym za tezą gdańslrich
muzealników, są liczne
kości ludzkie znalezione
przez pletwontlrków, świad
czące o tym, że z okrętem
zatonęło wielu maryna-

Z pruekazórv historycz-
nych wynika ponadto, że
pozycja w jakiej znalezio,
no wrak, odpowiada po-
zycji w jakiej zatonąl
,,Solen".
Trzeba podkreślić, że

nie natrafiono clo tej po-
ry na żaden przedmiot, któ
ry obalalby tę interesu-
jącą hipotezę.

Nie trzeba chyba do-
darvać. że znalezienie i
zidentrzfikowanie po pra
wie 350 latach okręiu

- uczestnika bitwy oliw
skiej to ogromnv sukees
naukowy i odkryrvczy
naszej mlodej placówki
muzealnictwa morskie-
go.
Prace barlarvcze, maiące

na celu ustalenie i inwen-
tar,v-zaeję zabytkowvch wra
ków uz Zatoce Gdańsl<iej,
prowadzone ptzez Mtl-
zeum Morskie przyniosły
do tej pory sporo eieka-
wego materiah-t. Ustalono
pozvcje jedenastu zatopio-,
nvch jednostelr, którvch
złradąnie. a może nawet
podniesienie mieć będzie
znacze,nie pozna$,eze i
nltrlrowe.

Do naiciokawszvch należą:
statek z xvll wieku z ładun,
kiem miedzi i dwa nie§łycha-
nie cenne l zaeholva,ne w do-
slionł!\,m stanie żaBlowe ka-
botażowce z xtx lv, Te dwa
ostatnie są dzielem szkutni-
ków - rzemieślników i nie
uostaly zbudowane pruez §to,
cżnię. Jcśt to wiec eiekąwy
przyczynek do historii szkut-
nictwa rRezej ludowegp, ą nie
§toeznio$,ego.
Kied! zakbńczone zo.ia-

ną szerokie prace ma jąee
na celu znalezienie naj-
lepszych metorl konserwa-
cji drewna i innvch przed-
miotów wydobvtvch z za-
tooionych statkórv, przvj-
dzie czas na podniesienie
z dna co eennie,iszyeh
przedmiotów. a może ca-
łych statkó,,v.

Przykład z ,.Solenem",
który rlo tei pory rv ak-
taeh Muzeltm 1\łorskiego
figuro,wał pod krl,ptoni-
mem .,W-6". śrł,iadczy, że
prace poszukirłrawcze mo-
ga p,!,zv§ł)o!:zvć nam jesz-
eze u,iele niesnodzianek i
ogrnmnie wzbogaeić naszą
tłti_^.]ze o nrzeszłośei że-
glugi lrl nrqzvm a]<wenie.
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§zyper wrzucil do procho-
wni plonący wieniec smo-
łowy. ,,Solen" wyleciał w
powietrze i zatonął.

okrętu rvojennego, z lrtó_
rego wydobyto kilka dział.
Otóż zespół naukorvy Mu-
zeum Morskiego w Gdań-
sku wysuwa pruypuszcze-
nie (prawie perxlność!). że
odlrryty okręt jest wra-
liiem szwedzkiego,,Sole-
na".

Flipoteza została oparta'
ną rvynikach prac badaw-
czych prze2rowadzonych
na wraku w bieżącym se-
zonie.

Co więc pozwala w),su-
nąć takig twierdzenie?

Rzeczą charakterystycz-
ną jest f akt, Że na wra-
lłu nie znaleziono żadne-
go przedmiotu. który no-
siłbv datę starsza niż 16ż7.
Najbłiższa jej j9st data
ną szwedzkiei monecie z
1626 r. Poza tl,rn więk-
szość dział jest pochorlze-
nia szwedzkiego, jak rów-
nież ceramika i różne in-
ne przedmioty użytkowe
zn.,!ezione na u,raku.

Szezatki okrętu, a na-
rvet rlziała znajdują płet-
rrtonurkowie rozrzt!cone w
"ćżnych kierunkach na
4nie na nrileolnść narvet


