
AK§RoMAl

§łowi ańska łódź
COłŃSX. Badania atcheologiczne na Oruni

Sź

o

Fragmentv łodzi z mczatku xlll w.
I'znileZli 'na 

Orrini aicheolodzy
z Centralnego Muzeum Morskiego.

Lężała na brzegu dawnego rozlewiska
Motławy iRaduni, które przed ośmiuset
laty rozciągało się na obrzeżach dzisiej-
szego Gdańska, Osuszyli je dopiero
Ikzyżacy, którzy po 1308 r, kazali wy-
budować Kanal Raduni. Dzisiaj są tam
pola upnwne. Archeolodzy uważają. że
na początku XIII stulecia była w pobli-
żu osada rybacka. - Znależliśmy dlzo
rybich ości oraz tyczki, między którymi
rozciągano żaki, czyli sieci sfużące głów-
nie do połowu węgorzy - mówi dr Wal-
demar Ossowski z CMM, który kiero-
wał zakończonymi w zeszły piątek wy-

kopaliskami. - Pas tyczek wbitych w dno
rozlewiska ciągnął się na dfugości oko-
ło 20 m. W pobliżu zaśIeżały fragmen-
ty glinianych naczyń.
Archeolodzy prowadzili wykopaliska

w tym samym miejscu, w którym w la-
tach 30, Niemcy znaleźli wraki trzech
słowiańskich łodzi. Było to przypadko-
we odĘcie, którego dokonali robotni-
cy w trakcie pogłębiania kanałów melio-
racyjnych. Łodzie nazwane Ęptonima-
mi Orunia I, It i lII wydobył i opisał Ot-
to Lienau, profesor Politechniki Gdań-
skiej, który jednak nie przeprowadził
w tym miejscu wykopalisk. Głosił. że ło-
dzie zbudowała miejscowa ludność na
wzór... wikingów iprzyptlszczal, że za-
tonęły w porcie. Trzy lata temu archeo-
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SZcZątki oruni ll

(na zdjęciu) i lll |eżą
w magaa7nach CMM.
Specjaliści uwaźąą,
ze Orunia ll słuźyla
do przewozu towarów,
miała źagiel oraz miejsca
dla wioślarry.
Zrekonstruowaną 0runię
l można og|ądać
wgdańskim Muzeum
Archeologicznym. Jest to
drewniana łódź klepkowa,
zbudowana w sposób
charaKerystyczny dla
Słowian, którry połącry|i

deski jej posrycia na
zakładkę, umocniIi
konstrukcję drewnlanymi
kołkami i uszczelnili
mchem.

lodzy z CMM odszukali to miejsce za
pomocą radaIu. -Zadnej przystani tam
nie było - uważa Ossowski. - Fragmen-
ty łodz| które znaleźliśmy, to m.in. ła-
weczki dla wioślarzy z Oruni II, które
najpewniej przeoczyli Niemcy.
Wszystkie trzy łodzie zostały jego zda-

niem porzucone na brzegu. Nikt dzisiaj
nie wie. czy dobrolłolnie. czy w czasie
jakiegoś napadu. Archeolodzy z CMM
szukali jeszcze czwartej, o któIej przed-
wojenni orunianie opowiadali Lienauo-
wi. Podobno któryś się na nią natknął
pracując na roli.
- Spóźniliśmy się - mówi z żaiem Os-

sowski. - hzed 17 laty wyorali ją obec-
ni mieszkańcy Oruni i spalili.
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