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COAŃSX. Znąlęzisko archeologiczne

,,Orunię l", czyli łódź bojową, którą odkryto przed ostatnią wojną, można oglądać
w gdańskim Muzeum Archeologicznym, Poniżej drewniane wręgi
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łodz,i wyorał na swym

polu rolnik z Gdańska

oruni. pruwie osiemset

lat temu pł1,1t,ali nią
poddani gdańskiego

księcia Świętopełka

DOROTA MlKłAszEWlcz

. an Stanisław I\laiak. rolnik nl.Żu-p tawskiei. znalazi we rłtorek na po-
I lu lragńent średniowiecznej loózi.

-Zaczepiłem o niego broną. w czasie
pnc rolnych. i wlci4nąłem na polłierz-
chnię - mówi znalazca, który natychmiast
zawiadomił o odĘciu centralne Muze-
um Morskie w Gdańsku. - Ten zakzy-
wiony kawałek drewna od razu wydał mi
się,,podejrzany". Diaczego? Bo widzia-
łem takie na przedwojennych zdjęciach.
Pokazywali mi je archeolodzy. którzy tu

kiedyś prowadzili wykopaliska.
Kawałek drewna okazał się wręgiem sło-

wińskiej łodzi z początku XIII stulecia.
Jak znalazł się na polu pana Majaka? Po-
le to leży na miejscu dawnego rozlewiska
Motławy i Raduni. Osuszylije Krzyżacy.
którzy w następnym stuleciu wybudowa-
li Kanał Raduni. Przed ll wojną światową
Niemcy znaleźli tu trzy wielkie drerł,nia-

ne łodzie: dwie bojowe i trzecią, służącą
do fiźnspol1u towarórv. Przed tzema laty
odszukali to miejsce archeobdzy z CMM.
- Znaleźliśmy w pobliżu pale wbite u, dno.

utrudniające obcyrn statkom wpĘnięcie na
ten akwen - mówi dr waldemar ossow-
ski. któr1 kierowal badaniami.

Archeolodzy dowiedzieli się wtedy o ist-
nieniu kolejnej łodzi, któĘ niestety ni-

gdy nie będą mogli zbadać.

- Przed 19 laty wyorali ją
mieszkańcy Oruni

ispalili-Ęaśnia
Ossowski.
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DR WALDEMAR OSSOWSKI
arr:heolog

P omimo dwóch sezonów badań nie
I wiemy. dlaczego wszystkie te lodzie
wpłynęły na ten zbiomik wodny i dlacze-
go zatonęły. Mogła tam być osada rybac-
ka, zwykła osada, a na\łet miejsce, w któ-

rym gromadziły się książęce łodzie bo-
jowe. not. MIK

w
W latach 30. XX w. znaleziono

w poblizu trzy drewniane łodzie naz-
wane poźniej Ęptonimami Orunia
I, II i ilI. OdĘcia tego dokonali nie-
mieccy robotnicy w takcie pogłębia-
nia kanałów melioracyjnych. Szcząt-
ki ,,Oruni II" i,,Oruni I1I" leżąobec-
nie w CMM. Zrekonstruowaną.,Oru-
nię I " można obejrzeć w gdańskim
Muzeum Archeologicznym. Jest to
drewniana łódź klepkowa, zbudowa-
na w sposób charakterystyczny dla
Słowian, którzy połączyli deski jej
poszycia na zakładkę, umocnili kon-
strukcję drewnianymi kolkami i usz-
czelnili mchem. Zdaniem specjali-
stów ,,Orunia I " i ,,Orunia III" były
łodziami bojowymi. ,,Orunia II" stu-
żyła zapewne do przewozu towarów.

1 . E 

= 
E i+ ilżś=_;?,ś ź ź+, ?łźT j';: =.3.9,=€= E k,j; ł ź 3 ólź

źEe B E Ę :-3 źź ;.ł yi s"i-33 E €
S\ E 3E:P'§_a łśi,9 -_E +EY.- .}ć E Ń ! 3'.-.'l X3 o,:.g,i,ś.= t, xęźĘ= }= dc'Cźźźć.'?ź.l_-ó "{-o; ='9.a 9 i: j: ż?'= a-'- =- Q > < ilo.=_3 Y oł=_,& - -=J^źł.Cź- 3:.!j-;>Óź ?=,Iźiź 75,.łE i ; ś >,.= żeiz ź,

G
-(g

a-

=or-.ł)

s
-(J
a-
-
=(E
-9

\N
-9\cl
łl


