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"]:=i:,:ia=en odcinek naszej serii powinien podziałać na Ciebie orzeżwiająco, drogi Czltelniku.
lii Wrqraw.a na morze: ry9śka bryza, łopot żagli i krzyk mew nadgłową -Irzeba się,j 

. 
na chwilę wyrwaĆ z tłoku, kurzu i starć lądołłl.ch. Zwłaszcza żJsię to długo nie

PoMÓrzY Co zrobiĆ, dawna Polska, wielce podatna na mnóstwo innych schorzei, była
dziwnie odporna na morską chorobę. Szczury b;,liśmy lądowe i basta.

Dlatego też Oliwa jest dla nas
ogromnie ważna, prawie jak
Grunwald czy Beresteczko, gdzie
biły się gigantyczne armie. Na ta-
kie maIeństrło jak slarLie na re-
dzie gdańskiej zaden Anglik, Ho-
]ender cz1- Francuz nawet by
okiem nie mrugnął.
Naturalnie, bohaterom spod Oli-
wy wieczna pamięć i okrętor,ły sa-
lut, Nie ma żadnego znaczenia, że
wśrod nich - mówiąc oględnie
- nie było zb},t wielu,,etnicznych"
Polaków, bo Rzeczpospolita nr r
ze swej istoty była multietniczna.
Chodzi o wysiłek kultur1,, żeb1.
z czegoś, co na oceanie historil
tłygląda na malutką łupinkę, skle-
cić duży i solidny okręt. Orzeł Bia-
ły wciąż chce być a]batrosen, To
nie manipulacja, to nasza teskr-ro -

ta za polskim Nelsonen czr Ko-
lumbem. Marzenie o Polsce od-
wrócone| [wal,,/a p -. ,.\"a jt.

od morza, starr iai ącel cz,:lio urilr-.-tl
łyzwaniom ruz pod hlr,cnolmen,
Po]sce lorr or z r>ll1Fi:l€i . l - / (I,

szrrr.t gesten i s\\iat01rr l]1 foznla-
chem.
i w XX stuleciu kultura polska
podjęła to wyzwanie, z uporem

tworząc morskie mity. Pamiętacie
o Janie z Kolrra, polskLm nawigato-
rze, ktory rzekomo odĘł Amery-
kę? Jak nie, to poczrtajcie ,,Wiatr
od morza". na rł pól zapomnianą
książkę Stefana Zeromskiego
- dowiecie się, że trzeba naród
i państwo budoil ac jak korab, jak
Gdlł-tię. Ąbo artarlturniczą trylo -

gię Janusza \Ieissnera o polskim
korsarzu Janie Kunie, zwanym
MafienemJ Onze Marten jest tam
za pan brat z Ft,ancisem Drakiem,
ganlajac sie po nrorzach i oce-
anach z hiszpańskim kapitanem,
nie aktrll B]a:co de Ramirezem,
któremu rr.końcu odcina ucho
lr błr-skotlirrlm pojedynku. Fikcja
slłlbolicznie fałszl.wa, bo s].mbo-
]icznie plalr dzirł1 jesL przeciez
ma11 ry cerz \trbłodfowsk rv poje-
dr-nku z Bohunem,
Złote pioro Sienkierticza kr.eśli
obrazr- ntedostept-re talentol|i
\ Ieissnera. Ąle bardzo clrcialblm.
ą|r poledrłek kapitanórt ,.zeglu-
3 łlrelkiej" - polskiego 1lriszpań-
skiego - na chr botlirrl.ch deskach
pokładu był równie prawdziwy
jak walka Polaka z Kozakiem. Ach,
jakbym chciał, abyśmy zamiast

bić się z Kozakami (Ukraińcami)
w okolicach Dniepru czy Prutu,
bili się * choć przez chwilę
- z Hiszpanami. Alglikami cz1 in-
nymi Portugalczykami o jakieś
łyspy Andżediuy u brzegów Pół-
u,yspu Indyjskiego.
Zwłaszcza że w historii tych rłysp
jest polski akcent, który położył
słlnnyVasco da Gama, Podczas je-
go \ĄTpra\Ąy ]^/ tych właśnie okoli-
cach matlnarze r,łyłowili jakiegoś
faceta, który wcale nie wyglądał
na Hindusa, Poddano go osfuemu
przeshrchaniu (pevmie rra ruszcie),
po którlm lętnal. że... iest Z1 dem
z Polski, z Poznania, miasta ,,do-
brze zaopatrzonego w żl.wność",
Zapakou,ano go do ładorłni, gdzie
tr ielki va:co ciekarve z nim mie-
rt,ał rozmortl lv drodze do Lizbo-
n_r . I tak się rr, nich rozsmakorvał, że
po portrocie prz!ął go do rodzi-
n1 i rqtobił mu szlachectwo. Tak
nalodził się Gaspar da Gama, pol-
tugalski hidalgo i zawołany później
nawigator. Jest we wszystkich po-
rządnych encyklopediach świata,
Ą może to on b1 l najsllrrniejszlrn
polskim żeglarzem?

-Jarosłatv Kralvczyk

*Alojz! Roman
Kalvecki
,,Bitwa
pod Oliwą",
obraz z ry39 r.

MUZEUM WOJsKA PoLsKIEGD, RoBERT GAFDZ]ŃS(i
i::ćl,;!::= a..!a=:.: ] -ai-*,=:+::::i iiii:;; J



Morskie *p§x*#s Polaków

Historyk
średniowiecza
i czasów
nowożytnych,
dllrektor
Instlltutu
Histońi
iArchiwisĘki
Uniwersytetu
Mikołaja
Ropemika
w Tontniu,
prezes
Polskiego
Towarzystwa
HistoryCznego

łMapazatoki
Gdańskiej
i Zatoki Puckiej,
Miedzioryt
zXVIIw.

KRzYszToF MlKULsKl

pisl,wanie sukcesów oręża
polskiego na morzu moż-
na by rozpocząć od zmagań

Słowiarr nadbaĘckich z Duńczykami
w X - XII wieku, ale nie jest pewne,
czy ówcześni Pomorzanie z oko]ic
Wolina zdawali sobie sprawę z przy-
należności do narodu polskiego.
O działaniach wojów Miesz-
ka I na morzu brak jakichkolwiek
wiadomości. Mimo że we wczesnym
średniowieczu granice Ikólestwa Pol-
skiego sięgĄ brzegów Bał§ku, nasi
władcy nie interesowali się ekspansją
morską. Na początku XIV wieku uj-
ście Wisły wraz z Gdariskiem wpadło
wręce Krzyżaków.

Powróciliśmy nad Bałtyk dopiero
w 1454 roku, gdy Kazimierz Jagiel-
lończyk inkorporował krzyżackie
Prusy. Wojna trzynastoletnia (l454
- 1466) była zarazem debiutem pol-
skiej marynarki wojennej. W tym
okresie siJną flotę kaperską zorgani-
zowali mieszczanie z Gdańska i El-
bląga, którzy opowiedzieli się
po stronie lcóla polskiego. Blokowa-
ła ona dostarły do portów krzyżac-
kich. Pierwszą dużą bitwą morską
w naszych dziejach bylo zwycięskie

starcie kaprów na służbie Gdańska
i Elbląa z flotą krzyżacką na Zalewie
WiśIan],rrr w 1463 roku,

Kaprami nazywano właścicieli
statków, }<tórzywstępowali na sfużbę
królewską - byli oniwięc najemnika-
mi. Mieli bronić polskiego wybrzeża.
Floty kaperskie, zazwyczaj w sile kil-
ku okrętów, atakowały znienacka
nieprzyjacielskie konwoje lub poje-
dyrrcze statki, przejmowały ładunek
i wracały do macierzystego portu.

Pier"wsze próby sMorzenia regu-
larnej maryrrarki wojennej podjął
król Zygmunl August, zaangaŻowa-
ny w r5,rralizację z Moskwą, Szwecją
i Danią o Inflanty. W 156r roku ostat-
ni mistrz zakonu inflanckiego Go-
thard Kettler, arcybiskup ryski Wil-
helm Hohenzollern i stany inflanc-
kie zlożyły mu hołd lenny. W po-
czątkowej fazie wojny Polska i Litwa
pozostawały w sojuszu z Danią. Na-
szym celem było uniemoż]iwienie
rozwoju moskiewskiego handlu
morskiego przez Narwę izwalcza-
nie floty szwedzkiej. Już w 1560 ro-
ku Zygmunt August pisał do cesa-
rza: ,,skoro car będzie w posiadaniu
sztuki żeglarskiej i zdobędzie wła-
dzę na morzu, stanie się równie
grożnym jak i na lądzie (...)".

W kwietniu r56l roku listy kaper-

Skie otrz}-rnali najbardziej znani ka_
pitanowie na służbie polskiej Ma-
teusz Scharping i Michał Figenow.
Doslali rozkaz "wstrzymania i za-
mknięcia też żeglugi i dla schw}ta-
nia tych wszystkich towarów które
na tej drodze fdo i z Narwy] bywają
dowożone". Scharping został wkrót-
ce mianowany dowódcą floty
i otrzymaJ §tuł szlachecki.

Tlrnczasem na lądzie aktywnie
działał inicjator budowy floty kró-
lewskiej, kasztelal gdański Jan Kost-
ka. Przycz5,,rrił się do tego, że król ły-
kupił od gdańszczan Puck, gdzie
mial powslać polski polt wojenny.
W ls6l roku zapadla decyzja o wy-
stawieniu dziesięciu okrętów Nie
spodobalo się to gdańszczarrom, za-
zdrośnie strzegąc},rn swych przywi-
lejóur Ostateczńe ustąpili, gdlz bur-
mistrz Gdańska Jerzy Kleefe]d
i sz]achcic pomorski Krzysztof Ko-
narski zostali komisarzami morski-
mi, którzy mieli nadzorować dzia]a-
n ia floty, W 1568 roku ko ńsarzy za-
stąpiła powolana przez króla Komi-
sja Morska pod przewodnict,wem
Jana Kostki. Komisja spotka}a się
z wyrażną wrogością patrycjatu
Gdańska. Dopiero stanowcza inter-
wencja króla zmusiła oporne miasto
do tolerowarria królewskiej flo§ wo-
jennej.

T;łnczasem polscy kaprn, m im o
kilku poważnych klęsk vl. starciach
z okrętami szwedzkimi, ubąmr-wa-
li spralłność bojową. W 1568 rokrrza-
rekwirowa]i towar z ponad tlzr=dzie-
stu statków. Komisja Morska dopro-
wadziła dowydaniaw l;zr roku *Ąr-
tykułów morskich" - pien-szego
pełnego regulaminu polskiej floty
wojerurej. Już w następn_lu roku wo-
dowano w Elb}ągu pientsz1- polski
galeon o wlporności 4oo - 5oo ton.

Te osiągnięcia nie na niele się
zdĘ, gdy ż o dwrócenie sojusry spra-
wiło, że polscy kaprą,- musieli się
zmierzyć z najsilnięj33ą wówczas
naBałtykufloĘ duńsĘ W rszo roku
Duńczycy zniszcz1.li lub przejęli z5
okręty polskie, a w 157,], roku - zz.
Kres po}skiej polityce morskiej
na ponad trzydzieści lat położyła
śmierć Zygmiinta Augusta w 1572 ro -

ku.
Kolejny raz okręty wojenne

pod polską banderą wypłynęły
namorze v/ 1606roku. Zorganizowa-
no wówczas w Pucku nieliczną flotę
wojenną, która bronila polskiego wy-
brzeża przed flotą szwedzką operrr-
jącą w rejonie Zatoki Gdańskiej.

4 Hi§t*r::e Łii*e..'&!i§3 Fa* Blilg3 MUZEUM WOJSKA POLSKIEG0



§xęą=*#gfu§ lew rośnie w siłę
16rt roku tron
szwedzki objąl
siedemnastoletni
sl.n zmarłego Ka-
rola ]X - Gu-

stawII Adolf. Mimo młodego wieku
był bardzo dobrze przygoto],vany
do wypełniania królewskich obo-
wiązków: otrzymal staranne wy-
kształcenie, znał wiele języków ob-
cych ijużjako piętnastolatek dał się
poznaćjako dobry dowódca. Na po-
czątku panowania musiał się zmie-
rzyć się z poważn;,mi wyzwaniami.
Szwecja toczyła wojnę z Danią i Mo-
skwą. Tzw. wojna kalmarska z Danią
zakonczyła się właściwie klęską
Szwedów, ale zawarcie pokoju
na zachodzie w 1613 roku sprawiło,
źe Gustaw Adoif mógł skoncentro-
wać siły na wschodzie. W efekcie
Szwecja wynegocjowała w 1,617 ro-
ku korzystny pokój z państwem ca-
rów i uzyskała całe rłybrzeże Zatoki
Fińskiej. Na drodze do uczynienia
z Bałtyku we.vnętrznego morza
Szwecji stała Rzeczpospolita. Po-
wód wojny z poludniowym sąsia-
dem byl wciąż ten sam. Zy,g-
munt I1] nie mógł pogodzić się
z utratą tronu szwedzkiego i wbrew
interesom Polski i Litwy nie chcia}
się zrzec praw do koron1-,

U boku Gustawa Adolfa u steru
władzy w Szwecji stanąłjeden z naj-
zdolniejszych przedstał-icieli miej -

scowej arystolcacji Axel Oxenstierną
kanclerz od 1612 roku. O ile Gustarł.
Ado]f robil to, co umiał najlepiej - to-
czył wojn1 o §.le kanclerz stara_ł się
rrrrowocześnić państwo i dostosować
anTlię oraz struktury adminisfuac)a-
ne, sądorvnicze i podatkowe do rły-
mogów europej skiego mocarstwa,
Trzeba pamiętać, że Szwecja była
państwem słabo za]udnionvm.
Na początku XVII wieku mieszńało
tam 1,f mln ludzi, a Sztokholm bvł
niewielkim, dziewięciotysięcznym
portem (dla porównania Rzeczpo-
spolita liczyła wówczas ponad rr mln
mieszkańców; a największe jej miasto
Gdańsk - ponad 7o tys.).

Fenomen sukcesów mijitarnych
Szwecji to przedewszystkim zasńga
nowoczesnej i dobrze zorganizowa-
nej annii, Gustaw Adolf w 16zo roku
okreśiił zasady nowego poboru
do wojska. Obowiązkowi służbywoj-
skowej podlegaliw szyscy mężczy żń
w wieku 1"B - 40 ]at. Podzielono ich
na dziesięcioosobowe grupy (rotar),
z których corocznie rłrybierano jed-
nego rekrrrta. Pozostali musieli płacić

*Galeon,,Vasa''
był potężnie
uzbrojony
(6ą działa), Iecz
jednocześnie
zbyt długi (6l m)
i zawysokijak
na swoją
szerokość
(maks.ll m).
10 sierpnia ń28
roku wyruszył
w próbny reis.
wiatr silnie
przechylił okręt,
przez otwarte
furĘ działowe
wlała się woda,

"Vasa" 
zatonął,

W t96l r,wrak
został
wydobyty. Okręt
zachował się
w bardzo
dobrym stanie.
Po niezwykle
czasochłonym
konserwowaniu
drewna
irekonstrukcji
zniszczonych
elementów,
galeon
można oglądać
lv Mtlzeumvasa
aasa Museet)
lv Sztokholmie.

+Herb WazóW
z okrętu,Vasa"

*uzbrojenie
żołnierza
piechojl
szwedzkiej
XVIIw.

specjalny podatek na wyposażenie
i łłyekwipowanie poborowego. Ten
system pozlro]ił Gustawowi Ado]fo-
wi zorganizować trzon jego armii
- piechotę narodową, pozostającą
w stałej gotowościbojowei. Mimo te-
go możliwości rekrT rtacy'ne Szwecji
były niewielkie - w 16z7 roku pobór
mógł objąć maksimum l3,5 tysiąca
mężczyzn. Było to zdecydowanie
za mało, by zrealizować ekspansl.w-
ne p}any Gustawa Adolfa i jego oto-
czenia, Dlatego w armii szwedzkiej
dominowaly woj ska naj emne, rekru-
towane ze Szkotów, Anglików i Niem-
ców W 163z roku, kiedyszwedzkię
zaangażowanie w T vojnę trzydziesto-
letnią osiągnęło apogeum, łv 14o-ty-
sięcznej arrnii służyło zaledwie 13 Ęs.
Szwedów (niespełna ro proc.!).

Oczywiście Szwecja nie mogła
utr4,rnać tak licznych sil zbroinych.

Gustaw Adolf był prekursorem dok-
tryny, wedle której kraj będący te-
atrem działań wojennych miał za-
pewnić żold i wyży,wienie jego żoł-
nierzom. Starał się więc operować
poza grarricami swego państwa, naj-
lepiej na terytorium niedotkniętl,m
wcześniej działaniami woj ennymi.
Król wyciągnął również wnioski
z klęsk pod Kircholmem i Kłuszy-
nem. Podstawą siły arrnii szwedzkiej
stała się świetrie wyszkolona piecho-
ta, uformorłana w brygady operują-
ce na polu walki w znacznych odstę-
pach od siebie i dysponujące dużą si-
łą ognia. Szwedzka jazd a zr ezygno -
wała z archaicznej i nieskutecznej
w starciu z ciężką kawalerią polsko-
-litewską taktyki karakolu. Gustaw
Adolf przejął ,,polską" metodę szarży
kawaleryjskiej w galopie, którą
wspierały ogrriem oddziały muszkie-
terór-v, Niezwykle ważną rolę w stra-
tegii woj skowej S zwedów odgrywała
flota wojenna. Była ona niezbęd-
na do osłony transportu i desantów
arrni i szwedzkiei oraz u Lrzlłnyr,vania
linii zaopatrzeniowych. W 163z roku
Szwedzi dysponowali 9o okrętami
wojennymi i znacznie większą licz-
bą statków transporto.rłych,

Sukces1 militarne Szwecja za-
wdzięczała także boga§łn zasobom
rudy żelaza.Po t6tt roku Szwedzi
udoskona]i]i technikę wltopu żela-
za i mogli po}ayć całe zapotrzebowa-
nie armii na broń palną (muszkiety
i armaĘ), a nawet eksporlować broń
do innych krajów europejskich,

-KrzyszĘMikulski
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łInflancki poligon
, oli8onem doświadczalnym, gdzie Gustaw

i " 
Adolf dopracowywal nową strate8ię, stała

| ,E= się Rzeczpospolita. Zerwał rozejm
, i w czerwcu 1 61 7 roku wyslał cztery okręty z 400
: żolnierzami na pokładzie do lnflant. zdrajca Fa-
i rensbach bez walki wpuścił ich do Dynemuntu,
i W tym samym roku Szwedzi zajęli inny ważny port
i w lnflantach polskich - parnawę. kontrofensywa
, Krzysztofa Radziwiłła na jesieni 1617 roku dopro-
, wadziła do odblokowania ujścia Dźwiny i odebra-
, nia przeciwnikowi większości zdobyczy,poza par-

i nawą. Na jesieni 161B roku zawarto rozejm, który
i miał trwać do listopada 1620 roku.
, Rzeczpospolita musiała stawić czolo potędze tu-
, reckiej. udana obrona chocimia stała się podstawą
: do zawarcia pokoju z Turkami na początku paź-
i dziernika 162l roku. Tymczasem kłopoty Rzeczy-
: pospolitej wykorzystał Gustaw Adolf. Wycofał się
i z negocjacji rozejmowych, przeprawił na 1 58 okrę-
: tach 14 tys. żołnierzy i w lipcu 162'l roku ponow-
, nie uderzył na lnflanty. Ryga skapitulowała po mie-
i siącu oblężenia 25 września 1621 roku. Szwedzi
i zajęli także Mitawę, stolicę księstwa Kurlandii, rzą-
i dzonego przez dynastię Kettlerów, |enników Rze-
i czypospolitej, Na tym skończyły się ich sukcesy, Zi-
: mą 1621 roku inicjatywę przejął hetman polny li-
i tewski Krzysztof Radziwiłl. 0dzyskał Mitawę i ob-

legł garnizon szwedzki w miejscowym zamku.
Szwedzi skapitulowali na początku lipca 1622 ro-
ku, po czym obie strony zawarly rozejm niezbędny
do przegrupowania sił i sprowadzenia positków.
Przedłużono go potem do połowy 1624 roku,
Zygmunt lll Waza snul plany inwazji na Szwecję
za pomocą tworzonej właśnie floty królewskiej
i floty hiszpańskiej oraz 18 tysięcy żolnierzy na-
jemnych z Niemiec i Wysp Brytyjskich. Wieści
o tym zaniepokoiły Gustawa Adolfa, który w końcu
czerwca ,l623 roku zorganizował demonstrację siły
swej floty.21 okrętów szwedzkich pojawiło się
na redzie portu gdańskiego w momencie, kiedy
do miasta nad Motławą przybyl polski król wraz
z małżonką i synem Władysławem, Szwedom zale-
żało na zapewnieniu sobie neutralności gdańsz-
czan w zbliżającym się konflikcie.
W 1625 roku wojna w lnflantach rozgorzała na nowo.
Szwedzi zdobyli Dorpat, Mitawę i radziwiłłowskie Bir-
że, wkraczając na Zmudź. W styczniu 1 626 roku za-
dali pod Wallhofen ciężką klęskę części armii litew-
skiej pod wodzą Jana Stanisława Sapiehy. Zginęlo
wówczas niemal 600 Litwinów przy minimalnych
stratach szwedzkich. Gustaw Adolf mógł już bez prze-

szkód zrealizować swój plan przeniesienia wojny

do najbogatszej prowincji Rzeczypospolitej - Prus
królewskich.
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. "" planującej inwa-
zję na Szwecję. Inwazja na Prusy
Królewskie tbliżala te./ armię
szwedzką do teatru wojny w Niem-
czech. gdzie pro{ estanci rvspierani
przezDlńczyków ponosiJi klęskę za
klęską w starciach z armią cesarską.
Holendrzy, Anglicy i Francuzi starali
się nakłonić Szwedów do \Ę,stąpie-
nia po stronie ligi protestanckiej.

w końcu czerwca 16z6 roku na
południowlłn brzegu BałĘku wylą-
dowała czl ernastotysięczna arm ia
szwedzka. Napastrricy łatwo zajęli Pi
ławę, Braniewo iFrombork. W sierp-
niu przed Gustawem Adolfem skapi-
fulowały bogaĘ Elblą, a potem Nf al-
bork, Tczew, Gniew i Puck. Dzięki te-
mu szwedzi zablokowali Gdańsk od
morza i lądu, Przer"wana została sta-
ła żegluganaWiśIe.

Polacy nie byli przygotowani do
odparcia inwazji. W momencie lądo-
wania szwedów, w prusach królew-
skich (ściślej na War:rnii) stacjonowało
zaledwie l5oo żolnierzy. Załogi po-
morskich twierdz byłynieliczne i sła-
bo uzbroj one. Zy gmlnt III zar z ądził
koncentrację woj ska pod Toruniem,
gdzie do września zebrał rr tysięcy
żołnierzy. Polacy ruszyli w kierurrku
Gdańska, napotykając opór szłvedz-
kiej zalogi w Gniewie. Pod to miasto
podciągnęły też głórłłle si]r. szrvedz-
kie. stacjonujące pod Tczertem, Szwe-
dzi zgr-omadzili 10 t\ S. piechot\:, 2,1tys.
jazdl i 74 arma§, a Polag,, 14,5 Ęs. żo1-
nier4-, rvśród którlch przewazała wy-
raźnie kataleria, oraz zaledwie zo
dział, z9 wr-ześniawojska polskie ude-
rzyły pier-wsze, ale zostały odparte,
Pierwszy raz Szwedzi odparli atak
polskiej husańi. przeci wsl awiając jej
zmasowany ogień piechoty. r paź-
dziernika zaatakowa]i z kolei szwedzi,
wycieĘąc polską jazdę z pozl cji zaj-
mowarrych na wzgórzu.

Zimą t6 z6 / t6 z7 roku dowództwo
nad armią polską przejął hetman
Stanisław Koniecpolski, który starał
się odzl skac zajęle prze7 wloga mia-
sta. Szwedom brakowalo prowian-
tu, na przednówku armię dziesiątko-
waly choroby. Vi/ kwietniu 16z7 roku
Koniecpolski otoczl i zmusił do ka-
pitulacji pod Hamersz§łrem (Czar-
nem) liczący z,5 §s. żołnierzy oddział

-Krzysztof Mikalski

,Walery Eljasz
Radzikowski
,,Obrona zamku
w lnf|antach",
obraz z 1865 r.
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na Prusy kólewskie
najemników zaciągniętych przez
Szwedów w Niemczech.

\Ą alki rozgorzal; na norło w maju
t6z7 roku. W nocy z 1 na 2 czerlĄrca
Szwedzi próbowali sforsować Wisłę
pod Kieżmarkiem. Harmider zaalar-
mowai gdańszczan broniących prze-
prawy. Zabląkana kula ugodziła w
biodro szwedzkiego krola. Jego od-
działy wycofały się pod Elbląg.

Polacy przejęJj inicja§łvę. Koniec-
polski zajął 13 lipca Gnierł1 część od-
działół- przerzuci} z powrotem na
dr"ugi brzegWisly gdzie zebrały się si-
ły posiłkującego Polaków elektora
brandenburskego. ZoŁrierze księcia
Jerzego Wilhelma zostali otoczeni
pod Morągiem i łvcieleni do armii
szwedzkiej, Po t}.rn sukcesie Gustaw
Adolf polr,,róciłpod Tczew z ro Ęs.lu-
dzi. podczas gdy Koniecpolsl"j dyspo-
nował zaledwie 7,8 tys. podkomend,
nych. Polacy bronili grobli uslparrych
przez rozlewającą się w tej okolicy
Motławę, blokując drogę na Gdansk.

Bitwa mogła się zakończyć już
rankiem t7 siel,pnia. \a wiz1 tujące-
go przedpole króla szwedzkiego na-
tknął się podjazd polski, ale ten zdo-
łał ujść bez szwanku do swego obo-
zu. Tego samego dnia Szwedzi pod-
jęli działania zaczepne. Najpierw
zaatakowała kawaleria, która następ-
nie, markując odwrót, wyciągnęła
polskie jednostki z mokrade}. Wtedy
nastąpil kolejny alak jazd1 nlepr.zr--
jaciela, Ku zaskoczenlu Polakółr-
Szwedzi przeprowadzili szarżę ka-
waleryjską na białą broń - rr-,,pol-
skim" stylu. Szybko zepchnęIi chorą-
gwie polskie w kierunku bagien. T; |-

ko kontratak piechoĘ i rozlvaga Ko-

*Widok
Gdańska
z atlasu Brauna
i Hogenberga,
1583 r.

niecpolskiego (który stracił konia i
musiał dowodzić spieszony) uchro-
niły jego wojsko od kięski.

Następnego dnia Szwedzi zmie-
nili taktykę i zaslpatl szańce polskie
gradem krul armatrrich. Polary opuści-
[i Ę srLrLięle pozycje obronne i zaczę-
]i odłrót w kierunku grobii. Gusta\Ąr
Adolf podjechał wówczas w pobliże
stanowisk polskich, chcąc ocenić
szanse ich zdobycia. Podobnie jak
pod Kieżmarkiem, dosięgły go polskie
kule. Ciężko rannego w szfię i ramię
króla w}.wieziono z pota bitr,r,y. I §m
razem nierozwaga Gustawa Adolfa
uratowa]a ar. nię polskąprzed poważ-

nymi stratami. Szwedzi odeszli na
Warmię, którą oczyścili z wojsk pol-
skich. z6 października Gustaw Adolf
odpłynął do Szwecji, rozlokowując
oddziały w zdob}tych til.ierdzach.

Kampania 16z7 roku nie przebie-
gla po myśli młodego króla. Do tego
annia cesarska gromiła protestantów
i Duńczyków w Niemczech, zbhżaiąc
się do Balt1 ku. \.\ 1dawalo się. że lada
chwila na ten akwen wpłynie flota
hiszpańska i konflik1 przeniesie się do
Szwecji. Licząc na pomoc Habsbur-
gótł; Zygmunt III Waza podjął decyzję
o ro,, budowie potskiej flo§ wojennej.

-Krzysztof Mikulski

Arsenał minionych wieków

-::l"= oróWnanie potencjału flot
i:l-= Polski i§rwecii, zarówno licz-::i byokrętów wojennych, iak

też sity największych jednostek, wy-
padało dramatycznie niekorzystnie
dla Rzeczypospol itej. Dysproporcji
tej nie mogła zmienjć ene€iczna bu.
dowa polskiej floty (w tym silnych
galeonów) podjęta na początku
lat 20. XVll wieku pod kierunkiem
Szkota Jakuba Murraya.
Rodzaj akwenu, na którym toczą się
dzialania wojenne, zawsze determi-

MlcHAt MAcKlEwlcz
nuje sposoby walki i typy używa-
nych jednostek Na małym i płytkim
Battyku, na którym zimą warunki że-
glu$ byty bardzo utrudniOną plywa-
ly z reguty okręty mniejsze niż
na prąyklad na Atlantyku, Działania
wojenne na morzu Ęly tutai ponad-
to ściśle powĘzane z kampanią
na lądzie, lYażną rolę odgrywaly
małe statki, operujące na wodach
przybrzeżnych i w ujściach rzek.

GALEoNY
W XVll wieku największym i najbar-
dziej rozpowszechnionym typem
okrętu wojennego byl galeon budo-

wany już w początkach poprzedniego
stulecia. lnnowacię stanowiło (1 501
rok) zastosowanie ambrazur, czyli
kwadratowych otworów dla umiesz-
czenia luldzial na burtach okrętu,
pod pokladem głównym, Dzięki temu
można było znacznie zwiększyć licz-
bę dzial, a co za tym idzie prowadzić
efektywniejszy ogień.
Galeon mial charakterystyczną
spiczastą nadbudówkę rufową
która schodkowo zwiększala
wysokość w kierunku rufy. Dziób
kończył się natomiast tzw. galionem
(pierwotnie służył do taranowania),
na którym umieszczano zazwyczĄ
figury przedstawiające
patrona okrętu. Cała jednostka

opasana była drewnianym i

,,murkiem", stanowiącym osłonę i

W czasie Wymiany ognia
prowadzonej na krótkim dystansie
z ręcznej broni pa|nej" Oaleony miały
trzy maszty: grot (środkowy),

fokmaszt (przedni) l bezanmaszt
(tylny). Na masztach umieszczone
były platformy * marsy, z których
w czasie walki obrzucano się
granatami, zapalonymi wieńcami
smołowymi i workami (przeciwnik
gasif je z kolei nasolonymi
zwierzęcymi skórami).
Do rozpinania lin i żagli slużyła
skierowana ukośnie do góry belka,
zwana bukszprytem,
zamocowana nad galionem,

MUZEUM WOJSKA POLSKJEGO
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i|Bałtyk w oBniu
-= ó tym czasie na Morzu Bałtyckim pływały

ą Ł* trzy rodzaje okrętów wojennych.
Ę ę' Najczęściej spotykane galeońy osiągały

długość 48 m, szerokość ponad 11 m

i zanurzenie 4,75 m. Największe galeony szwedzkie
(zwane królewskimi) miały wyporność 200 - 450
łasztów (400 - 900 ton). We flocie Gustawa
Adolfa dominowały lednostki średniej wielkości
o wyporności 2Ą0 - 400 ton. Wlaśnie one brały
udział w blokadzie Gdańska.
Do tej samej klasy zaliczały się polskie galeony.

Największe - ,,Swięty Jerzy" i ,,Król Dawid", miały
ok.32 m długości,7,5 m szerokości, ok 4 m

zanurzenia oraz ok,400 t wyporności. Mniejsze
galeony (np. ,,Wodnik") byly nieco krótsze i węższe,
miały też o połowę mniejszą wyporność. Flota polska
dysponowala też mniejszą silą ognia niż szwedzka:
,,Król Dawid" był uzbrojony w 31 dział i
2 miotacze kamieni, mniejszy,,Wodnik" miał 17 dział
brązowych i żelaznych oraz 3 miotacze kamieni.
Polskie jednostki zabierały na pokład 45 - 60
marynarzy i B0 - 100 żołnierzy piechoty morskiej.
Innym typem okrętu wojennego, występującym
na Baltyku, była pinka. We flocie polskiej pływały
trzy okręty tego typu ,,Panna Wodna", ,,Arka
Noego" i ,,Zólty Lew". Miały one wyporność B0
- 90 łasztów, 24 m długości, 6 m szerokości,
zanurzenie 3,3 m. Pinki byly słabiej uzbrojone
(12 - 16 dział), ale za to szybsze i bardziej
zwrotne od galeonów. Wykorzystywano je głównie
do celów patrolowych i ochrony konwojów. Załogi
pinek stanowiło 30 - 35 marynarzy i 50 - 70
żołnierzy piechoty morskiej.
Na Bałtyku walczono, takze na tzw fluitach, czyli
statkach handlowych dostosowanych do dzialań
wojennych. W marynarce polskiej plywały wówczas
fluity 100- i 130łasztowe. Te większe mialy 39 m
dlugości, B,5 m szerokości i zanurzenie do 4,2n.
Pod względem powierzchni żagla iwielkości nie
ustępowaly galeonom, były |ednak od nich słabiej
uzbrojone - zabieraly do 1B dzial, ale były to
zazwyczai małe działka pokładowe, o niewie|kiej
sile ognia. Na fluitach okrętowano po 25 - 35
marynarzy i B0 żołnierzy piechoty.
Flota szwedzka odgrywała ważną rolę podczas

::

wojny pruskiej, przerzucaiąc wojska lądowe ze
Szwecji do Rzeczypospolitej oraz blokując Gdańsk.
Blokada trwała od rozpoczęcia sezonu
źeglugowego wiosną aż do nastania sztormów
jesienno-zimowych. W 1627 roku siły morskie
Gustawa Adolfa liczyly 49 okrętów wojennych
i około 1 50 jednostek transportowych, Na czele
floty stal admiral królewski (od 1620 roku był nim
Karl Karlsson Gyllenhielm, nieślubny syn Karola lX,
który spędzil wiele lat w polskiej niewoli).
Zespołami floty dowodzili admirałowie.
Tymczasem Polacyw 1627 roku dysponowali
dziesięcioma sprawnymi jednostkami. Były to
galeony:,, Święty J erzy",,,Rr ól O awid ",, t_ataiący
Jeleń" i ,,Wodnik"; pinki: ,,Arka Noego", ,,Zółty
Lew" i ,,Panna Wodna" oraz fluity: ,,Biały Lew",

,,Plomień" i ,,Czarny Kruk". Dowódcą (w randze
admirala) mianowano holenderskiego marynarza
na służbie gdańskiej Arenda Dickmanna,
a komendę nad piechotą morską powierzono
kapitanowi Janowi Storchowi. Głównym zadaniem
floty polskiej była obrona portu gdańskiego oraz
patrolowanie wód Zatoki Gdańskiej i weiścia
do niej od strony Baltyku. W dalsze re|sy polskie
okręty wyprawialy się, gdy zatokę opuścily
silniejsze zazwyczaj eskadry nieprzyiaciela.
W końcu listopada 1626 roku polscy marynarze
przechwycil i pięć statków handlowych
przewożących zaopatrzenie dla armii szwedzkie|.
W marcu 1627 roku okręty Dickmanna wspierały
ogniem dział szturm armii lądowej hetmana
Koniecpolskiego na Puck. Jednak już w maju, gdy
na Zatokę Gdańską wpłynęly jednostki szwedzkie,
musiały ustąpić im pola. Po starciu w pobliżu Białej
Góry, gdzie trzy polskie okręty natknęły się na 24
jednostki wroga, polska eskadra musiala szukać
schronienia w Kołobrzegu.
22 nĄa 1627 roku Szwedzi ponownie zablokowali
dostęp do portu gdańskiego. W bezpośredniej
blokadzie uczestniczyło sześć okrętów, dziesięć
dalszych kotwiczyło w pobliżu Helu. Mimo tego
trzem polskim okrętom, po dokonaniu niezbędnych
napraw w Kołobrzegu, udalo się przedrzećprzez
blokadę i zawinąĆ do oo^"n^-*rrrrrtof 

Mikulski

Marynarz
uzbrojony
w półhak
(pistolet)
kołowy
z siekierą
oraz szablę
marynarską
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Artylerzysta
o b.słicliinc,l,
lillkl,ttct
lt1:Ictl].,o ntałeąo
l, ci 1ibl,tr l

re lInąowl

::: okręttt admiral
skiego ,,Ślvięty
Jerzy" lv hełmie
pancerzll czer-
lionytn.: ltala-
barda i pala-
szem

dosyć często dochodziło do walki
abordaźOwei fiak pod 0liwą), w któ-
rej glówną rolę odgrywały zaokręto-
Wane oddziaty piechoty mOrskiej,

W niewielkiej odległości ostrzeliwa-
n0 się ż ręcznej broni palnej,

a p0 sczepieniu okrętów dochodziło
do walki wręcz na pokładach.

Uzbrojenie było bardzo różnorodne,
ale podobnie jak w wojskach lądo-
wych istniał podział na muszkiete-
rów i pikinierów Muszkieterzy po-

siadali lontowe muszkiety hoiender-
skie kalibru 22 mm, a piiinlerzy
* broń drzewcową w postaci dafd,
czyli krótkich pik. Niektórzy przy-
wdziewali uzbrojenie ochronne
- hełmy moriony i szturmaki oraz
płytowe kirysy. Wszyscy mieli rów-

nież §zable bądź rapiery. Uzupełnie-
niem wyposaźenia bojowego byty
siekiery hatabaĄ widły bojowe, pi-

stolety z zamkami kołowymi i oczy-
wiście noże, Bardzo groźną bronią,
§tOsOWaną W Walce abordażowei,
był garlacz. czyli krótka (do 50 cm a
dlugości), ręczna broń palna z lufą
z rozszerzonym wylotem w kształcie
lejka" Strzelano z niego śrutem i sie-
kańcami. czyli kawatkami żelaza.

-Vichal \Lackicwicz

* ] Armata
ok^ętowa
zXVIIw.,
prochownica,
muszkiet
i forkiet

zolnlerz ple-
ahn+rr anyclziaichoty morskiej
z królelvskiego
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Zwratrem §€# §xęw*#*
a początku rłrześnia do-
wództwo nad eskadrą
szwedzką operującą
naZatoce Gdańskiej ob-
iął pułkownik NiIs

Góransson Stiernskóld. Miał utrzy-
m;.wać blokadę portu gdańskiego
do początku grudnia, a następnie od-
prowadzić okręty do pońów szwedz-
kich. Już w połowie listopada stan
zdrowiajego załóg był bardzo zły.
Szwedom, pozbawioryłn stałego za-
opatrzenia, kończl się prowiant, ma-
ry.rrarze pili wodę morską, szerzył się
wśród nich szkorbut i irrrre choroby.
Dowódcy floty polskiei wiedzieli
otym. z3listopada podjęto w Gdań-
sku decyzję oakcji zbrojnej iprzerrła-
niu blokady. Okrętem flagowyn ad-
mira,ła Dickmanna został największy
polski gateon ,,Święty Jerzy''. Furrkcję
wiceadmirała oraz dowództwo
nad artylerią powierzono kapitanowi
,,Wodnika" Hermanołvi Wittemu,

Polskie okręty miały wy'ść w mo-
rze z6 listopada. Niestet1a,,Święty Je-
rzy" ut}mął na mie]iźnie, a dwie inne
jednostki, którlłn udało się lłl.pły-
nąć z portu zostały zaatakowane
przez Szwedów i musiały zawrócić.
Nocą z z7 na z8 listopada polska
eskadra była ponownie gotowa
do podjęcia walki. Na ro okrętach
(cztery galeony trzy pinki i trzy flu-
ity) znajdowało się 39o maryna-
rzy, 77 o żołnierzy piechoĘ morskiej
oraz 775 dział. Szwedzi dysponowali
sześcioma okrętami: pięcioma gale-
onami (,,Tigern",,,Pelikanen",,,So-
Ien", ,,Mdnen", ,,Enhórningen") i pina-
są ,,Papegojan", Znajdowało się
na nich około 7ooludzizałogi i r4o
dział. Mimo pozornej przewagi stro-
ny polskiej wartość bojowa obu
eskadr była porównywalna, Słabo
uzbrojone polskie pinki i fluity nie
stanowily poważniejszego zagroże-
nia dla szwedzkich galeonów.

Rankiem z8 listopada, około
godz. 6, w Gdańsku dostrzeżono
nadpływające od strony Helu okrę-
ty szwedzńe.Z trudem radzĘ sobie
z przeciwnym wiatrem, zmuszone
do lawirowania i częstych zwrotów.
Na przedzie płynęły,,Tigem" i,,PeIi-
kanen", a w perłrnej odległości za ni-
mi pozostałe. Widząc, że pogoda
sprzy'a jego okrętom, admirał Dick-
mann zar z ądził po dniesienie kotwic
i stawianie żagli. Pierwszy w-yszedł
w morze,,Król Dawid", nieco później
,,Święty.lerzy".,,Ifuól Dawid" zmniej -

szył jednak prędkość, pozwalając

nysunąć się do przodu okrętowi ad-
mira]skiemu. Za nimi podążały gale-
on ,,Latający JeIeń" i pinka ,,Pan-
na Wodna". Drugą eskadrę polską
prowadził,,Wodnik", któremu towa-
rzyszyły,,P}omień",,,Arka Noego "

i,,BiĄLew".
Szwedzi byli zaskoczeni akcją

polskich okrętów. Dopiero gdy
,,Swięty Jerzy" podpłynął w pobliże
,,Tigerna", admirał Stiernskóld zarzą-
dził zmianę kursu. Polskie okrętu
zbliżały się jednak, korzystając
z przychylnego wiatru, coraz szyb-
ciej. Pierwszy oddał salwę z dział
dziobowych,,Święty Jerzy", na co
Szwedzi odpowiedzieli strzałem,
który ugodził w dziób polskiego
okrętu admiralskiego, Mimo próby
zmiany kursu,,Tigernowi" nie udało
się uniknąć abordażu. Po krótkiej
wymianie ognia muszkietowego oba
okręĘ zwarły się burtami,

KuIa ugodziła szwedzkiego do-
wódcę w szyję, a potem w plery. Cel-
ny ogień polskich muszkieterów
zmusił szwedów do szukania schro-
nienia w nadbudówkach i pod po-
ldadem. Ich straĘ rosły. Do ostrzału
,,Tigerna" włączyLa się także,,Pan-
na Wodna", która podeszła do wal-
czących okrętów od strony ruf. Ma-
rlłrarze ze ,,Swiętego Jerzego" wdar-
li się na pokład wrogiego okrętu.
Do nłycięskiego ataku poprowadził
ich bosman Jakub Otto. Po krótkiej
walce wręcz i opanowaniu pokladu
zdobycie,,Tigerna" było przesądzo-
ne, Wówczas na szwedzki okręt spa-
dły kule atmatnie z,,Latającego Jele-
nia", którego kapitan nie wiedział
o powodzeniu abordażu. Ciężko
ranny admirał StiernskóId poddał
,,Tigerna".

Do walczących okrętów zbliżał się
z odsieczą szwedzki,,Pe]ikanen", Do-
strzeżony w porę przez polskich ar,
tylerzystóv6 został przyłritany salwą
armatnią ze ,,Swiętego Jerzego", któ-
ra spowodowała znaczne straty
na jego poldadzie. Szwedzi podnieśli
białą flagę, udając, że chcą się pod-
dać. Gdyjednak okręt złapał sprzy-
jający wiatą natychmiast uszedl
na otwarte morze.

Po odparciu ataku,,Pelikanen"
admirał Dickmann wrócił na czele
swych maryndrzy na ,,,Tigerna",
Na nrfie szwedzkiego olcęfu ugodzi
ła go śmieftelnie kula armatnia, ury-
wając obie nogi. Bardzo moż]iwe, że
nieszczęsna kula pochodziła z ,,Lata-
jącego Jelenia", który kontgluował

ostrzał,,Tigerna". W walce z$nĄ też
dowódca polskiej piechoty morskiej
Jan Storch,

Druga polska eskadra z ,,Wodni-
kiem" podjęła walkę ze szwedzkim
galeonem,,Solen". Kapitan,,Wodni-
ka" błędnie uznał ten olcęt na wice-
admira]ski. Po krótkiej palbie z dział
dziobowych polski okręt ustawił się
równolegle do prawej burty,,Sole-
na", przygotowując się do abordażu.
Do starcia włączył się też dorółnują-
cy szwedzkiej jednostce wielkością
i siłą ognia,,Ifuól Dawid" oraz fluita
,,Biaty Iśv/'. Gdy wreszcie szala zwy-
cięstwa przechyliła się na stronę pol-
ską, a bosman z ,,Wodnika" zerwał
szwedzką barrderę ze szczytu grot-
masztu, olcętem wstrząsn{ potężny
wybuch. To szlper 

"Solena" 
wzniecił

ogień w komorze prochowej i spo-
wodował eksplozję. Okręt błyska-
wiczrie zaczĄ tonąć. Zgsnęlo zz żoL-
nierzy polskiej piechoty. Z załogi
szwedzkiej uratowało się zaled-
wie 46marynarzy.

Pozostałe jednostki szwedzkie,
widząc niekorzystny rozwój sltuacji,
wzorem ,,Pelikanen" wykonĄ zwrot
na morze i um]aręły w kierunku Piła-
wy. Usiłowałyje ścigać lżejsze okrę-
ty polskie: ,,Panna Wodna", ,,Biały
Lew", ,,Czarny Kruk", ,,Zółty Lew",
,,Latający Jeleń" i ,,Arka Noego". Nie
zdołałyjednak dojść na odległość
strzału i za.vróciły do Gdańska.

Bitwa na redzie gdańskiej, zwa-
na też bitwą oliwską, skończyła się
zrłrycięstwem floĘ polskiej. Zdobfio
jeden okręt wroga, a drugi zatopio-
no. Poważnie uszkodzone zostały
dwie jednostki polskie, biorące bez-
pośredni udział w walce -,,Święty
Jerz1 " i,,Wodnik". Jednak znaczenie
tej bitwy dla dalszego przebiegu
kamparrii wojennej w Pnrsach było
minimalne.

Polskaflota nie mogła skutecznie
przeciwstawić się Szwedom na mo-
rzu. W kolejnych latach szwedzkie
okręty ponorł.rrie blokowały dostęp
do portu gdańskiego. Polska flota,
odesłarra ostatecznie do niemieckie-
go Wismaru, gdzie bezskutecznie
oczekiwała na armadę hiszpańską,
została stracona, Jej sukces miał więc
bardziej znaczenie propagandowe
niż militarne. polski triumf na morzu,
który stał się tematem kilku znanych
sztychów, podniósł autorytet Rze-
cz}pospolitej na zachodzie Europy.
Powstało ki]ka drukowanych opisów

-Krzysztof Mikulski

łModel galeonu
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flota pclIska

FAZA !!
Wa]ka z,,Solenem"
i ,,Tigernem"

FAZA lll
Zatopienie ,,SoIena"
i przejęcie ,,Tigerna"

Po eksplozji,,Soiena"
poZoStałe okIęty szwedz-
kie Wraz Z USZkodZonym
,,Pe ikanenem odplynęly
na petne molze PDśc]P -
mimo Ze WląCZyły: e d!
n ego okręty n eb]Ora.ce
dotąd udz aiu !^J lva ce -
byłn ezdecydo,łany za
końCzyl Się niepowodZe-
niem, W bitwie Zginęło
około 160 SZWedóW
ckoło 100 dostało się do
niewoli, Po]acy stracili
okolo 60 lUdz],

rok 1627

oLlWA
Admirał Nils stiernskóld
zamierzał uderzyć na Stojącą
na wysokości 0liwy pOlską
eskadrę. Jednak maneWr
nie powiódł Się, bowiem jego
eSkadra uJegła rDZproSzen iu;
za flagowym,,Tigernem"
podążyły tylko,,Pelikanen"
i,,Solen", natomiaSt galeony
-,,Enhórningen" i,,Mónen"
oraz pinasa,,Papegojan"
WCiąż SZły róWnoległym
Szykiem toroWym, Admiral
Arend Dickmann pDStano-
Wil to Wykorzystać, uderza-
jąc częścią swojeBD zespo-
lu na oddaloneBo od reszty
sił,,Titerna".

Z pomoCą..TigernoWi"
poSpieSZyły,,Pelikanen"
i ,,Solen". Nie zdalo Się to na
Wiele, bo W Wyniku demolują-
cego oStrzału i abordażU
,,Ti8ern" zostal opanowany
przez polskich malynalzy
Ds WalkiWłąCZyły Się też
,,Król DaWid" oraz dwa 0kręty
ZeSpołU Wittego - ,,Wodnik"
i ,,Biaty LeW", które Zajęły Się
,,Solenem", W trakcie Wymia
ny ognia Z,,Pelikanenem"
zginąl Dickmann, Nie udały
Się próby abordaZU ,,Solena",
który został WySadzony
W poWietrze prżez szwedz-
kiego SZypra i okołD pOłUdnia
Zatonąl,

Ste.fan
plużański

,,BitWa
pod oliWą"
1946 r.
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Podczas woin1 ze Szwecią "Wodnikiem"
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wyporność 200'on

Montowano na nim armaty mniejszego
kalibru. Dużą cżęść jego poWierzchni
zajmowały otWory Wentylacyjne
oSlonięte dreWnianymi kratoWnitami

sklad prochu i amunicji
Właśnie stąd każdorazowo pobierano
proch do oddania Salwy. N4iało to Za-

bezpiecZyć okręt przed przypadkow,ą
ekSploZją W cZasie Wal ki

i 
= = 

.. 1628rokutylkoautorytet

i ł; Ę;i Koniecpolskiego spowodo-
i wał, że nieoplacone woj-

: ska nie zaprzestaly walki. Gustaw
; Adolf dysponował latem 1 628 ro-

: ku 41 tys. żołnierzy w Prusach Kró-

: lewskich i prawie 10 tys. w lnflan-

: tach, Koniecpolski mógł mu przeciw-

: stawić na pierwszym z tych fron-

: tów 11 - 13 tys. wojska, a armia

: litewska w lnflantach liczyta 4 - 4,5

: tys. żołnierzy. Mimo dysproporcji sił
: Szwedzi nie osiągnęli poważniej-

; szych sukcesów. Koniecpolski zablo-

; kował ich marsz na Grudziądz. Nie

mogąc przełamać polskich linii
obronnych, król szwedzki skierował
armię na poludniowy wschód i B
października zająl Brodnicę. Ale 5
dni później Szwedzi zostali zmuszeni

do odwrotu w kierunku Elbląga.
Po powrocie Gustawa Adolfa
do Szwecji dowództwo objąl 0xen-

stierna. Wysłal on w styczniu 1 629
roku silny oddział na pomoc oblężo-
nej Brodnicy. Pod Górznem Szwedzi
rozbili armię koronną Stanisława Po-

tockiego. Próba zdobycia Torunia nie

powiodła się. W marcu zawarto ro-

zejm, który miał obowiązywać do

czerwca. Tymczasem na Pomorze do-

tarly posiłki habsburskie. Hans Georg

von Arnim przyprowadzil pięcioty-

sięczną armię. 25 czerwca wojska
polsko-austriackie dopadły tylne

straże Szwedów pod Trzcianą, zmu-

szając je do panicznej ucieczki. Rów-

nież w kolejnych starciach pod Stra-

szeweni i pułkowicaini szwedzi zo-

stali pokonani i ograniczali się
do obrony Zuław. 0puszczony przez

Arnima Koniecpolski nie mógł sku-

tecznie zaatakować okopanego
za Nogatem Wro8a.

26 września 1629 roku zawarto ro-

zejm w Starym Targu, który mial obo-

wiązywać 6 lat. W 1635 roku za-

warto kolejny rozejm w Sztumskiej

Wsi na 20 lat. Szwedzi i Branden-

burczycy mieli opuścić zajęte miasta

i porty w Prusach Królewskich.

W lnflantach utrzymano status quo

z rozejmu w Mitawie. Mim0 ostatecz-

nego sukcesu politycznego Rzeczy-
pospolitej, wojna pruska uiawniła
kryzys państwa, a przede wszystkim

słabość jego skarbu, który nie mógł

sprostać rosnącym kosztom nowo-

czesnych dzialań wojennych.

-Krzysztof Mikulskl
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W gdańskim Centralnym Muzeum Morskim

,,Słońce" §#§F-tr§tr,§#ffi# W CZaSie
Na niemal 34z lata okręt spoczął
na dnie Zatoki Gdańskiej, Wwydanej
po bitwie relacji znalaz'lo się powie-
dzenie, nawiązujące do nazwy okrę-
tu, że tego dniapod Gdańskiem słoń-
ce zaszło w pofudnie.

Na rł,rak natrafiono zo pażdzier-
nika 1969 r. podczas prac przybudo-
wie Portu Północnego w Gdańsku.
Z dużym pr awdopodobieństwem zi
dentyfikowano go jako rwak,,Sole-
na". Leżał na głębokości 16 metrów.

Pionierska w Polsce eksploracja
wraku przez gdańskie CMM trwała
do t 98l r. \4etodę prary przy użyciu
statku badawczego ,,Wodnik" obra-
zuj e speci alna makieta.

Przllcuszczenia, że iest to ,,Solen"
potwierdzĘ ślady eksplozji oIaz zna-
leziska. Na jednej z wydobytych luf
armatnich widnieje data,,t6t..,".
Ostatrria c1fra co prawda jest zatarla,
ale odna]ezione monety ostatecznie
rozwiały wątpliwoścj. Zadna nie zo-
stała wybita póżńejńżw t6z7 roktt

LlTEWsKlE DzlAto
NA szWEDzKlM PoKŁADzlE

Z wrakułydobyto zo dział. Wiado-
mo natomiast, że na pokładach było
ich:8. - Co się stało z pozostał;,mi?

- Najprawdopodobniej tuż po bi-
twie część mogli wydobyć gdańsz-
czanie. Brąz był drogimi poszukiwa-
n}rrn surowcem. w tamtych czasach
zpowodzeniemradzono sobie z nur-
kowaniem, wykorzystując do prac
drewniane dzwony. Część mogła uJec
rozproszeniu po dnie Zatoki Gdań-
skiej - tfumaczy dr Wróblewska.

Jedna z najciekawszych luf armat-
nich z ,,Solena", a zarazem jed-
na z najstarszych w polskich zbio-
rach, wita zwiedzających wystawę.
- Wykonana została dla Zygmunta
Augusta i nosi herby Pogoni litewskiej
i kolumny Jagiellonów pod wspólną
koroną. Najprawdopodobniei zosta-

ła kiedyś zdoblta przez Szwedów
i dlatego znalazła się na ,,Solenie"
- objaśnia dr Wróblewska.

Podobnie intryguj ą okoliczności
przejścia w ręce Szwedów pieczęci
wójta oliwskiego z L599 r., którą też
lłrydobyto z rvraku,,S olena".

TRUDNE ŻYCIE NA OKRĘC|E

Na mieiscu spoc4nrku szwedzkiego
,,Słońca" odnaleziono trzy
czaszki. Na ich podstawie eks-
pert kryminologii odtworzył
tWaIZe mar}.na_rzy. Mają one ry-
sy§powo nordyckie, można olce
ślić ich wiek.

Z wraku wydoblto ponad 6 tys.
różnych przedmiotów. Oprócz dział,
oczywiście kotwicę, fragmenty musz-
kietów, broni bialej, charakterystycz-
ne dla Szwecji kwadratowe pienią-
dze (tzw. klipy), buty, fragmenty tka-
nin, zachowa] się nawet filcoły kape-
lusz. Zrekonstruowane postaci
oficera z rapierem, muszkietera
i puszkarza rr strojach właściwych
dla epoki stoją przy jednymz dzia!.

Są przedmioty codziennego uży,t-
ku jak naczptia czy fajki. - Dziś dzię-
ki tyn zabytkom możemy sobie rły-
obrazić, jakwyglądało życie na okrę-
cie w I połowie XWlwieku - mówi dr
Wróblewska. Marlłrarze i żołnierze
piechoĘ morskiej mieszkali razem
na poldadach, jedli dreu,rrianymi Ęż-
kami z glinianych mis, tylko kapitan
miał własną kajutę oraz korzystał
z naczyń i sztućców cynowych.
- A życie na pokładzie okrętu było
bardzo ciężkie. Nie było wentylacji,
ogrzewania i urządzeń sanitarnych,
świeżej ż}.wności, woda szybko się
psrrla, dlatego podstawowyrn napo-
jem było piwo. Parrował szkorbut i in-
ne choroby. Podczas pokojuz powo-
du chorób więcej marynarzy umie-
rato, niż ginęło w bitwach - podlce-
śIa drWróblewska.

+ łDzialo,
kule i kotwica
wydobyte
zwraku
z,,Solena"
oraz pistolet
kołowy
z toporem

§

PloTR ADAMoWlcz

Ę Ę iemal t"zy i póI wieku czekal

€% *uk szwedzkiego okręlu
Ę € "Solen" na swoich odkry.w-
ców. Dzś eksponaty z tego statku są
perłą eksporycji w Centraln;nn Mu-
zeum Morskim w Cdańsku.

Wystawę zaĘrtułowaną,,Rl,wali -

zacja o Dominium Maris Ba]tici" od-
naj dziemy w zabytkołlłn spictilerzu
,,Parrrra" po}ożonl,rn na rłyspie oło-
wianka - To jedyne w kraju miejsce
ukazujące tak rłyczerpująco histo-
rię morską Rzeczypospolitej - mówi
dr Elżbieta Wróblewska z CMM.

Specj alnie przygotowane mapy
przedstawiają zmiany granic mor-
skich państw nadbałyckich od koń-
ca XV po III rozbiór w t7 95 r. Z port:;e-
tówspoglądająlcólońe z dynastii Ja-
giellonów i Wazółq dostojnicy świec-
cy i kościelni orazkaprzy. W tym
Adrian Flint, który zostal pierwsz;,m
kapitanem okrętu kaperskiego. Ma-
my reprodukcje dokumentóvr, her-
bóW moneŁmedaliibander. Tlekże tej
pierwszej laólewskiej, gdzie na czer-
wonypo ile widnieje białe ramię zgię-
tewłokciu z mieczemwręce z czasów
ZygmuntaAugusta.

Bitwę pod OIiwą obrazuje makie-
ta, plany syfuacyjne opisują sześćjej
faz.

- Mimo nrycięstwa floty polskiej
ta bitwa nie odbiła się dużym echem
w Europie, Dlatego rł tamĘch cza-
sach nie powstało zblt wiele przeka-
zów ikonograficznych - lłyjaśnia dr
Wróblewska. Można je policzyć
na palcach jednej ręki. Są kopie
akwareli Adolfa Boya (oryginał w Bi-
bliotece PAN w Kómiku), gdańskiego
sztychu FiJipa Janssena rvykonanego
tuż po bitwie i szĘchu holenderskie-
go nieznanego autora - oryginały
w Bibliotece Gdańskiej PAN. Dwa ob-
razy pochodzą z czasów bardziej
nam współczesnych i są dziełami wy-
obraźni malarzy. Szkic olejny Kazi-
mierza Sichulskiego z 1936 r, przed-
stawia }cóla Madysława IV lustrują-
cego kaprów, obraz olejny Stefa-
na Pfu żańskiego ukazuje samą bitwę.

,,sŁoŃcE, zcAsŁo W PotUDNlE
Kiedy walka zaczęła przybierać nie-
korzystny obrót dla Szwedów,
szwedzki szyper podpalił komorę
prochową, powodując wybuch
na galeonie ,,Solen" (,,Słońce").

Hlstsria bitee",' 6ii.€a *ł* *riw* f !
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KRZYSZTOF KOWALSKl

:.i.:=+ rmata na morzu jakby
.;1ir,::'Ś nam potrzebna była,
.= ,j= chyba szalony nie wi-

dzi.bob1 toprimumsa-
_i.-= ':j_.-ii lutem (pierwsze zba-
wienie) Rzeczypospolitej dało
od ściany szwedzkiej" - stwierdzili
posłowie na sejmie Anno Domi-
ni r619.

POGLĄDY HRECZKOSlEJÓW

Pod koniec XVII wieku Rzeczpospo-
lita lłyszła z wojn1. obronną ręką, bo
koniec końców porządek ze wszyst-
kim zrobił - a jakże, na lądzie - het-
man polny koronny Stanisław Ko-
niecpolski: 25 czerlvca r6z9 roku
rozbił pod Trzcianą główne siły
szwedzkie pod wodzą samego króla
Gustawa Ado]fa (ą,s tys. żołnierzy
po stronie polskiej,9 tys. po szwedz-
kiej, u nich poległo 1,2 tys., na-
szych z5o).

Wobec takiego obrotu sprarv
1rudno bylo pl,zekonac opinie pu-
bliczną o konieczności inwestowania
we flotę: po co, skoro prędzej czy
później i tak któryś z hetmanow (po-

lny koronny, rt ielki koronnyl polny li-
tewski, wielki litewski) przybędzie
z odsieczą i po}oż1 pokotem armię
wroga. Poiska (szlachecka) opinia
publiczna, posłowie uchrva]ający po-

+Szlachta
polska pervniej
czuła się
na koniach niż
na okrętach

Gd,r,c:lort,iek wejźrzy w to rozumrylm
oki,,ll,
Strach t ponry,śleć o morzu głębokiem,

Lepiei tak : br:egu,niż być panem nagle,

Patrzyć na:agle.
G dy ż w o da ltt d:ion,L rzecz niettc h o d zona.

S amy m to ry b on-L ll,ło śc.i est przyro dzona,

Po wodzie tylko paiak t. ltkonogi
Ujdzie bez tnvogi (.,.)

I to mówi człek bl,wa}1- w śrł,iecie,
u CzechóW Węgrow, a nał-et lve
Lrł,orvie. A]e akurat o tamtych stro-
nach Neptun zapomniał, K]onowica
podróże kształciły na opak:

Dobry . chać rólvny zysk doma na susz)],

Donlatl,a ntilość nte tak ciężka dusz1.

Tu rób . ttL lttiłttj, nie będztesz za szkodą,
.\ e bnrł,sIe rł,oda (.,)

Okret rLaip iet-tl, ei ri,l,łlvśllla cłciivość,
Nle takpoł,:e bn albo dolegliwość;

Mógł blt be: tego każd1l na swym lądzie

Zostac ri, .stł,l m r;adzte (..)

Oto dalej rry-r,vod erudl,ty, lłykła-
dolł cr Ą].ademii Zamojskiej:

Już Am ery k a,,i tLż i M a g e ll an a

Śmiały m Hiszp anom morzem doj echana,

S:częślnve rvysp_y , on bohaterski rai,

\,Vie o nim nasz krai.
Dajn"Ly ż .iuż ten dank Hiszp anom

iNiemcom,
Fr ancuz otn, Wło chom, itls zy m

cudzoziemcom,
Nte ch tamte św ieże wy naj duj ą św i aĘ
Z złotemipła!.
Niech tam kopają ten skarb ntepoczęty,

Ntechaj p erłami ładtłi ą olł,ęty,
\ a l, t l t ie,, h, t i t,u J:i l,p, (l \\,i,/ll-? /lill,fl

,i]_r0 A0 /]? a :/ ll1vn /... /

\\ r,eszcie rajca i burmistrz w Lu-
blirie laclzi },l,aj anom:

\iec}ttlj nie igra szczęściem, kto ma

tt,dolnł
Slvó_j chteb a długu nie wtnien nikomu,

},toże nie pływać, ponvan Neptun Bogu,

gdy Ceres w brogtt (...)

My głońle Niemce po wodzte goniemy

Z swymwłasnym zbożem t często tontemy

Modląc się z polskim chlebem

Angielczykom
I zamorczykom (..)

POTOP DOTARt LĄDEM

Ale cóź się dziwić hreczkosiejom,
skoro nasi politl,cy, teoretycy sztu-
ki wojennej, nie przechowali i nie
przekazali polskich tradycji walk
morskich. Marcin Bieiski (t+gs -

Staropolski "z*r 
s"{ rq€

datki nie rozumieli spraw morskich,
możliwości, jakie v,ynikają z posiada-
nia floty i portow, ani konsekwencji
ich nie posiadania.

Stanislaw Sarnicki w ,,Księgach
hetmańskich" daje dowód jasności
osądu, opisując zdobywanie okrę-
tów wojennych: ,,Także jeden i drugt,
iki]konaście ich dob;l. nie z mnielszą
słalvą, jakoby kilkonaście zamkou,
dobył. I owszem, na gallijonie więcej
dział i liudu bywa niż na drugich
zamkoch". Rozumieli to Zyg-
munt IIIWazaiWładysławIV ale nie
rozumiał hreczkosiej, jemu,,gallij o -

n1 " nle imponolł aĘ. przecilr-nie. one
same i to, po czl. n p\,wa11,, napawa-
l; go przerażeniem. niechętia.

WŁOŚĆ RYBOM PRZYRODZONA

Sebastian Fabian Klono,w,ic (1545

- 1602) lĄTłożyłto bez ogródekwpo-
emacie,,Flis":

Każdy w grantcach ojczyzny stvej chleba

Mo że do staw ać, ile mtL p otrzeb a,

Mo że zaniechać morskiej naw ałności
K'woli żywności.

Lełz mila Polska na żyznynt zagottie

Zasiadla jako u Boga na lonic.

Może ntewiedziec Polak, co to morze,

Gdy pilnte orze (..)

Piękno tej poezji dorównuje jej

głupocie. Ale czltajmy dalej:

§rYIAwN!cTw0 LllEHACK!!



do morza
t57) w,Sprawie rycerskiej pol-
skiej" powiada bez owijania w ba-
wełnę: "Sprawę wodną natenczas
opuszczam, gdyż się my z nią nie
obieramy". A szkoda, bo o bitwie
na Zalevrie Wiślanym 15 wrze-
śnia t463 roku wypadałobypamię-
tać - byla ona bez poróumania waż-
niejsza niź pod Oliwą. Starły się: flo-
ta Zwiąku Pruskiego (gdańszczan
i elbĘan) i lczyżacka, pierwsza li-
czyla zz okręĘ, dnlga 44.Krzyżacy
zostali zepchnięci na płltkie wody,
stracili w-szystkie jednostki. Po tej
klęsce u8acili przewagę na morzu,
poiskatilokada morska sprawiła, że
zakon lazyżacki popadł w kłopoty
gospodarcze i finansowe, co po-
zwoliło na rozbicie jego sił lądo-
wycb- Ta bitwa była kluczem do ły-
g::anej przez polskiego króla Kazi-
nierza Jagiellończyka wojny trzy-
nastoletniei.

A jednak wszystkie bezpośrednio
decyduiące nłycięstwa odnosi]i Po-
lacy wyłącznie na lądzie. Natomiast
jeśli chodzi o ochronę żeglugi han-
dlowej, to problem ten rozwiązywał
samodzielirie Gdańsk

Aliści, j ak zauważa J aklb Zdzi-
sław Lichański, waląc jak w bęben
w naszych protoplastów ,,za brak
szerszego spojrzenia na sprały mor-
skie" (i, dodajmy aż do XV]II wieku
także wód śródJądowych ),,,nie zapo-
minajmy że nie mieli oni zbyt siJnych
impulsóvł skłaniających do bezpo-
średniego zainteresowania. Nie mie-
U także na Ęule poczucia zagrożenia.
aby te sprawy stawiać naprawdę
ostro (ak choćby Hiszpanie, Angli-
cy Włosi czy Holendrzy). Ostatecznie
w czasie potopu wojska szwedzkie
wtargnęły do Polski drogami lądo-
wymi, a nie dokonĄ jednorazowej,
wielkiej operacji desantowej ".

ilkalendarium
16ll - na szwedzki tron wstępu|e Gustaw ll AdolfWaza.
1617 - początek wojny polsko-szwedzkiej o lnflanty. Szwedzi zalmują część

wybrzeża inflanckiego z pońami Dynemuntem i Parnawą. Wypiera ich
stamtąd (oprócz Parnawy) kontrofensywa hetmana polnego litewskiego
Krzysztofa Radziwiłła.

16{8 - mzejm polsko-szwedzki.

{62'l - 1522 - ponowny atakwoisk szwedzkich na lnflanty. Gustaw llAdolf
zajmuje Rygę i Mitawę. Układ rozejmowy pozostawia te zdobycze w rękach
§zwedów.

1525 - tneci na,iazd szwedzki na lnflanty. Gustaw ll Adolfzdobywa Dorpat,
kokenhausen oraz Birże na Żmudzi,

1525 (l) - klęska wojsk litewskich w bitwie pod Wallhofem.
1626 (V!l - lX) - armia szwedzka ląduje pod Pilawą i atakuje Prusy Królewskie,

zajmując Elbląg, Malbork i Tczew oraz blokując Gdańsk.
1626 (29 lX - 1 X) - Gustaw llAdolf zmusza pod Gniewem do odwrotu wojska

Zygmunta lll Wazy
1627 (16 lV) - zwycięstwo wojsk polskich hetmana polnego koronnego Stanisława

Koniecpolskiego pod Hamersztynem (Czarnem).

16,27 (17 Vlll) - klęska polskiejjazdy pod Tczewem.

1627 (2axD - zwycięstwo floty polskiej w bitwie morskiej pod 0liwą
- przelamanie blokady Gdańska.

16,29 (27 Vl) - zwycięstwo Polaków pod wodzą hetmana Koniecpolskiego
i posiłkowych wojsk habsburskich w bitwie pod Trzcianą, w której
0ustaw ll Adolfodnosi ciężką ranę.

1629 (26 lX) - rozeim polsko-szwedzki w Starym Targu (Altmarku): Szwedzi
zatrzymują zdobyte porty pruskie (z wyjątkiem Pucka i Królewca) oraz
lnflanty aż po Dźwinę.

{630 (l8 ll) - umowa celna gwarantuje Szwedom 3,5 proc. cła od towarów
przewożOnych przez Gdańsk.

l63O - Szwedzi lądują na Pomorzu i włączają się do wojny trzydziestoletniej,
{532 (3O lV) - umiera król polski Zygmunt lllWaza. Tron Rzeczypospolitej

obejmuje jego syn Władyslaw lV.

1632 ({6 Xl) - w bitwie pod Liitzen ginie król szwedzki Gustaw ll Adolf
1635 ({2 lx) - rozejm w Sztumskiej Wsi: Szwedzi opuszczają porty pruskie

i miasta u ujścia Wisły oraz rezygnują z cel gdańskich.

CENTFArNE MuZEUM MORSKIE

archeolodzy.

H;€tana bir€w ' Bitwa pod ni:+łą f §

łBohaterowie dramatu
GUSTAW ll ADoLF - LEW PótNocY

ę -ą 
;- o|owniczy król

Ę€.' Szwecji (pano-

F € wałwla-
tach 161,1 - 1632) był ró-

wieśnikiem naszego Stani-
slawa Koniecpolskiego.

,,Lew Północy", jak go na-
żywano, z racji wielu bły-
skotliwych zwycięstw
uchodzi nie tylko za czoło-
wego wodza swej epoki,
ale zajmuje poczesne miej-
sce wśród strategów
wszech czasóW obok Han-
nibala, Cezara czy Napole-
ona. Reforma systemu poboru rekruta do armii oraz metod
szko|enia pozwoliły mu stworzyć nailepszą armię na Starym
Kontynencie i uczyniły ze Szwecji mocarstwo europejskie.
Prowadzil - zazwyczai z sukcesami - wojny z Danią, Rosją
i Rzecząpospolitą, aby zapewnić Szwecji dominację w base-
nie Morza Baltyckiego. Potem zaangażował się w trawiącą
Europę Zachodnią wojnę trzydziestoletnią. Szwedzi rozgromili
woiska cesarskie w bitwach pod Breitenfeld i Rain. W 1632
roku doszło do decydującego starcia pod Liitzen. Gu-

staw ll Adolf nie dożył zwycięstwa swych źołnierzy - padł
na polu bitwy.

AREND DICKMANN - PoLsKl NEl-soN

rodził się w 1572
roku w Delft (Ho-

landia). Po 1 608 r.

zamieszkał w Gdańsku. Był
wlaścicielem i kapitanem
statku handlowego.
W 1627 r. przeszedł

na służbę Zygmun-
ta llIWazy iw listopadzie
zostal mianowany admira-
łem (głównodowodzącym)

polskiej floty. Zginął pod-

czas bitwy oliwskiej, tra-
fiony w nogi kulą armat-
nią, gdy trwala walka
o opanowanie szwedzkie-
go okrętu ,,Tigern". Uro-

czysty pogrzeb na koszt
króla odbył się 2 grudnia w gdańskiej bazylice Mariackiej,
W kondukcie, przed trumną admirała, prowadzono wziętych
do niewoli pod 0liwą jeńców szwedzkich, W ceremonii wzięla
udział kompania honorowa polskiej piechoty morskiej, rajcy
gdańscy oraz królewsry komisarze, Jednak z upływem wieków
zapomnian0 o miejscu jego spoczynku.
Kilka miesięcy temu dr Jakub Szczepański z Politechniki Gdań-
skiej i Stanisław Flis, prezes Gdańskiego Stowarzyszenia Ar-
chiwistów Polskich, przeanalizowali stare księgi grzebalne

i plany kościoła Mariackiego. - Cenny okazał się dokładny plan

rozmieszczenia płyt nagrobnych opracowany w 1 730 r, Moż-
" na być pewnym, że Dickmann leżry przy północnej ścianie pre-

zbiterium, koło kaplicy Ścięcia św. Jana. W tym miejscu w cią-
gu wieków pogrzebano 14 osób, Szczątki Dickmanna powinny

spoczywaćjako drugie od dołu, a na nich kolejnych 12zmar-
łych - mówi Flis, Prawdopodobnie latem do prac przystąpią

-pad,r. j.

łportret imaginacyjny
pędzla Izab elli B oreckiej-
-Kwiecień


