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ZATOKA GDAŃSKA, Reda Portu Gdańsk Centralne Muzeum Morskie 
wrak W-6 "Solen" w Gdańsku

Badania prowadził dr hab. Przemysław Smolarek i 
mgr Wiesław Stępień /autor sprawozdania/ przy 
współudziale Klubu Archeologii Podwodnej "Tryton" 
z Bydgoszczy oraz Klubu Morskiego "Neptun" z 
Gdańska. Finansowało Centralne Muzeum Morskie 
w Gdańsku. Trzeci sezon badań. Wrak okrętu wo
jennego z pierwszej połowy XVII w.

Kontynuowano rozpoczęte w 1970/71 roku prace badawcze przy wra
ku oznaczonym kryptonimem W -6 "Solen". Wykonano przekop sondażowy w 
pasie 18 /szerokości około 1,5 m/, docierając do konstrukcji dna jednostki. 
Dokonano pomiarów odkrytych konstrukcji wraka, sporządzając ich rysu
nek płaski i przekrój poprzeczny. Uporządkowano rejon wraka, usuwając 
kamienie balastowe wybrane w trakcie eksploracji przekopu sondażowego. 
Przy pomocy eżektora dokonano częściowych sondaży partii rufowej wraka. 
W trakcie badań natrafiono, w dalszym ciągu, na klipy i talary szwedzkie 
z połowy XVII w ., głównie w kwadracie 17K. Odnaleziono liczne ułamki 
ceramiki z zieloną polewą oraz fragmenty skóry. Wydobyto również ręko
jeść od broni białej /szpady? / , owiniętą złotym drutem, oraz dwa fragmenty 
naczynia blaszanego /m iseczki/, miedzianego ze śladami pozłacania. Z za
bytków wykonanych z drewna i wydobytych w bieżącym sezonie, na większą 
uwagę zasługuje bok lawety działa, zachowany w bardzo dobrym stanie.

ZIĘBICE-MESZKÓW, pow. Ząbkowice Wojewódzki Ośrodek
Archeologie zno- Konser
watorski we Wrocławiu

Badania prowadziła mgr Halina Śledzik. Finansował 
WOAK we Wrocławiu. Prace jednorazowe. Obiekt 
/drewniany/ z XVI w.

Zimą 1974 roku podczas prac ziemnych przy rzece Oławce natrafiono 
na skrzynię drewnianą z XVI w. Obiekt znajdował się około 150 m na połud
niowy zachód od skrzyżowania drogi wiodącej z Ziębic do Ząbkowic oraz 
Paczkowa.

Na głębokości 2 m odkryto konstrukcję prostokątną wykonaną z poło- 
wizn belek w technice zrębowej. Jej wymiary 3,06 m x 1,76 m, przedzielo-


