
 SIERRA LEONE 2012
Wstępny Raport z Ekspedycji Nurkowej



odbyła się 9 - 23 listopada, 2012 roku. 
Celem naszej wyprawy było poszukiwanie
i eksploracja wraków znajdujących się
wzdłuż wybrzeża Banana Island, niewielkiego 
archipelagu leżącego o dzień drogi od stolicy 
kraju, Freetown.

Banana Island i wejście do portu we Freetown.
© 1996 by the United States Government
Prepared and published by the
DEFENSE MAPPING AGENCY
nr. 51620
Skala -  1:297 500

Banana Islands
© Crown Copyright 2003
Admiralty charts and publications
nr. 10463
Skala - 1:100 000

Pierwsza Polska Ekspedycja
Eksploracyjno-Naukowa
do Sierra Leone

2

x

x

x

x

x

Miejsce bazy Miejsce wraku Portx x x



Rozpoczęliśmy badania od podwodnego zwiadu 
hydroakustycznego – kilkudniowych poszukiwań 
przy użyciu sonaru bocznego „StarFish 452F”. 
Nie przyniosły one jednak zadowalających nas 
efektów – odnajdywaliśmy tylko mało znaczące 
szczątki współczesnych wraków. 
Po przeprowadzonym wywiadzie z miejscowymi 
rybakami i właścicielem lokalnej, raczkującej 
dopiero bazy nurkowej ustaliśmy, 
że na południowo-zachodnim krańcu wyspy 
znajdują się pozostałości po wraku 
prawdopodobnie z czasów kolonialnych. 
Miejsce to, odkryte kilka miesięcy wcześniej 
przez Grega Delichristosa – właściciela 
owej bazy nurkowej i niewielkiego hoteliku,  
w którym nasza ekspedycja miała swoja bazę 
operacyjną, nigdy nie było eksplorowane 
i inwentaryzowane.
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Obserwacja monitora sonaru bocznego
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Nieznany wrak, o którym kompletnie nic nie było 
wiadomo, wzbudził nasze zainteresowanie. 



5

Już pierwsze nurkowanie było emocjonujące 
– okazało się, że na dnie spoczywają żeliwne 
działa i kotwice najprawdopodobniej z okrętu 
wojennego pochodzącego z drugiej połowy XVII 
bądź XVIII wieku. Uznaliśmy, że tak unikalne 
wrakowisko musi być należycie i dokładnie 
zbadane, a być może uchyli rąbek tajemnicy 
skrywanej przez wody oceanu Atlantyckiego 
przez setki lat. 

Jedna z pięciu odnalezionych kotwic

Wyznaczanie pozycji nieznanego wraku
na podstawie relacji miejscowych rybaków



Pozostałości wraku spoczywają na pozycji 
08°05`31.84``E 013°14`38.24``N, w odległości 
od 5 do 20 metrów od brzegu, na głębokościod 
4 do 10 metrów, na skalistym dnie. Szczegółowe 
oględziny pozwoliły ustalić, że na dnie znajduje 
się 28 dział, większość z nich nie przekracza 
długości 220cm dwa największe działa mają 
305cm. Osiem z nich jest połamanych, przez 
co trudno było nam ustalić ich pierwotną 
długość. Między kamieniami natrafiliśmy 
również na szczątki prawdopodobnie 29 
działa – odnaleziony fragment był zwieńczony 
charakterystycznym okrągłym elementem. 
Wśród pozostałych uszkodzonych ośmiu dział, 
każde ma bardzo dobrze rozpoznawalną część 
tylną, co wskazuje, że szczątki te nie należą 
do żadnego z tych dział. Znaleźliśmy także 
pięć kotwic o długości ponad 4 metrów, z 
czego dwie uzbrojone, co świadczy o ich 
używaniu przed zatonięciem. Jedna 
z nieuzbrojonych kotwic ma złamane ramie, 
co również może świadczyć, że kotwica została 
użyta, a ramie złamało się pod wpływem 
działającej na nią siły. Brakujące ramie nie 
zachowało się do dnia dzisiejszego. W dalszej 
części raportu dostępne są szczegółowe opisy 
dział i kotwic.
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Wymiarowanie i opis działa nr.2  

Ucho kotwicy nr.2 z widocznym w tle  działem 
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Praca przy wymiarowaniu kotwicy nr.2



8
Górna cześć kotwicy nr.2 z dobrze zachowanym uchem 



Wszystkie działa i kotwice obrośnięte są grubą 
warstwą korala. Podczas oczyszczania jednego 
z mniejszych dział udało nam się odsłonić na 
jego powierzchni liczbę „1762”, prawdopodo-
bnie rok produkcji, co może świadczyć, że okręt 
pochodził z czasów przed kolonialnych. Zaraz 
obok cyfry „2” natrafiliśmy na dobrze widoczny 
ukośny znak „/”, przy którym po prawej jego 
stronie bardzo słabo widoczny był kawałek 
znaku tworzącego wspólnie odwróconą literę 
„V” – jednak nie ma pewności czy nie jest 
rysą powstałą w żeliwie.  Innych znaków bądź 
herbów nie udało nam się odnaleźć na żadnym 
z dział. Przeszukaliśmy dno wokół wrakowiska 
w promieniu 100 metrów na głębokości od 4 
do 10 metrów nie natrafiając jednak na żadne 
inne ślady katastrofy. Widoczność podczas 
eksploracji wynosiła od 3 do 8 metrów 
w zależności od dnia i pływów, temperatura 
wody 28 stopni  Celsjusza. Prądy i ruchy wody 
wywołane falowaniem szczególnie przy brzegu 
dość silne.
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Odsłonięta inskrypcja w tylnej części działa Rysunek inskrypcji odsłoniętej na jednym z dział
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Praca przy oczyszczaniu powierzchni działa



Przygotowanie eżektora

Montaż eżektora

Udało nam się również zbudować eżektor 
i użyć go do przeszukania dna w głębszej – 
częściowo piaszczystej części stanowiska. 
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Przy użyciu eżektora zagłębiliśmy się 
w piaszczyste dno na głębokość do około 
50 cm nie natrafiając na inne pozostałości 
wraku. Przed użyciem eżektora piaszczyste 
dno przeszukaliśmy używając podwodnego 
poszukiwacza metalu „Aquavision Pro” jednak 
nie natrafiliśmy na żadne wyraźne ślady 
części metalowych wraku. Odnaleźliśmy także 
potłuczone fragmenty szklanych butelek – część 
denną z zielonego szkła oraz szyjkę z częścią 
boku w kolorze czerwono-pomarańczowym. 
W szkle obydwu fragmentów widoczne są 
spore ilości pęcherzyków gazu co sugeruje, 
że była ona wyprodukowana w drugiej 
połowie XVII lub XVIII wieku. Natrafiliśmy 
również na cegły, najprawdopodobniej z kuźni 
bądź kuchni okrętowej, oraz kawałek zawiniętej 
ołowianej blachy. Na żadnym z tych 
przedmiotów nie zostały odnalezione 
charakterystyczne znaki bądź herby mogące 
świadczyć o miejscu i okresie ich wytworzenia. 
Pobrane próbki porcelany trafią do badań 
ceramologicznych. W ręce ekspertów trafią 
także próbki szkła i ołowiu. 
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Poszukiwanie znaków szczególnych 
na wydobytej porcelanie

Poszukiwania przy użyciu eżektorem
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W południowo-zachodniej części stanowiska, 
na głębokości około 10 metrów, odsłoniliśmy 
duże ilości porcelany – prawdopodobnie 
chińskiej. Niestety żadne z naczyń nie 
zachowało się w całości. Ruchy wody przy 
niewielkiej głębokości nieodwracalnie je 
zniszczyły. Szczegółowe zdjęcia porcelany 
znajdują się w załączniku nr 1.

Miejsce zatonięcia okrętu

Fragmenty wydobytej porcelanowej filiżanki 



nr. 4
KOTWICA

nr. 3
KOTWICA

nr. 1
DZIAŁO

nr. 2
DZIAŁO

nr. 3
DZIAŁO

nr. 1
KOTWICA

nr. 2
KOTWICA

Wykonaliśmy szczegółowy plan wrakowiska 
z dokładnym umiejscowieniem poszczególnych 
przedmiotów (ilustracja poniżej). Posiadamy 
także bogaty materiał filmowo-fotograficzny 
eksplorowanego wrakowiska.  
Zbadaliśmy także brzeg w bezpośrednim 
sąsiedztwie wrakowiska do wysokości 5 metrów 
n.p.m. W szczelinach skalnych odnajdywaliśmy 
fragmenty szkła i ceramiki o cechach zbliżonych 
do ceramiki z pola szczątków pod wodą. 
Natrafiliśmy na brzegu także na drewniane 
naczynie prawdopodobnie służące do rozbijania 
ziaren (rodzaj stępy, moździerza) o nieustalonym 
pochodzeniu, którego związek z badanym 
wrakiem nie jest znany. Badania dżungli gęsto 
porastającej wybrzeże nie były prowadzone. 
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Plan sytuacyjny
wrakowiska

Drewniany przedmiot
znaleziony na brzegu
w bezpośrednim
sąsiedztwie wrakowiska



15 Jedno z dział z widocznym uszkodzeniem części frontowej,
w tle kolejne uszkodzone działo podniesione pod katem 45 stopni 



Ograniczony czas trwania ekspedycji (dwa 
tygodnie) i fundusze (brak sponsorów 
instytucjonalnych) nie pozwoliły nam na 
dokładniejszą i głębszą eksploracje tego 
miejsca. Podczas wyprawy spotkała nas 
także bardzo niemiła niespodzianka – 19 
listopada zauważyliśmy, że jedno z dział, to z 
odsłoniętą datą, zniknęło! Podejrzewamy, że 
odpowiedzialni są za to miejscowi „złomiarze”, 
którzy prawdopodobnie pod osłoną nocy, 
wydobyli działo na powierzchnię. Niestety 
Sierra Leone jest krajem ubogim, który nie 
posiada żadnych służb mogących skutecznie 
chronić takie miejsca jak badany przez nas wrak. 
Obawiając się o los pozostałych zabytków 
i zachowanie wraku dla światowego dziedzictwa 
kulturowego, zawiadomiliśmy o kradzieży 
i dewastacji miejscową komórkę UNESCO. 
10 grudnia 2012 r. otrzymaliśmy mailem 
zapewnienie, iż podczas planowanego na 
marzec 2013 spotkania regionalnego na temat 
ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego 
Afryki, sprawa badanego przez nas wraku 
zostanie przedstawiona reprezentantom rządu 
Sierra Leone.
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Praca przy inwentaryzacji działa



W ekspedycji wzięli udział: Marcin Jamkowski Peter Wytykowski
KIEROWNIK WYPRAWY

Roman Zajder
KIEROWNIK WYPRAWY

Robert Głuchowski Piotr Kardasz
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Załącznik nr 1. do raportu 
ODNALEZIONE ZABYTKI
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Wydobyte fragmenty porcelany 



20

Fragment porcelanowej filizanki
z motywem zoomorficznym.

Fragmenty filiżanek
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Fragment filiżanki ze wspaniale
zachowanym motywem roślinnym

Fragment porcelanowego naczynia
z wypukłą fakturą wzoru
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Fragment porcelanowej filizanki
z motywem zoomorficznym.

Fragment filiżanki
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Fragmenty porcelany 

Fragmenty porcelany z widocznymi
motywami roślinnymi 
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Fragmenty porcelany 
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Fragment dna od butelki z zielonego szkła
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Fragmenty naczyń glinianych
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Drewniany przedmiot znaleziony na brzegu
w bezpośrednim sąsiedztwie wrakowiska

Drewniany przedmiot znaleziony na brzegu
w bezpośrednim sąsiedztwie wrakowiska i fragmenty porcelany
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Fragment okrętowego drewna obrośnięty rafą
z wtopionym w nią białym fragmentem porcelany
na wysokości cyfry 13
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Zwinięty fragment grubej blachy ołowianej Widok z drugiej strony Widok z góry
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Spodni fragment naczyń porcelanowych 



31 Szyjka od butelki - widok z góry
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Szyjka od butelki,
widok z boku

Szyjka od butelki,
widok z boku

Widok z boku z zachowaną częścią
wypukłości naczynia 
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Cegły - widok z boku

Cegły - widok z góry



Fragment tylnej cześć żeliwnego działa
odłamany prawdopodobnie podczas upadku
na kamieniste dno - widok z góry

Fragment tylnej cześć żeliwnego działa
odłamany prawdopodobnie podczas upadku
na kamieniste dno - widziany od tyłu
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Załącznik nr 2. do raportu 
WYMIARY KOTWIC
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Kotwica nr. 1
data inwentaryzacji: 19.11.1012
miejsce eksploracji:
08005’31.84 E
013014’38.24 N
Banana Island, Sierra Leone

Formularz sporządzony na podstawie rysunku
wykonanego pod wodą

No. 4
ANCHOR

No. 3
ANCHOR

No. 1
CANNON

No. 2
CANNON

No. 3
CANNON

nr. 1
KOTWICA

nr. 2
KOTWICA
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FOTO Kotwica nr. 1
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Kotwica nr. 2
data inwentaryzacji: 19.11.1012
miejsce eksploracji:
08005’31.84 E
013014’38.24 N
Banana Island, Sierra Leone

Formularz sporządzony na podstawie rysunku
wykonanego pod wodą

No. 4
ANCHOR

No. 3
ANCHOR

No. 1
CANNON

No. 2
CANNON

No. 3
CANNON

nr. 1
KOTWICA

nr. 2
KOTWICA
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FOTO Kotwica nr. 2
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Kotwica nr. 3
data inwentaryzacji: 20.11.1012
miejsce eksploracji:
08005’31.84 E
013014’38.24 N
Banana Island, Sierra Leone

Formularz sporządzony na podstawie rysunku
wykonanego pod wodą

No. 4
ANCHOR

nr. 3
KOTWICA

nr. 1
DZIAŁO

No. 2
CANNON

Nr. 1
KOTWICA

nr. 2
KOTWICA
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FOTO Kotwica nr. 3
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Kotwica nr. 4
data inwentaryzacji: 21.11.1012
miejsce eksploracji:
08005’31.84 E
013014’38.24 N
Banana Island, Sierra Leone

Formularz sporządzony na podstawie rysunku
wykonanego pod wodą

nr. 4
KOTWICA

nr. 3
KOTWICA

nr. 1
DZIAŁO

No. 2
CANNON

Nr. 1
KOTWICA

nr. 2
KOTWICA
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FOTO Kotwica nr. 4



Na inwentaryzowanych działach nie odnaleźliśmy Lifting Dolphins, 
a na pozostałych grubo obrośniętych koralem nie jest możliwe 
ustalenie tej części bądź działa jej w ogóle nie posiadają.

Załącznik nr 3. do raportu 
WYMIARY DZIAŁ
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Działo nr. 1
data inwentaryzacji: 17.11.1012
miejsce eksploracji:
08005’31.84 E
013014’38.24 N
Banana Island, Sierra Leone

Formularz sporządzony na podstawie rysunku
wykonanego pod wodą No. 4

ANCHOR

nr. 3
KOTWICA

nr. 1
DZIAŁO

No. 2
CANNON

nr. 3
DZIAŁO

No. 1
ANCHOR

?
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Działo nr. 2
data inwentaryzacji: 21.11.1012
miejsce eksploracji:
08005’31.84 E
013014’38.24 N
Banana Island, Sierra Leone

Formularz sporządzony na podstawie rysunku
wykonanego pod wodą

Nr. 4
KOTWICA

nr. 3
KOTWICA

nr. 1
DZIAŁO

nr. 2
DZIAŁO

Nr. 1
KOTWICA

Nr. 2
KOTWICA

?
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Działo nr. 3
data inwentaryzacji: 19.11.1012
miejsce eksploracji:
08005’31.84 E
013014’38.24 N
Banana Island, Sierra Leone

Formularz sporządzony na podstawie rysunku
wykonanego pod wodą

No. 4
ANCHOR

nr. 3
KOTWICA

nr. 1
DZIAŁO

No. 2
CANNON

nr. 3
DZIAŁO

No. 1
ANCHOR

?
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FOTO
Inne znalezione, nie zwymiarowane
z powodu braku czasu działa



W WyPADKU DODAtKOWyCh PytAń BąDź KONSULtACJI PROSIMy O KONtAKt: 

Peter Wytykowski:  pwytykowski@hotmail.com 
Marcin Jamkowski:  jamkowski@adventurepictures.eu 

Relacje „na gorąco” z wyprawy umieszczane były na blogu: 
www.sierra2012.com

AUtORZy ZDJęć: 

Na str. 8, 9, 36-38, 40-43, 45,48 - © Roman Zajder / Wyprawy Wrakowe 
Pozostałe zdjęcia w raporcie - © Marcin Jamkowski / Adventure Pictures

Opracowanie graficzne i skład raportu: Aleksandra Kasjańska / info@awo-art.pl

Raport sporządzony dnia: 12 grudnia, 2012 roku


