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Monitoring XX-wiecznych wraków wojennych na przykładzie
badań środowiskowych jednostki SS Stuttgart – studium przydatności
pozyskanych danych w kontekście prac archeologicznych
i ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego
Environmental supervision of the 20 century shipwrecks using the example
of the remains of vessel SS Stuttgart – case study of the usefulness of obtained
data in the context of archaeological work and the protection of underwater
cultural heritage
Abstract: This brief article discusses the matter of iron and steel shipwrecks in the context of the remains of vessel SS Stuttgart, and its environmental research conducted by scientists from Maritime Institute in Gdańsk.
Keywords: underwater archeology; archaeology of the iron shipwrecks; shipwrecks of
World War 1 and 2; research of world war’s shipwrecks; interdisciplinary research; contamination of the marine environment
Słowa kluczowe: archeologia podwodna, archeologia wraków stalowych, wraki z 1 i 2
wojny światowej, poszukiwania wraków z wojen światowych, badania interdyscyplinarne,
zanieczyszczenie środowiska morskiego

Pozostałości kultury materialnej czasów najnowszych, jeszcze do niedawna będące poza obszarem zainteresowania archeologów, dzisiaj coraz częściej stają się
przedmiotami ich studiów. Przez lata umownie pozostające w zakresie badań historyków, obecnie wkraczają również na grunt tzw. archeologii współczesności (ang.
archaeology of the contemporary past, archaeology of the recent past, a także archaeology of the
present) (Buchli, Lucas 2001). Należy jednak pamiętać, że wiele elementów dziedzictwa II wojny światowej zniszczono świadomie ze względów politycznych i ekonomicznych, w celu wyparcia ze świadomości społecznej i wykluczenia z przestrzeni
publicznej. Dotyczy to także zatopionych w trakcie wojny jednostek, z których wiele zostało usuniętych (poddanych ze złomowaniu lub demolicji) pod koniec lat 40.,
w latach 50. i 60. XX wieku (Carr, Jasinski 2013; Jasinski et al. 2012; Święch 2016).
Zdecydowana większość projektów prowadzonych w ramach archeologii
współczesności dotyczy wydarzeń i obiektów lądowych, podwodne badania
archeologiczne w Europie kontynentalnej nadal należą do rzadkości (Święch
2016). Całkiem inne podejście prezentują badacze z krajów anglosaskich. Wiele
jednostek z czasów I i II wojny światowej poddawano prospekcji archeologicznej
657

w ramach regularnych badań (m.in. Church et al. 2007; McCartney 2012a;
2012b). Należy jednak zaznaczyć, iż statki zatopione podczas wojen w wielu krajach, w tym w Polsce, cieszą się dużym zainteresowaniem różnych grup nurków
rekreacyjnych i technicznych. Podejmowane przez nich działania mogą mieć
dwojaki charakter. W niektórych przypadkach prowadzą do wykonania przydatnej w badaniach naukowych dokumentacji (fotografie, filmy) oraz do podjęcia
współpracy z badaczami akademickimi. Negatywny charakter mają działania
polegające na podejmowaniu różnych elementów wraków i przedmiotów z ich
wyposażenia, które traktowane są jako pamiątki.
Badania nad wrakami jednostek pływających czasów najnowszych, z którch
większość określić możemy mianem „stalowych wraków”, są prowadzone często
przez przedstawicieli innych nauk, takich jak oceanografia i biologia morza (Gajewski et al. 2001; Gajewski et al. 2009; Hac et al. 2011). Tematem ich zainteresowania
jest oddziaływanie na środowisko naturalne wydzielanych przez te obiekty zanieczyszczeń. W chwili zatopienia miały one na pokładach znaczne ilości paliw lub innych szkodliwych i toksycznych substancji, takich jak broń chemiczna lub różnego
rodzaju amunicja oraz środki wybuchowe. Na skutek zachodzącej dezintegracji,
rozszczelniania kadłuba, a także działalności człowieka (np. trałowania i demolicji)
substancje te po wielu latach zaczynają się przedostawać do środowiska, powodując
lub zagrażając poważnym jego skażeniem (Church et al. 2007; Święch 2016).
Intencją autorów tego artykułu jest przyjrzenie się metodyce badań oceanografów na przykładzie prac przeprowadzonych dotychczas w obrębie wraku
SS Stuttgart i próba odpowiedzi na pytania: czy sporządzona w trakcie tych prac
dokumentacja może być przydatna archeologom i w jakim zakresie? czy do programu monitorowania tego typu pozostałości powinny być włączone elementy
badań archeologicznych i historycznych?
Omawiane zagadnienia wiążą się z szeregiem problemów dotyczących specyfiki badań i ochrony podwodnego dziedzictwa wojen światowych, które należy
uwzględnić w kontekście tematu prezentowanego artykułu. Skomplikowany charakter tych kwestii uniemożliwia ich dokładną analizę w tak krótkim tekście. Nie
jest możliwe pełne omówienie szeregu problemów dotyczących specyfiki i ochrony podwodnego dziedzictwa wojen światowych. Dlatego zagadnienia te zostaną
jedynie zasygnalizowane.
Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż zatopione XX-wieczne jednostki w wielu przypadkach nie są uznawane za część dziedzictwa kulturowego oraz nie mają
jasnego statusu prawnego. Ochrona prawna często ma tutaj ograniczony charakter
i może się znacząco różnić w zależności od kraju (więcej Święch, Jasinski 2015;
Święch 2016). Jednym z głównych problemów jest podział wód morskich oraz prawo obowiązujące (lub nie) w jego poszczególnych strefach, co reguluje Konwencja
Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS, Montego Bay 1982). Prawodawstwo danego państwa, tj. ustawy dotyczące ochrony zabytków, mają zastoso658

wanie jedynie do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego ograniczonego do 12 mil morskich (Mm) od tzw. linii podstawowej (więcej Święch, Jasinski
2015). Do kwestii dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem wszystkich stref
wód międzynarodowych odniosły się jasno międzynarodowe przepisy w Konwencji UNESCO o Ochronie Podwodnego Dziedzictwa Kulturowego z 2001 roku.
Należy zaznaczyć, iż na niekorzyść pozostałości wojen światowych działa również zapis o cenzusie wieku obecny w przepisach wielu państw, który istnieje także
w Konwencji UNESCO z 2001 roku. Niektóre państwa wprowadziły osobne akty
prawne dotyczące pozostałości wojennych. Przykładem dokumentu poświęconego wrakom wojennym jest przyjęty przez rząd Wielkiej Brytanii „Protection of
Military Remain Act”. Należy dodać, iż wiele wraków z tego okresu uznać można
za mogiły, a tym samym określić mianem „mokrych grobów” lub nawet „podwodnych cmentarzysk” (Święch 2016). Jednak również w odniesieniu do tej kwestii nie istnieją jasno zakreślone ramy prawne ani nie wypracowano praktycznego
schematu postępowania. Tym samym nie istnieje żaden spójny system zarządzania
oraz nadzoru nad omawianymi obiektami jako dziedzictwem narodowym. Jest to
szczególnie niepokojące przy wyraźnym wzroście popularności tzw. turystyki wrakowej oraz realnym zagrożeniu skażeniem środowiska.
W niektórych państwach prawny status mogił wojennych przyznano jednostkom, których zatopienie stanowiło jedną z największych katastrof morskich w ich
dziejach. Są to z reguły pojedyncze przypadki, np. wraki MS Palatia i MS Rigel
(Norwegia) lub parowiec Lenin (Ukraina, Krym). W Polsce problem tego typu
pojawił się w przypadku wraków MS Wilhelm Gustloff, MS Goya i SS General
von Steuben1. Ostatecznie na podstawie zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego wprowadzono zakaz nurkowania w ich obrębie (inna sprawa, że niektórzy prawnicy podważają zasadność wprowadzenia tego typu zarządzenia, zob.
Kijowski 2015). Ze względu na zaleganie w tzw. wyłącznej strefie ekonomicznej
– nad wodami, nad którymi państwo polskie nie ma pełnego władztwa – istnieją jednak tylko ograniczone możliwości ochrony. Problem dotyczy zwłaszcza
mniejszych i mniej znanych jednostek.
Widoczne są również braki w naszej wiedzy na temat przebiegu i formy
kształtowania się podwodnych stanowisk archeologicznych, jakie tworzą metalowe wraki, m.in. ich dezintegracji, procesów depozycyjnych i podepozycyjnych
(Święch 2014)2. W tym miejscu należy nawiązać do specyfiki podwodnych badań
1

2

SS General von Steuben zwodowany został w 1922 roku jako München, dopiero w 1930 roku
zmianiono jego nazwę, którą w 1938 roku skrócono do SS Steuben.
Studia nad procesami kształtowania się podwodnych stanowisk archeologicznych – starożytnych
i nowożytnych – prowadzili m.in. David J. Stewart (1999) i Keith Muckelroy (1978). W przypadku
metalowych wraków głównymi czynnikami wpływającymi na korozję są: zawartość rozpuszczonego
w wodzie tlenu, pH i zasolenie wody oraz jej temperatura, a także prędkość prądów i działanie fal
morskich; znaczenie ma również obecność bakterii redukujących siarczany (Rogowska 2011, 31).
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archeologicznych, w tym sposobów dokumentowania dużych jednostek, co stanowi znaczny problem metodyczny. Ze względu na rozmiary oraz formy większości wraków klasyczne metody wykorzystywane przy pracach na mniejszych
obiektach z wcześniejszych okresów chronologicznych mogą nie znajdować zastosowania3. Wydaje się, że jest to obszar badawczy, w którym należy stosować
nowoczesne techniki, urządzenia akustyczne pozwalające uzyskać dokładny obraz oraz plan stanowiska w formie cyfrowej.
Badania środowiskowe nad wrakami czasów najnowszych prowadzone są
w kilku krajach. Wymienić tutaj należy przede wszystkim Stany Zjednoczone
i realizowany tam Wreck Oil Removal Program oraz Finlandię, gdzie zainicjowany
w 1991 roku rejestr tego typu obiektów zawiera już ponad 1000 pozycji (Hac et al.
2011, 3)4. Warto także wspomnieć o międzynarodowych programach wspierających tego typu działania: The South Pacific Regional Environment Programme
(SPREP) i Pacific Ocean Pollution Prevention Programme (PACPOL). Prace takie
mają miejsce również w Polsce, W ramach programu Monitoring zanieczyszczenia
dna w miejscu zalegania wraków, uruchomionego w końcu 1998 roku przez Instytut Morski w Gdańsku, monitorowanych jest 28 wraków (Gajewski et al. 1999,
2000, 2001; Hac et al. 2011; Hac z zesp. 2015)5. W większości są to jednostki
z czasów wojen światowych, a wśród trzech stanowiących największe zagrożenie
dla środowiska znajdują się dwie z II wojny światowej – SS Stuttgart (ryc. 1)
i TS Franken (ryc. 2, 4). W ramach związanych z nimi prac wykonuje się szereg
pomiarów hydrograficznych, również z wykorzystaniem urządzeń akustycznych
i sejsmoakustycznych. Ze względu na specyfikę środowiska wodnego (m.in. kąta
załamania światła) część urządzeń wykorzystywanych do pomiarów na lądzie,
m.in. tych, które współpracują z laserami, nie znajduje zastosowania lub stosuje
się je w bardzo ograniczonym zakresie w badaniach podwodnych (np. zielony
laser). Powszechnie wykorzystuje się natomiast urządzenia akustyczne i sejsmoakustyczne, które dokonują pomiaru prędkości rozchodzenia się dźwięku odbitego od dna oraz znajdujących się na nim obiektów i na tej podstawie tworzą obraz, w tym echosondę wielowiązkową (MBES – multi-beam echo-sounder) i sonar
3

4

5

Autorzy mają tutaj na myśli przede wszystkim wykonywanie dokumentacji rysunkowej czy
metody pomiarowe.
W Stanach Zjednoczonych program ten prowadzony jest przez agencję rządową – National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), natomiast w Finlandii – Finnish Environment
Institute (SYKE).
Stan na wiosnę 2016 roku. Wszczęte prace wynikają z realizacji przepisów krajowych (Ustawa
o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej) oraz międzynarodowych – Konwencji Helsińskiej (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku lub HELCOM)
z 1992 roku (Hac et al. 2011, 3). Dodatkowym czynnikiem jest przyjęcie w 2009 roku przez
Unię Europejską strategii dla Morza Bałtyckiego (Rogowska 2011, 44). Warto wspomnieć, iż
niedawno powstał nowy dokument, tzw. Konwencja z Nairobi, który poświęcony jest usuwaniu
współczesnych wraków zagrażających po zatonięciu środowisku naturalnemu.
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boczny (SSS – side scan sonar) (urządzania akustyczne) pozwalające wykryć obiekty
zalegające na powierzchni dna oraz profilografy osadów dennych (SBP – sub-bottom
profiler) (urządzenie sejsmoakustyczne), penetrujące obszar pod powierzchnią dna.
Historia SS Stuttgart nie jest szerszej znana. Dlatego uzasadnione wydaje się
podanie tutaj kilku faktów na jego temat. Była to siostrzana jednostka SS Steuben. Zbudowana została w 1923 roku dla niemieckiego armatora Norddeutscher
Lloyd, mierzyła 171,6 m długości maksymalnej (160,7 m długości między pionami) i 19,8 m szerokości, zanurzenie wynosiło 8,53 m, a tonaż 13 387 BRT
(Gajewski et al. 2009, 6; Rogowska 2011, 39). W 1938 roku statek został zakupiony przez organizację Kraft durch Freude (Siła przez Radość) organizującej
wypoczynek dla członków NSDAP. Tuż przed wybuchem II wojny światowej
wcielono go do Kriegsmarine, gdzie przebudowany został na okręt szpitalny i od
tego czasu funkcjonował pod nazwą Lazaretschiff „C”. Stuttgart zatonął podczas
pierwszego bombardowania portu wojennego w Gdyni przez aliantów zachodnich, które miało miejsce 9 października 1943 roku. Na pokładzie znajdowali się
wówczas ranni żołnierze z frontu wschodniego. Według źródeł pisanych pożar
wywołany bombardowaniem przeżyło tylko kilka osób. Płonący statek odholowano na redę i zatopiono ze względu na zagrożenie, jakie stanowił dla innych
jednostek i instalacji portowych (Hac z zesp. 2015).
Wiadomo, że jednostka mogła zabrać na pokład 485 pacjentów oraz 138 członków personelu medycznego, załoga natomiast liczyła około 290 osób (Gajewski
et al. 2009, 9)6. Liczba ofiar mogła dojść nawet do 900 ludzi. Daje to podstawy
do uznania wraku za mogiłę wojenną – mokry grób7. Jednak już w latach
50. XX wieku ze względu na położenie wraku w bliskim sąsiedztwie toru po6

7

Warto wspomnieć tutaj dwie inne jednostki zatopione podczas II wojny światowej. Podobnie jak
w przypadku SS Stuttgart liczba ofiar pozwala określić je mianem mokrych grobów, a mimo to
zostały one z różnych powodów zniszczone. Mowa tutaj o wykorzystywanych przez Niemców
do transportu jeńców wojennych i więźniów statkach SS Oria i MS Rigel.
Pierwsza z tych jednostek zatonęła w lutym 1944 roku u wybrzeży wyspy Patroklos (Morze
Egejskie) z ponad czterema tysiącami włoskich jeńców wojennych na pokładzie. Według relacji
okolicznych mieszkańców przez kilka kolejnych miesięcy morze wyrzucało na brzeg ciała.
Znaczna część wraku po wojnie została pocięta i zezłomowana. Dopiero po jego ponownym
zlokalizowaniu i zidentyfikowaniu tożsamości w latach 1999–2002 został objęty ochroną jako
mogiła wojenna.
W listopadzie tego samego 1944 roku w norweskim fiordzie u wybrzeży wyspy Rosøya i Tjøtta
zatopiony został MS Rigel. Statek przewoził wówczas ponad dwa i pół tysiąca jeńców wojennych
(głównie radzieckich), z których większość zginęła. Jednostka została zezłomowana pod koniec
lat 60. XX wieku. W 1969 roku wydobyto z niego 1011 ciał, a miejsce spoczywania pozostałości
wraku uznane zostało za mogiłę wojenną.
W trakcie wojny specjalna komórka Wermachtu badająca zbrodnie popełniane przeciwko
żołnierzom niemieckim zajęła się przypadkiem SS Stuttgart. Po wstępnej analizie stwierdzono,
iż tragedia ta ze względu na częściowy kamuflaż, jakim okręt był pokryty, nie może zostać
uznana za zbrodnię wojenną (Hac z zesp. 2015).
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dejściowego do portu w Gdyni, po uprzednim wykluczeniu możliwości podniesienia i przywrócenia do użytku, Komisja Kasacyjno-Wrakowa Polskiego
Ratownictwa Okrętowego sklasyfikowała go jako przeszkodę nawigacyjną, tym
samym wnioskując o jego usunięcie poprzez demolicję (metodami pirotechnicznymi, polegającymi na rozrywaniu fragmentów kadłuba) (Gajewski et al. 2009,
10). Nurkowie przeprowadzający prospekcję na zlecenie Komisji nie wykryli
żadnych ludzkich szczątków8. W 1957 roku rozpoczęto usuwanie spoczywającego na głębokości 20–23 m Stuttgarta, prace te kontynuowano do 1962 roku, po
czym przerwano je, pozostawiając partię denną (Gajewski et al. 1999).
Pozostałości zalegającego ok. 2 mile morskie od portu w Gdyni wraku Stuttgart (ryc. 3) wytypowano do badań środowiskowych m.in. na podstawie relacji
nurków i badaczy z Centralnego Muzeum Morskiego, którzy w 1992 roku podjęli próbę wykonania prospekcji na wraku. Mówiono o dużym zanieczyszczeniu
na dnie oraz plamach ropopochodnych wydobywających się na powierzchnię
(Gajewski et al. 1999, 6).
Do badań na stanowisku podjętych przez Instytut Morski w Gdańsku
w 1998 roku i powtarzanych w następnych latach (m.in. 2009, 2012, 2015 i 2016)
wykorzystano urządzenia do pomiarów akustycznych dna (sonda wielowiązkowa i sonar boczny holowany), do pomiarów sejsmoakustycznych dna (profilograf
osadów dennych i boomer), do pomiarów magnetycznych oraz do pobierania
próbek dna i wody (czerpak Van Veen, sonda wibracyjna typu VKG-03 i VKG-06
oraz batometr) (Gajewski et al. 2009, 15–25). Z archeologicznego punktu widzenia
najistotniejsze wydają się tutaj metody akustyczne, sejsmoakustyczne i magnetyczne, które posłużyły do stworzenia kartograficznego odwzorowania stanowiska
(obszaru zalegania wraku) poprzez wykorzystanie mapy geologicznej modelu
dna, map anomalii pola magnetycznego, batymetrycznej i sonarowej (Gajewski
et al. 2009, 12). Odwzorowanie danych pomiarowych odbywało się według układu
współrzędnych WGS84. Do pozycjonowania statku badawczego wykorzystano
DGPS, co wraz z wysokiej rozdzielczości czujnikiem kompensacji ruchów oraz
komputerem nawigacyjnym pozwoliło na określenie rzeczywistej pozycji rejestrowanych danych. Już podczas pierwszych badań w 1998 roku sporządzono mapę
w skali 1:500, która dostarczyła szczegółowych informacji o rozmieszczeniu
szczątków kadłuba (Gajewski et al. 1999). Udało się wówczas określić, iż oś statku
leży z dziobem w kierunku północno-wschodnim w azymucie 45°, a rozmiary zalegającej w dnie części wraku określono na około 137 m długości i 17,5 szerokości.
W trakcie prowadzonych w latach 2009–2012 pomiarów uzyskano dane
z następującą precyzją: batymetryczne, prowadzone echosondą wielowiązkową
8

Pomimo zniszczeń, jakich dokonał pożar na jednostce, istnieje pewne prawdopodobieństwo
zachowania się ludzkich szczątków we wnętrzu kadłuba. Mogły one zostać niezauważone
w trakcie rozpoznania lub fakt ten został przemilczany ze względów politycznych.
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Seabat 8101 firmy Reason – z dokładnością głębokości do 0,25 m; sonarem bocznym dwuczęstotliwościowym EdgeTech DF-1000 (później EdgeTech 4200)
pracującym w częstotliwościach 100 i 400 kHz (400 i 600 kHz) – rozdzielczość
obrazu powyżej 0,2 m w obu kierunkach, a dokładność pozycjonowania piksela nie gorszą niż 3 m. Wyniki sejsmoakustyczne: dla profilomierza sejsmicznego
typu pinger Seabed ORETECH 3010P przy częstotliwości 5 kHz – rozdzielczość
ok. 30 cm, a dla profilomierza typu boomer firmy SIG Energy (pracującemu od
300 Hz do 2500 Hz) – uzyskanie obrazu warstw podpowierzchniowych z rozdzielczością ok. 60 cm (Gajewski et al. 2009, 17–20; Hac z zesp. 2015, 35). Należy tutaj
odnotować, iż parametry wykorzystywanych urządzeń oraz jakość pozyskiwanych z nich danych ulega ciągłemu polepszaniu. Widoczne jest to nie tylko w perspektywie 16 lat prowadzenia badań na pozostałościach wraku SS Stuttgart, ale
też w znacznie krótszym czasie, przy zestawieniu wyników np. z lat 2009–2012
i 2016 z urządzeń stosowanych dzisiaj przez Instytut Morski w Gdańsku9.
Inspekcję wizualną stanowiska przeprowadzono przy pomocy zdalnie sterowanego pojazdu typu ROV (ang. remotely operated vehicle) z zamontowaną kamerą,
z której obraz przesyłany był na statek badawczy w czasie rzeczywistym (Gajewski et al. 1999, 7–11). Wykorzystanie tego urządzenia cechuje znacznie większa możliwość czasowego przebywania pod wodą, a tym samym dłuższej pracy
na stanowisku. W przypadku Stuttgarta znaczenie miał także fakt dużego zanieczyszczenia w obrębie pozostałości wraku, które mogło stwarzać dodatkowe
komplikacje przy ewentualnym wykorzystaniu nurków. Próbki pobrane przez
czerpak Van Veen oraz wibrosondę VKG-03/06, mimo iż mają znaczenie przede
wszystkim w badaniach środowiskowych, z punktu widzenia archeologii pozwalają natomiast rozpoznać rodzaj dna oraz warstw, w jakich została zdeponowana
jednostka.
Zaprezentowany powyżej przykład badań środowiskowych pokazuje szereg
pomiarów i analiz wykonywanych na omawianym wraku i w jego bezpośrednim
otoczeniu. Część z nich można wykorzystać na różnych etapach prac archeologicznych, nie tylko przy poszukiwaniu i namierzaniu obiektów na dnie, jak to
często ma dzisiaj miejsce. Mowa tutaj przede wszystkim o urządzeniach akustycznych i sejsmoakustycznych, które przy odpowiednich ustawieniach pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości danych. Sporządzone na tej podstawie mapy,
plany oraz modele 3D mogą służyć do wykonywania szerszej dokumentacji stanowisk oraz ich monitorowania. Warto zaznaczyć, iż są to metody nieinwazyjne.
Zastosowanie tych urządzeń, jak również robotów podwodnych – ze względu
na głębokość spoczywania niektórych wraków, a tym samym ograniczone możliwości przebywania i pracy ludzi w takim środowisku – wydaje się jedynym
możliwym rozwiązaniem.
9

Mowa tutaj np. o echosondzie wielowiązkowej ultrawysokiej rozdzielczości Reason SeaBat T-50-P.
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Ze względu na znaczne koszty prowadzenia prac hydrograficznych z wysokiej jakości urządzeniami wykonywanie ich wyłącznie na potrzeby archeologii
wydaje się mało prawdopodobne. Istotne jest zatem podjęcie współpracy interdyscyplinarnej w ramach badań archeologicznych i środowiskowych, a także wykorzystanie już istniejących danych uzyskanych przez oceanografów, hydrografów
i biologów morskich. Przykładem mogą być planowane w niedalekiej przyszłości
badania środowiskowe wraku TS Franken oraz innych jednostek z listy 28 stanowiących zagrożenie dla środowiska naturalnego Bałtyku10.

10

Idący na dno TS Franken mógł zawierać 9500 m3 paliwa, 306 ton smarów i olejów oraz 973 tony
amunicji. Obecnie szacowana ilość oleju we wraku to od 1000 do 3000 m3. Tym samym stanowi
potencjalnie znacznie większe zagrożenie niż wrak SS Stuttgart.
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Ryc. 1. Archiwalne zdjęcie jednostki SS Stuttgart, okrętu szpitalnego zatopionego podczas nalotu
aliantów zachodnich na Gdynię w 1943 roku. Z kolekcji Erlinga Skjolda©
Fig. 1. Archive photo of SS Stuttgart, a hospital ship sunk during an air raid of the Western Allies
on Gdynia in 1943. From the collection of Erling Skjold©

Ryc. 2. Archiwalne zdjęcie okrętu wsparcia TS Franken, zatopionego w 1945 roku niedaleko
Helu przez lotnictwo radzieckie. Zdjęcie wykonane 8 kwietnia 1945 roku, autor nieznany
Fig. 3. Archive photo of TS Franken, an assistance ship sunk in 1945 near Hel Peninsula by the
Soviet air force. Photo taken on 8 April 1945, author unknown
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Ryc. 3. Obraz pozostałości po wraku SS Stuttgart z echosondy wielowiązkowej. Ilustracja:
Instytut Morski w Gdańsku©
Fig. 2. The image of remains of the SS Stuttgart wreck from multibeam sonar. Picture: Sea
Institute in Gdańsk©

Ryc. 4. Obraz z echosondy wielowiązkowej głównej części wraku TS Franken – rufy i śródokręcia. Ilustracja: Instytut Morski w Gdańsku©
Fig. 4. Multibeam sonar image of the main part of the TS Franken wreck – stern and midship.
Picture: Sea Institute in Gdańsk©
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Environmental supervision of the 20 century shipwrecks using the example
of the remains of vessel SS Stuttgart – case study of the usefulness of obtained
data in the context of archaeological work and the protection of underwater
cultural heritage
Summary
This brief article discusses the matter of iron and steel shipwrecks in the context of
the remains of vessel SS Stuttgart, and its environmental research conducted by scientists from Maritime Institute in Gdańsk. Her shipwreck is on the Polish list of 28 wrecks
being treated for environmental reasons in the Polish part of South Baltic. At the present
SS Stuttgart is most dangerous sunken object on the Polish coast. She was taking part in
the 2nd World War. As such they are interesting objects which can be used in the studies
of underwater archaeology of the contemporary past. The authors focus on their possible
use in archaeology of the data obtained during oceanographic and hydrographic research.
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