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 Czym jest MAP? To  istniej¹ca od
dwóch lat w Gdyni grupa, skupiaj¹ca kil-
kunastu pasjonatów nurkowania i historii
opanowanych chêci¹ rozwik³ania tajem-
nicy ostatniego rejsu Or³a i wyja�nienia
przyczyny jego zatoniêcia.

 -  Nasz¹ dewiz¹ jest ³aciñska senten-
cja �facta sunt verbis difficilora�, co ozna-
cza �czyny s¹ trudniejsze ni¿ s³owa� -
wyja�nia filozofiê dzia³ania organizacji jej
prezes Krzysztof Piwnicki. - Od niemal
siedemdziesiêciu lat wszyscy mówi¹, ¿e
Or³a trzeba odnale�æ. Uznali�my, ¿e czas
wreszcie przestaæ gadaæ i zrobiæ to na-
prawdê.

Pojawia siê prawdziwa szansa na odnalezienie wraku
najs³ynniejszej jednostki w historii Polskiej Marynarki
Wojennej � legendarnego okrêtu podwodnego Orze³.
Wszystko wskazuje na to, ¿e ju¿ pod koniec lipca na jego
poszukiwania wyruszy na Morze Pó³nocne ekspedycja
Morskiej Agencji Poszukiwawczej.

W poszukiwaniu historii

Ekspedycja
Orze³

Hubert Jando
(pierwszy z lewej)

i Krzysztof Piwnicki licz¹,
¿e odnajd¹ w koñcu

wrak Or³a.
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Logo ekspedycji.
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Cel � zlokalizowaæ!

Orze³  ws³awi³ siê ucieczk¹, we wrze-
�niu 1939 roku, z Tallina do Anglii. Bez
map. Wyczynu nie powtórzy³a wówczas
¿adna jednostka. Nic zatem dziwnego, ¿e
do dzisiaj okrêt uwa¿any jest za chlubê
polskiej MW. W oparciu o jego losy po-
wsta³ film fabularny. Jego imiê nosi dzi�
nasz najwiêkszy okrêt podwodny.

 W swój ostatni, jak siê pó�niej oka-
za³o, rejs polski okrêt wyszed³ 23 maja
1940 roku. Dzieñ powrotu do szkockiej

bazy w Rosyth wyznaczono na 8 czerw-
ca. Kiedy Orze³ siê tam nie stawi³, nie
nada³ te¿ komunikatu o ewentualnym
opó�nieniu, 11 czerwca dowództwo pol-
skiej floty uzna³o, ¿e jest stracony. Uzna-
no, ¿e razem z nim na dnie Morza Pó³-
nocnego poleg³o 63 marynarzy.

Pomimo up³ywu czasu wci¹¿ nie wia-
domo na pewno ani co by³o przyczyn¹
zatopienia polskiego okrêtu, ani gdzie
dok³adnie spoczywa jego wrak. Problem
bowiem w tym, ¿e nikt nie odnotowa³
faktu jego zatopienia.

 ̄ adna hipoteza nie jest wykluczona.
Anglicy uznali, ¿e okrêt zaton¹³ 25 maja
po wej�ciu na minê, Niemcy, ¿e 29 maja
zosta³ zniszczony przez jeden z ich sa-
molotów. Ale wiadomo te¿ na przyk³ad,
¿e Orze³ mia³ k³opoty z mechanizmami
zanurzania. Mog³y zawie�æ, okrêt zanu-
rzy³ siê za g³êboko i zosta³ zmia¿d¿ony
przez ci�nienie wody. Cz³onkowie MAP
s¹ przekonani, ¿e Orze³ wszed³ na pole

minowe zlokalizowane ok. 150 mil mor-
skich na po³udnie od wybrze¿y Norwe-
gii. Takie wnioski wyci¹gnêli po przestu-
diowaniu wszystkich dostêpnych doku-
mentów. Je�li maj¹ racjê, okrêt, zapewne
z wielk¹ dziur¹ w kad³ubie, spoczywa na
dnie Morza Pó³nocnego na g³êboko�ci ok.
60 metrów.

 MAP chce dok³adnie przeczesaæ
prawdopodobny rejon zatoniêcia Or³a.
Grupa zamierza³a zrobiæ to ju¿ w ubie-
g³ym roku, ale do ekspedycji nie dosz³o
po wycofaniu siê g³ównego sponsora.

Teraz ma byæ inaczej. Wyprawê, której
koszt szacowany jest na ok. 90 tys. euro,
sfinansowaæ ma firma Balex Metal z Bol-
szewa ko³o Wejherowa, znany producent
wyrobów stalowych. Badania zostan¹
przeprowadzone z pok³adu, wynajête-
go specjalnie na tê okazjê, statku badaw-
czego Instytutu Morskiego w Gdañsku,
Imor. Rejs ma siê rozpocz¹æ 29 lipca, a za-
koñczyæ trzy tygodnie pó�niej.

 -  Nasza wyprawa osi¹gnie skutek
nawet je�li nie odnajdziemy wraku Or³a
� uwa¿a Hubert Jando, skarbnik MAP. -
Bêdziemy bowiem wtedy mogli z ca³¹
pewno�ci¹ wykluczyæ nasz¹ hipotezê
jego zatoniêcia. A to bêdzie du¿y krok
do przodu.

 Cz³onkowie MAP licz¹ jednak, ¿e uda
im siê zrealizowaæ g³ówny cel wyprawy.
Twierdz¹, ¿e nic wiêcej ich nie interesu-
je. Przez szacunek dla poleg³ych mary-
narzy nie zamierzaj¹ penetrowaæ szcz¹t-
ków okrêtu. Je�li nie bêdzie innej mo¿li-

wo�ci i aby zidentyfikowaæ wrak wydo-
bêd¹ na powierzchniê jak¹� jego czê�æ,
zamierzaj¹ przekazaæ j¹ do Muzeum Ma-
rynarki Wojennej.

Wyj¹tkowy, ale pechowy

Orze³  zbudowany zosta³ za sk³adek
spo³eczeñstwa w ramach tzw. Funduszu
Obrony Morskiej na krótko przed wybu-
chem drugiej wojny �wiatowej. Kiedy 10
lutego 1939 roku oficjalnie wp³yn¹³ do
portu w Gdyni, gdzie akurat odbywa³o
siê �wiêto Marynarki Wojennej, na jego
przywitanie przysz³o 30 tysiêcy ludzi!

 By³o na co popatrzeæ. Orze³ by³ okrê-
tem du¿ym i nowoczesnym. Mia³ 84
metry d³ugo�ci, 12 wyrzutni torpedowych
i siln¹ artyleriê. Na wodzie porusza³ siê z
prêdko�ci¹ prawie 20 wêz³ów, pod wod¹
9. Zasiêg p³ywania: 7 tysiêcy mil mor-
skich. Okrêt zaprojektowany zosta³ tak,
by móg³ operowaæ daleko poza swoimi
bazami.

 Od samego pocz¹tku ci¹¿y³o nad
Or³em jakie� dziwne fatum. 15 stycznia
1938 roku, w czasie wodowania w ho-
lenderskiej stoczni we Vlissingen, jego
kad³ub nie chcia³ siê zsun¹æ z pochylni.
Panuj¹cy wówczas w Holandii mróz �ci¹³
smary, po których kad³ub Or³a mia³ siê
ze�lizgn¹æ do wody. Z miejsca ruszy³y go
dopiero dwie lokomotywy. Niepomy�l-
ny okaza³ siê tak¿e pierwszy próbny rejs
polskiego okrêtu. Wracaj¹cy z niego
Orze³ uderzy³ dziobem w jeden z porto-
wych pomostów.

Okrêt  mia³ te¿ pechowego dowódcê
- kmdr ppor. Henryka K³oczkowskiego.
1 wrze�nia 1939 roku zasta³ go w Gdyni.
Okrêt wyszed³ w morze z opó�nieniem
bo, nie wiedzieæ czemu, K³oczkowski
zezwoli³ za³odze, której rodziny tam
mieszka³y, spêdziæ noc poprzedzaj¹c¹
wybuch wojny, w swoich domach.

Orze³  mia³ patrolowaæ sektor od la-
tarni morskiej w Jastarni do uj�cia Wis³y.
K³oczkowski rozkaz wykona³ po³owicz-
nie. Ju¿ 4 wrze�nia, wbrew rozkazom
dowództwa, podj¹³ decyzjê o opuszcze-
niu sektora i skierowa³ Or³a w okolice
Gotlandii. O�wiadczy³ te¿, ze jest ciê¿ko
chory, bo zatru³ siê jednym z posi³ków,
który zjad³ w gdyñskiej kantynie w przed-
dzieñ wybuchu wojny.

 Za³oga mia³a jednak podstawy,  by
s¹dziæ, ¿e ich dowódca k³amie i symuluje
chorobê. Zw³aszcza, ¿e szybko zauwa¿o-
no, i¿ ma w kajucie zapasy jedzenia. Ma-
rynarze zaczêli te¿ podejrzewaæ, ¿e tchó-
rzy i celowo unika walki z Niemcami.

ORP Orze³ do dzisiaj pozostaje najwiêksz¹ legend¹ polskiej floty.
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Obawy te potwierdzi³ fakt odmowy za-
atakowania nieprzyjacielskiego zbiorni-
kowca Bremen, który pojawi³ siê w pe-
ryskopie Or³a 12 wrze�nia. W takiej sy-
tuacji dowództwo polskiej MW nakaza³o
wysadzenie K³oczkowskiego w którym�
z neutralnych portów. Chocia¿ bli¿ej by³a
Szwecja, postanowi³ zej�æ z Or³a dopiero
w dalekim, estoñskim Tallinie. Okrêt za-
win¹³ tam 14 wrze�nia.

K³oczkowski natychmiast opu�ci³ jed-
nostkê. Po krótkim pobycie w szpitalu
pozosta³ w Estonii. Motywy jego postê-
powania nie s¹ do koñca jasne. Wiele
dokumentów wskazuje, ¿e podj¹³ wspó³-
pracê z radzieckimi s³u¿bami specjalny-
mi. Za swoje zachowanie zosta³ postawio-
ny przed Morskim S¹dem Wojskowym
w Londynie. 3 sierpnia 1942 roku, na
mocy jego wyroku, zosta³ zdegradowa-
ny do stopnia marynarza, wydalony z MW
i skazany na cztery lata wiêzienia.

Ucieczka z Tallina

 Po zawiniêciu Or³a do Tallina okrêt
zosta³ tam bezprawnie internowany. Es-
toñczycy zabrali wszystkie mapy i zaczê-
li go rozbrajaæ. Polacy nie zamierzali siê
jednak poddaæ. Postanowili uciec z portu
i przedrzeæ siê do Wielkiej Brytanii.

W tym celu opó�niali prace przy roz-
brajaniu okrêtu. Dyskretnie nadpi³owali
te¿ cumy i zbadali wyj�cie z portu. W nocy
z 17 na 18 wrze�nia obezw³adnili i po-
rwali dwu estoñskich stra¿ników pilnuj¹-

cych okrêtu, odciêli dop³yw pr¹du do
o�wietlenia nabrze¿y i ruszyli przed sie-
bie. Dowództwo nad okrêtem obj¹³ kpt.
mar. Jan Grudziñski.

Orze³  nie mia³ map. Móg³ wpa�æ na
któr¹� z mielizn czy podwodnych ska³.

Ostatni kurs ORP Or³a.
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IMOR - statek badawczy Instytutu Morskiego. Pierwsza polska jednostka
przystosowana do badañ strefy przybrze¿nej i p³ytkich wód zalewowych.

Za³oga nie zna³a po³o¿enia niemieckich
pól minowych. Jak siê szybko okaza³o,
okrêt by³ �cigany nie tylko przez Estoñ-
czyków i Niemców, ale te¿ przez Rosjan.
Zapas paliwa i s³odkiej wody kurczy³ siê
w zastraszaj¹cym tempie. W miarê up³y-
wu czasu dawa³o o sobie znaæ tak¿e zmê-
czenie psychiczne za³ogi.

 Na domiar z³ego, kiedy ju¿ przecho-
dzili przez Cie�niny Duñskie, przesta³a
dzia³aæ radiostacja. Od tego momentu
Orze³, nie mog¹c nadaæ sygna³u rozpo-
znawczego, móg³ zostaæ zaatakowany
tak¿e przez aliantów. Na szczê�cie radio
uda³o siê naprawiæ tu¿ u szkockich wy-
brze¿y. 14 pa�dziernika 1939 roku okrêt
w towarzystwie brytyjskiego niszczycie-
la Valorous wp³yn¹³ do bazy w Rosyth.

 Pod brytyjskimi skrzyd³ami Orze³
odby³ siedem samodzielnych patroli.
W czasie jednego z nich, 8 kwietnia 1940
roku, u norweskich wybrze¿y storpedo-
wa³ i zatopi³ statek Rio de Janeiro. Na
jego pok³adzie by³o 400 niemieckich
¿o³nierzy. Dziêki temu sukcesowi alianci
dowiedzieli siê, ¿e Niemcy szykuj¹ siê do
inwazji na Norwegiê. Niestety, by³o ju¿
za pó�no na jak¹kolwiek reakcjê. Inwa-
zja nast¹pi³a dzieñ po zatopieniu Rio de
Janeiro.

Tomasz Falba
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