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Choæ niektórzy z nich znaj¹ siê ju¿ od
kilkunastu lat, przyznaj¹, ¿e na pomys³
odnalezienia Or³a wpadli spontanicznie
dopiero jakie� trzy lata temu. To w³a�nie
wtedy za³o¿yli grupê o nazwie Morska
Agencja Poszukiwawcza (www.agencja-
morska.pl). Krzysztof Piwnicki, 38-letni
historyk z Gdyni zosta³ jej prezesem, 30-
letni Piotr Surzyn, dyrektor w jednej z trój-
miejskich agencji reklamowych, wicepre-
zesem, Hubert Jando, 31-letni pracownik
Centrum Techniki Morskiej w Gdyni,
skarbnikiem, 51-letni Andrzej Siadek
z Ukty na Mazurach, przewodnicz¹cym
komisji rewizyjnej, a 23-letni student Aka-
demii Morskiej w Gdyni Bartosz Wilk,
cz³onkiem komisji rewizyjnej i fotografem
dokonañ stowarzyszenia.

¯eby zdobyæ Ksiê¿yc

Jak wspomina Piotr Surzyn, z up³y-
wem czasu coraz wiêcej osób anga¿o-
wa³o siê w projekt. Poza wymieniony-
mi, wokó³ MAP skupi³o siê jeszcze kil-
kunastu zapaleñców (m. in. wpieraj¹-
cy grupê prawnik Grzegorz �wi¹tek
i w³a�ciciel firmy PR Tomasz Lis, który
zaj¹³ siê pozyskaniem funduszy na po-
trzeby stowarzyszenia). £¹czy ich nie
tylko pragnienie rozwik³ania zagadki
Or³a, ale tak¿e pasja nurkowania. Wiêk-
szo�æ ma na swoim koncie eksploracjê
wraków w polskich i zagranicznych
wodach. Najwiêksze do�wiadczenie
nurkowe ma Andrzej Siadek, by³y p³e-
twonurek Marynarki Wojennej, wybit-

ny specjalista w swojej dziedzinie, któ-
ry pracowa³ dla belgijskiego Instytutu
Oceanografii na Korsyce. Sporym �pod-
wodnym� do�wiadczeniem pochwaliæ
siê mo¿e tak¿e Krzysztof Piwnicki, pod-
ró¿nik, który odwiedzi³ ponad 30 kra-
jów, od Mongolii po Pakistan.

Pocz¹tkowo badaniami historycznymi
i zbieraniem informacji na temat Or³a zaj-
mowali siê Piwnicki i Jando (zapalony
badacz historii broni podwodnej, szcze-
gólnie tej z czasów drugiej wojny �wiato-
wej). Potem robili to ju¿ wszyscy, siedz¹c
czêsto do 2-3 w nocy nad dokumentami
i pisz¹c kolejne listy do archiwów.

- MAP to nie jest skostnia³e stowarzy-
szenie, w którym obala siê zarz¹dy i k³ó-
ci o nieistotne rzeczy. Staramy siê byæ
zespo³em dynamicznych ludzi, profesjo-
nalistów, którzy swoj¹ wiedzê i umiejêt-
no�ci wykorzystuj¹ w konkretnych celach
� wyja�nia Surzyn. � �Je�li jest to twoja

Ludzie Or³a

Krzysztof Piwnicki, Piotr Surzyn, Hubert Jando,
Andrzej Siadek i Bartosz Wilk. Radzimy zapamiêtaæ
te nazwiska. Byæ mo¿e to oni rozwik³aj¹
najwiêksz¹ tajemnicê w historii Polskiej
Marynarki Wojennej � zatopienia legendarnego
okrêtu podwodnego ORP Orze³.

Poszukiwanie legendy

Cz³onkowie MAP, od lewej: Hubert Jando, Krzysztof Piwnicki,
Bartosz Wilk, Andrzej Siadek, Piotr Surzyn.
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pasja, to rób co� a nie gadaj, ci co siedzie-
li i gadali nie polecieli na Ksiê¿yc� - to
zdanie powtarzamy naszym ¿onom i na-
rzeczonym, które chcia³yby ogl¹daæ nas
czê�ciej w domach.

Wyja�niæ niewyja�nione

Swoj¹ filozofiê cz³onkowie MAP wpro-
wadzaj¹ w ¿ycie. Ju¿ w ubieg³ym roku
chcieli zorganizowaæ ekspedycjê w celu
wyja�nienia tajemnicy ostatniego patrolu
Or³a. Nic z tego jednak nie wysz³o, bo w
ostatniej chwili z finansowania rejsu wy-
cofa³ siê g³ówny sponsor. Teraz ma byæ
inaczej.

Wyprawa 29 lipca rusza na Morze
Pó³nocne. Cz³onkowie MAP s¹ przeko-
nani, ¿e to w³a�nie tam odnajd¹ szcz¹t-
ki Or³a. Wed³ug nich okrêt spoczywa
ok. 150 mil morskich na po³udnie od
wybrze¿y Norwegii, na g³êboko�ci ok.
60 metrów.

Do takich wniosków doszli po dok³ad-
nym przeanalizowaniu wszystkich dostêp-
nych dokumentów zwi¹zanych z zatoniê-
ciem Or³a. Wed³ug nich, tu¿ przed wyj-
�ciem okrêtu w ostatni patrol, Niemcy
postawili tam pole minowe, o którym
za³oga nic nie wiedzia³a. Zdaniem cz³on-
ków MAP Orze³ zaton¹³ po wej�ciu na
jedn¹ z min z tego w³a�nie pola.

Gdyby MAP uda³o siê zrealizowaæ cel
wyprawy, by³by to nieprawdopodobny
sukces. Orze³ to przecie¿ najs³ynniejszy
okrêt w dziejach polskiej floty wojennej,
a jego zatoniêcie to jedna z najwiêkszych
tajemnic drugiej wojny �wiatowej. Sta³e
miejsce w podrêcznikach historii zapew-
ni³a mu ucieczka z internowania we wrze-
�niu 1939 z Estonii i przedarcie siê bez
map przez Morze Ba³tyckie do Anglii. Jesz-
cze dzisiaj dokonanie to budzi respekt.

W swój ostatni, jak siê pó�niej okaza-
³o, rejs polski okrêt wyszed³ 23 maja 1940
roku. Dzieñ powrotu do szkockiej bazy
w Rosyth wyznaczono na 8 czerwca. Ale
Orze³ siê tam nie stawi³.

Od ponad 60 lat historycy i pasjonaci
prze�cigaj¹ siê w próbach wyja�nienia
zagadki jego zatoniêcia. Mno¿¹ siê spe-
kulacje, czêsto fantastyczne. Faktem jed-
nak jest, ¿e w tym przypadku ¿adna hi-
poteza nie jest wykluczona. Anglicy uzna-
li, ¿e okrêt zaton¹³ 25 maja 1940 roku po
wej�ciu na minê, Niemcy, ¿e 29 maja
zosta³ zniszczony przez jeden z ich sa-
molotów, ale wyja�nieñ zaginiêcia jed-
nostki mo¿e byæ wiêcej.

Czê�æ okrêtu

To zdumiewaj¹ce, ale dopiero MAP,
chc¹c przeci¹æ spekulacje, przyst¹pi³a do

organizacji wyprawy maj¹cej na celu roz-
wik³anie tajemnicy Or³a. Ekspedycja wy-
ruszy w rejon badañ, specjalnie wynajê-
tym na tê okazjê, statkiem badawczym
Instytutu Morskiego w Gdañsku, Imor. Na
pok³adzie znajdzie siê piêciu, wymienio-
nych na pocz¹tku, cz³onków stowarzy-
szenia.

Ekspedycja potrwaæ ma trzy tygodnie.
MAP chce w tym czasie dok³adnie prze-
czesaæ prawdopodobny rejon zatoniêcia
Or³a przy pomocy sonarów i robota do
prac podwodnych. Teren poszukiwañ
podzielony zosta³ na trzy obszary:
wschodni, centralny i zachodni. Ustalono
ju¿, ¿e obszar centralny zostanie spraw-
dzony w pierwszej kolejno�ci.

Przez szacunek dla poleg³ych maryna-
rzy p³etwonurkowie MAP nie zamierzaj¹
penetrowaæ szcz¹tków okrêtu. Je�li zajdzie
potrzeba, zejd¹ pod wodê tylko po to, aby
wydobyæ na powierzchniê jak¹� czê�æ okrê-
tu, któr¹ przeka¿¹ potem w darze Muzeum
Marynarki Wojennej w Gdyni.

- Wiêcej nam nie trzeba � przekonuje
Krzysztof Piwnicki. - To nie jest komer-
cyjne przedsiêwziêcie. Nikt z nas nie chce
zarobiæ na Orle.

Zara¿anie histori¹

Wyprawa nie dosz³aby do skutku, gdy-
by nie wsparcie sponsora. Koszty ekspe-
dycji, wynosz¹ce 90 tys. euro, przekaza-
³a MAP firma Balex Metal z Bolszewa ko³o
Wejherowa, producent i dostawca rozwi¹-
zañ budowlanych wysokiej jako�ci. Prze-
bieg rejsu �ledziæ bêdzie mo¿na na spe-
cjalnej stronie internetowej, która ruszy
niebawem.

Jak nam zdradzili cz³onkowie stowa-
rzyszenia, MAP przygotowuje te¿ niespo-
dziankê dla mieszkañców Trójmiasta i tu-
rystów, którzy w okolicach 29 lipca znajd¹
siê na Skwerze Ko�ciuszki w Gdyni. Za-
cumuje tam statek wyprawy Imor, który
bêdzie mo¿na zwiedziæ (o szczegó³ach
tego wydarzenia i innych zwi¹zanych z
wypraw¹ poinformujemy w lipcowym
numerze naszej gazety). Ka¿dy chêtny
bêdzie móg³ na w³asne oczy zobaczyæ
jak wygl¹da Ekspedycja Orze³ i spotkaæ
siê z jej uczestnikami.

- Nie chodzi nam o tani¹ reklamê �
wyja�nia Hubert Jando. - Liczymy na to,
¿e dziêki temu uda siê zainteresowaæ hi-
stori¹ polskiej floty wojennej kolejnych
ludzi. Nawet gdyby tylko taki mia³ byæ
ostatecznie efekt naszego rejsu, powiem:
warto by³o.

Tomasz FalbaOstatni patrol ORP Or³a to najwiêksza tajemnica polskiej floty wojennej.
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