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W s³owach tych nie ma przesady.
Zatoniêcie ORP Or³a to jedna z najwiêk-
szych tajemnic drugiej wojny �wiatowej.
Legendarny okrêt-symbol Polskiej Mary-
narki Wojennej, który ws³awi³ siê ucieczk¹
z internowania w Estonii do Anglii w roku
1939, zagin¹³ rok pó�niej w niewyja�nio-
nych do dzisiaj okoliczno�ciach.

Zbadaj¹ ka¿dy metr

Po ponad sze�ædziesiêciu latach przed
szans¹ rozwik³ania zagadki ostatniego
patrolu Or³a staje Morska Agencja Poszu-

kiwawcza z Gdyni (MAP), organizacja
skupiaj¹ca pasjonatów historii i nurkowa-
nia. Po kilku latach badañ, przekopywa-
nia siê przez setki dokumentów, jej cz³on-
kowie doszli do przekonania, ¿e Orze³
zaton¹³ po wej�ciu na niemieckie pole
minowe oko³o 150 mil morskich na po-
³udnie od wybrze¿y Norwegii.

Aby siê przekonaæ czy maj¹ racjê zor-
ganizowali ekspedycjê, która 27 lipca
wyruszy na Morze Pó³nocne, aby prze-

Trwaj¹ ostatnie przygotowania do Ekspedycji Orze³.
Ju¿ za dwa tygodnie rozpocznie siê  najwa¿niejsza byæ

mo¿e wyprawa eksploracyjna w historii Polski.

Koñcowe
odliczanie

Cz³onkowie Ekspedycji Orze³ - od lewej -
Bartosz Wilk, Andrzej Siadek, Krzysztof

Piwnicki, Hubert Jando, Piotr Surzyn.
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szukaæ domniemany rejon katastrofy Or³a.
Przy pomocy statku Imor wypo¿yczone-
go z Instytutu Morskiego w Gdañsku za-
mierzaj¹ przebadaæ, metr po metrze, ob-
szar ponad tysi¹ca kilometrów kwadrato-
wych. Jak obliczaj¹, powinno im to zaj¹æ
oko³o trzech tygodni.

- Wiemy, ¿e mo¿emy nic nie znale�æ,
ale tego nie zak³adamy � mówi skarbnik
MAP Hubert Jando. - Wierzymy, ¿e jed-
nak siê uda, ¿e bêdziemy mieli szczê�cie,
by jako pierwsi ujrzeæ na w³asne oczy
szcz¹tki Or³a spoczywaj¹ce na dnie mo-
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i dostawca rozwi¹zañ budowlanych wy-
sokiej jako�ci.

- Anga¿ujemy siê w ró¿ne prospo³ecz-
ne projekty � wyja�nia Wojciech Godlew-
ski, dyrektor marketingu Balex Metal. -
Cieszymy siê, ¿e mo¿emy przyczyniæ siê
do wyja�nienia zagadki zatopienia tego
legendarnego okrêtu.

Gdzie le¿y wrak?

Przebieg Ekspedycji Orze³ budziæ bê-
dzie zapewne ogromne zainteresowanie.
Na stronie www.agencjamorska.pl mo¿-
na znale�æ szczegó³owe informacje. Re-
lacjê z badañ zamie�cimy tak¿e w �Na-
szym MORZU�, które od pocz¹tku sekun-
duje projektowi.

Z okazji wyruszenia Ekspedycji Orze³
na Morze Pó³nocne przygotowano wiele
niespodzianek. Na stronie internetowej
wyprawy og³oszony zosta³ m. in. konkurs
z nagrodami zorganizowany przez jej
sponsora. Na specjalnej mapie pokazuj¹-
cej obszar poszukiwañ mo¿na samemu
spróbowaæ wytypowaæ miejsce spoczyn-
ku wraku Or³a.

Wszyscy zainteresowani projektem
mog¹ wybraæ siê na Skwer Ko�ciuszki
w Gdyni, gdzie 27 lipca zacumuje statek
Imor. Bêdzie go mo¿na zwiedziæ, na miej-
scu spotkaæ bêdzie tak¿e mo¿na cz³onków
MAP i otrzymaæ archiwalne egzemplarze
�Naszego MORZA�.

Tomasz Falba

rza i raz na zawsze przeci¹æ spekulacje
dotycz¹ce jego zatopienia.

Spokój marynarzy

Do rozpoczêcia wyprawy zosta³y nie-
ca³e dwa tygodnie. Jak nas poinformo-
wa³ wiceprezes MAP Piotr Surzyn, trwa
w³a�nie �dogrywanie� ostatnich spraw
przed wyruszeniem na Morze Pó³nocne.
MAP uzyska³o ostateczn¹ zgodê strony
norweskiej na prowadzenie badañ.

- Otrzymali�my te¿ od Brytyjczyków
bazê dotychczas znalezionych wraków
znajduj¹cych siê na obszarze naszych
poszukiwañ � mówi Surzyn. - Chodzi o to,
¿eby nie marnowaæ czasu na ich identyfi-
kacjê.

Cz³onkowie grupy zapewniaj¹, ¿e za-
mierzaj¹ uszanowaæ spokój 63 maryna-
rzy, którzy zginêli na okrêcie. Nie chc¹
wchodziæ do jego wnêtrza. Nie rezygnuj¹
jednak ca³kowicie z nurkowania do wra-
ku. Chc¹ odszukaæ i zdj¹æ z kad³uba Or³a
plakietkê, która zosta³a tam umieszczo-
na dla upamiêtnienia, ¿e okrêt zosta³ za-
kupiony ze sk³adek polskiego spo³eczeñ-
stwa. Tabliczka ma byæ przekazana Mu-
zeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Poszukiwania Or³a prowadzone bêd¹ z pok³adu statku Imor.

Wyprawa nie dosz³aby do skutku gdy-
by nie wsparcie sponsora. Koszty ekspe-
dycji �wziê³a na siebie� firma Balex Metal
z Bolszewa ko³o Wejherowa, producent
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