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 O  Ekspedycji Orze³ piszemy od maja
tego roku. Nie mog³o nas te¿ zabrakn¹æ
na imprezie zorganizowanej z okazji roz-
poczêcia ekspedycji. Nasze stoisko nale-
¿a³o tych najbardziej obleganych. Ludzie,
którzy t³umnie zjawili siê tego dnia na
Skwerze Ko�ciuszki w Gdyni, niemal
wyrywali sobie z r¹k rozdawane przez nas
za darmo archiwalne numery miesiêczni-
ka, pocztówki z polskimi okrêtami wojen-
nymi, modele statków do sk³adania i in-
ne gad¿ety. A pó�niej, z �Naszym MO-
RZEM� pod pach¹, wyruszali na zwiedza-
nie okrêtu podwodnego Orze³, który

z okazji rozpoczêcia ekspedycji zacumo-
wa³ przy Skwerze Ko�ciuszki. Nastêpnie,
z zaciekawieniem, przygl¹dali siê statko-
wi badawczemu Instytutu Morskiego
w Gdañsku Imor, na którym wyprawa ru-
szy³a na Morze Pó³nocne.

 Atrakcji by³o wiêcej. Na skwerze za-
prezentowa³a siê grupa rekonstrukcyjna
polskiego wojska z czasów II Rzeczypo-
spolitej, a Mariusz Szamañski pokaza³ od-
tworzony przez siebie miniaturowy
okrêt podwodny B³otniak (pisali�my
o nim w lutowym numerze �Naszego MO-
RZA�). S³ychaæ by³o d�wiêki szant, wy-

27 lipca o godz. 14 wyruszy³a z Gdyni wyprawa,
której celem jest odnalezienie wraku najs³ynniejszego

okrêtu podwodnego w historii polskiej floty - ORP Orze³.
�Nasze MORZE� trzyma kciuki za jej sukces.

Ekspedycja Orze³
wystartowa³a!

st¹pi³a orkiestra dêta, by³y konkursy i roz-
dawana chêtnym wata cukrowa. A wszyst-
ko w piêknym lipcowym s³oñcu.

 Atmosfera pikniku nie mog³a jednak
przes³oniæ najwa¿niejszego. Bez wielkiej
przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e oto na

WYDARZENIA poszukiwanie legendy

Wyruszyli,
by rozwi¹zaæ tajemnicê.
Ekipa Ekspedycji Orze³.

Robot podwodny bêdzie
bada³ wytypowane obiekty.
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WYDARZENIA poszukiwanie legendy

oczach kilkuset mieszkañców Gdyni i tu-
rystów zgromadzonych na Skwerze Ko-
�ciuszki rodzi³a siê historia. Na poszukiwa-
nia legendarnego Or³a, by rozwik³aæ ta-
jemnicê jego zatoniêcia, wyrusza³a pierw-
sza z prawdziwego zdarzenia ekspedycja.

 Nie by³oby tej wyprawy, gdyby nie
pasja kilku ludzi skupionych w Morskiej
Agencji Poszukiwawczej (www.agencja-
morska.pl). Przez kilka lat badali wszyst-
kie zwi¹zane z histori¹ Or³a dokumenty.
Doszli do wniosku, ¿e okrêt najprawdo-
podobniej zaton¹³ po wej�ciu na minê
oko³o 150 mil morskich od po³udnio-
wych wybrze¿y Norwegii. Znale�li spon-
sora (firmê Balex Metal z Bolszewa ko³o
Wejherowa, producenta i dostawcê roz-
wi¹zañ budowlanych wysokiej jako�ci)
i przekonali go, ¿e warto wy³o¿yæ pie-
ni¹dze na organizacjê wyprawy.

 Ekspedycja ma potrwaæ 17 dni. Z te-
go 10 przeznaczonych bêdzie na prze-
czesywanie terenu domniemanej katastro-

fy Or³a. Cz³onkowie MAP nie ukrywaj¹,
¿e nie bêdzie to ³atwe zadanie.

- To ponad tysi¹c kilometrów kwadra-
towych � mówi Hubert Jando, skarbnik
MAP. - Ale wierzymy, ¿e siê uda. W ka¿-
dym razie, je�li wrak tam jest, to go znaj-
dziemy.

 W odnalezieniu szcz¹tków polskiego
okrêtu pomocna bêdzie aparatura, która
znajduje siê na Imorze. Ten niewielki
katamaran (32,5 metra d³ugo�ci, 10,5
metra szeroko�ci, nieco ponad 2 metry
zanurzenia i 370 ton wyporno�ci) wprost
naszpikowany jest nowoczesn¹ technik¹
do przeszukiwania morskich g³êbin.

- Teren najpierw przeczeszemy sona-
rem � wyja�nia Jaros³aw Nowak, odpo-
wiedzialny na statku za sprzêt do bada-
nia. - Do wytypowanych obiektów wy-
�lemy robota podwodnego, aby dok³ad-
nie im siê przyjrzeæ.

 Plany ekspedycji pokrzy¿owaæ mo¿e
tylko pogoda. Na szczê�cie prognozy na

najbli¿sze dni s¹ dla eksploratorów przy-
chylne. Je�li wyprawa siê nie uda, nie za-
mierzaj¹ rezygnowaæ z poszukiwañ i po-
nowiæ je w przysz³ym roku. Miejmy jed-
nak nadziejê, ¿e ju¿ za kilkana�cie dni
bêdziemy mogli cieszyæ siê z odnalezie-
nia Or³a.

 Relacjê z wyprawy zamie�cimy w na-
stêpnym numerze �Naszego MORZA�.
Ka¿dy zainteresowany mo¿e na bie¿¹co
�ledziæ jej postêpy na stronie interneto-
wej www.orzel.balex.eu. Warto zwróciæ
uwagê na og³oszony tam konkurs, w któ-
rym ka¿dy mo¿e spróbowaæ odgadn¹æ
gdzie le¿y wrak Or³a. Do wygrania s¹
atrakcyjne nagrody ufundowane przez
sponsora wyprawy.

 Je�li MAP uda siê odnale�æ, zidentyfi-
kowaæ, a nastêpnie ustaliæ przyczynê za-
toniêcia Or³a, bêdzie to najwiêksze od-
krycie w historii Polskiej Marynarki Wo-
jennej. Od ponad sze�ædziesiêciu lat
trwaj¹ bowiem spory, co siê sta³o z le-
gendarnym okrêtem.

Orze³  zbudowany zosta³ za sk³adek
spo³eczeñstwa w ramach tzw. Funduszu
Obrony Morskiej na krótko przed wybu-
chem drugiej wojny �wiatowej. Mia³ 84
metry d³ugo�ci, 12 wyrzutni torpedo-
wych i siln¹ artyleriê. Na wodzie poru-
sza³ siê z prêdko�ci¹ prawie 20 wêz³ów,
pod wod¹ 9. Zasiêg p³ywania: 7 tysiêcy
mil morskich.

- Wierzymy, ¿e odnalezienie Or³a bê-
dzie symbolicznym powrotem do domu
dla 63 polskich marynarzy � mówi Woj-
ciech Godlewski, rzecznik prasowy eks-
pedycji. - Pragniemy przywróciæ pamiêæ
o nich, by w ten sposób oddaæ cze�æ po-
leg³ym bohaterom.

Tomasz Falba
Zdjêcia: Piotr B. Stareñczak

Wielu by³o chêtnych
do zwiedzania nowego Or³a.

Wyruszyli. Trzymamy kciuki!

Stoisko �Naszego MORZA�
oblegane by³o ca³y czas.

Grupa rekonstrukcyjna polskiego
wojska z czasów II Rzeczypospolitej.


