
Ekspedycji Orze³ nie uda³o siê odnale�æ
wraku legendarnego okrêtu podwodnego.

Nie oznacza to jednak, ¿e ponios³a
ca³kowit¹ klêskê.

Orze³
wci¹¿ poszukiwany  Statek badawczy Instytutu Morskie-

go w Gdañsku Imor, z cz³onkami wypra-
wy na pok³adzie, przybi³ do Molo Po³u-
dniowego w Gdyni 14 sierpnia, punktu-
alnie o godz. 14. Na brzegu czeka³y ro-
dziny i dziennikarze. Wie�æ o niepowo-
dzeniu ekspedycji dotar³a do Polski kilka
dni wcze�niej, ale o szczegó³ach poszu-
kiwania szcz¹tków najs³ynniejszego pol-
skiego okrêtu, mogli opowiedzieæ jedy-
nie uczestnicy rejsu.

Niedosyt

 -  Wracamy z pewnym niedosytem,
jednak szczê�liwi, ¿e zrobili�my ogrom-
ny krok w poszukiwaniu Or³a � mówi
Krzysztof Piwnicki, prezes Morskiej Agen-
cji Poszukiwawczej, organizacji skupiaj¹-
cej pasjonatów historii i nurkowania, któ-
ra zorganizowa³a ekspedycjê.

 Ten krok to wyeliminowanie najbar-
dziej, jak siê wydawa³o do tej pory, praw-
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Imor wraca do Gdyni.

Ekspedycja Orze³ w komplecie.
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dopodobnej hipotezy próbuj¹cej wyja�niæ
zagadkê ostatniego rejsu Or³a, mówi¹cej,
¿e zaton¹³ po wej�ciu na niemieckie pole
minowe. Od teraz ka¿da nastêpna publi-
kacja na temat dziejów polskiego okrêtu
bêdzie musia³a uwzglêdniaæ ustalenia
poczynione przez MAP. To znacznie po-
suwa sprawê do przodu, zawê¿aj¹c pole
przysz³ych poszukiwañ.

�Nasze  MORZE� towarzyszy³o eks-
pedycji od pocz¹tku obejmuj¹c nad ni¹
patronat. Przygotowania do wyprawy
trwa³y trzy lata. Tyle czasu zajê³o cz³on-
kom stowarzyszenia przeczesanie pol-
skich i zagranicznych archiwów w nadziei
odnalezienia klucza do rozwik³ania tajem-
nicy zatoniêcia Or³a. Sama wyprawa trwa-
³a dziesiêæ dni i by³a najwiêkszym przed-
siêwziêciem eksploracyjnym w historii
naszego kraju. To, ¿e uda³o siê j¹ zorga-
nizowaæ, przecieraj¹c szlak dla nastêp-
nych tego rodzaju projektów, to drugi
z powodów, dla których trudno mówiæ
o jej ca³kowitym niepowodzeniu.

W czasie poszukiwañ na Morzu Pó³-
nocnym badacze przeczesali bardzo do-
k³adnie, korzystaj¹c z pomocy sonarów,
sondy i zdalnie sterowanego podwodne-
go robota, obszar o powierzchni 866 ki-
lometrów kwadratowych (obejmuj¹cy
dawne niemieckie pola minowe 16a i 16b
wraz z przyleg³o�ciami) po³o¿ony oko³o
150 mil morskich na po³udnie od wybrze-
¿y Norwegii.

 Badania, nawet w czasie sztormowej
pogody, prowadzone by³y non stop przez
ca³¹ dobê. W ich trakcie ekspedycja na-
trafi³a na 160 ró¿nego rodzaju obiektów
podwodnych, w tym m. in. na sze�æ wra-
ków. W�ród nich znajduje siê parowiec
handlowy, który wp³yn¹³ na minê i za-
ton¹³ w czasie drugiej wojny �wiatowej.
Inne ciekawe znalezisko to  metalowy
¿aglowiec.

Sukcesy

 - Nie zamierzamy siê poddawaæ �
mówi skarbnik MAP Hubert Jando. - Te-
raz czeka nas ponownie praca nad doku-
mentami. Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym
roku znowu wyruszymy na poszukiwa-
nie Or³a. Chcemy próbowaæ a¿ do skut-
ku. Liczymy na to, ¿e kiedy� w koñcu
bêdziemy mogli zakomunikowaæ: Znale�-
li�my go!

Wyprawa nie dosz³aby do skutku gdy-
by nie zaanga¿owanie sponsora - firmy
Balex Metal z Bolszewa ko³o Wejherowa,
producenta i dostawcy rozwi¹zañ budow-
lanych wysokiej jako�ci.

- Nie wykluczamy finansowego wspar-
cia tak¿e nastêpnej ekspedycji � mówi
Wojciech Godlewski, dyrektor marketin-
gu Balex Metal.

 Badania MAP-u na Morzu Pó³nocnym
mo¿na by³o na bie¿¹co �ledziæ na stronie
internetowej projektu www.orzel.ba-
lex.eu. W ci¹gu kilkunastu dni zanotowa-
³a 100 tysiêcy odwiedzin. Du¿o. Rozbu-
dzenie zainteresowania histori¹ Or³a
w�ród Polaków, to kolejny sukces eks-
pedycji. Og³oszony na stronie www kon-
kurs, zosta³ rozstrzygniêty ju¿ w 76 se-
kundzie. Zwyciêzc¹ zosta³ Mateusz Bart-
nik z Zabrza, któremu w³a�nie tyle czasu
zajê³o udzielenie odpowiedzi na 10 py-
tañ dotycz¹cych wyprawy. W nagrodê
dosta³ aparat fotograficzny.

Orze³  to niew¹tpliwie najs³ynniejszy
okrêt w historii Polskiej Marynarki Wojen-
nej. Ws³awi³ siê przedarciem, we wrze-
�niu 1939 roku, z Morza Ba³tyckiego do
Anglii po brawurowej ucieczce, bez map,
z internowania w Tallinie. W ostatni rejs
wyszed³ 23 maja 1940 roku.

 Je�li okrêt zaton¹³ po wej�ciu na nie-
mieckie pole minowe spenetrowane
przez Ekspedycjê Orze³, to jest ma³o
prawdopodobne, by go tam nie odnala-
z³a. Skoro za� tak siê nie sta³o, znaczy to,
¿e powód zatoniêcia by³ inny. Jaki? Ist-
nieje przynajmniej kilka hipotez próbu-

j¹cych to wyja�niæ. Po ustaleniach doko-
nanych przez tegoroczn¹ wyprawê za-
gadka ostatniego patrolu legendarnego
okrêtu sta³a siê jeszcze bardziej frapuj¹-
ca. Obiecujemy, ¿e �Nasze MORZE� to-
warzyszyæ bêdzie w ka¿dej próbie jej roz-
wik³ania.

Tomasz Falba, Cze
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Andrzej Siadek testuj¹cy kamerê podwodn¹.

- Wracamy z pewnym
niedosytem � mówi
Krzysztof Piwnicki
(w �rodku), prezes
Morskiej Agencji
Poszukiwawczej.
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Od lewej:
Hubert Jando, Andrzej
Siadek i Benedykt Hac

podczas narady
dotycz¹cej przeszukania

pola minowego 16b.


