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Od Helu przez Narwik po Dunkierkę,  

czyli losy „Orła” „Wilka” i „Błyskawicy” w latach 1939-1940. 

 

 

 

 

 

„Praca została przygotowana i wykorzystana w konkursie tematycznym „Polscy żołnierze 

w obronie wolnego świata 1939-1940” dla uczniów szkół podstawowych województwa 

małopolskiego w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzonym przez Oddział Instytutu 

Pamięci Narodowej w Krakowie na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty”. 
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1. Wprowadzenie 

 

 Ta praca jest poświęcona losom trzech okrętów i ich załóg. Piszę o flocie wojennej 

Polski, bo wydaje mi się że jest to temat mocno pominięty w historii naszego narodu. Został 

przyćmiony przez wyczyny naszych pilotów nad Anglią oraz bohaterską obronę Tobruku 

przed wojskami „Lisa pustyni”. Niewielu pamięta o rejsach eskortowych „Błyskawicy”,  

o niezwykłym heroizmie załogi „Orła” czy „Wilka”, by przedrzeć się do Anglii i o smutnym 

końcu jedynych ocalałych okrętów które uciekły z Helu, a już naprawdę garstka wie jak 

wyglądała sytuacja na okrętach i wśród załóg. Tą pracą chcę choć trochę rozjaśnić tę 

zapomnianą kartę historii naszego kraju. 

 Obrona wybrzeża w kampanii wrześniowej to symbol wielkiego poświęcenia  

i heroizmu Polaków, gdy całkowicie odcięci od reszty kraju, bez nadziei na wygraną, 

postanowili walczyć do końca, po tym jak 1 IX 1939 roku pancernik szkolny Schleswig-

Holstein ostrzelał placówkę tranzytową na Westerplatte, rozpoczynając tym II wojnę 

światową.     

 

2. ORP „Błyskawica” 

Dane techniczne i początki 
 

 ORP „Błyskawica” została zamówiona przez Kierownictwo Marynarki Wojennej  

29 III 1935 roku i weszła do służby w 1937. Była ona dużym niszczycielem 

(kontrtorpedowcem) o długości 114 metrów i wyporności 2144 ton a jej uzbrojenie składało 

się z 7 armat boforsa kalibru 120 mm, dwóch potrójnych wyrzutni torpedowych kalibru 550 

mm, dwóch  wyrzutni bomb głębinowych oraz torów dla 44-60 min morskich. Jej załogę 

(według projektu) stanowiło 192 marynarzy, oficerów i podoficerów.  

 Uzbrojenie przeciwlotnicze stanowiły dwa działa i cztery CKM-y, ale to tylko 

pierwszy wariant uzbrojenia niszczyciela, bo w latach przed i w trakcie wojny przeszła liczne 

modernizacje oraz remonty i na nich się skupimy. Jesienią 1938 roku „Błyskawicę” 

wyposażono w dodatkowe zegary do przekazywania informacji ogniowych do sąsiedniego 
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okrętu obok trzeciej wierzy na rufie. Ze względu na słabą stateczność, która ujawniła sie na 

Atlantyku, pierwszą poważniejszą modernizację przeszła ze swoim bratem „Gromem”  

w październiku 1939 roku w Wielkiej Brytanii. Z „Błyskawicy” i „Groma” usunięto 56 

zbędnych ton, dodano na rufie platformę z reflektorem i usunięto reflektor z dziobu oraz 

dodano 4 karabiny maszynowe. Kolejny remont miał miejsce między 31 stycznia a 9 lutego 

1940 roku. Dodano wówczas instalację demagnetyzacyjną, a w czerwcu w miejsce wyrzutni 

torpedowych dodano działo przeciwlotnicze kalibru 76 mm nazywane pieszczotliwie 

„Bertą"1.    

Rysunek przedstawiający ORP „Błskawica” 

  

Działo Boforsa WZ 36 

  

 
1 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/ORP_B%C5%82yskawica   
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  Rozpisałem się o stanie technicznym „Błyskawicy”, a teraz czas opowiedzieć co nieco 

o jej służbie bojowej w szeregach floty polskiej. 4 I 1938 roku zakończono kompletowanie 

załogi i wybrano na dowódcę okrętu - Włodzimierza Kodrębskiego. Zanim wcielono 

„Błyskawicę” do dywizjonu kontrtorpedowców była w rezerwie, gdzie w styczniu trwały 

prace wykończeniowe. Ponieważ wiadomo było, że wojna z III Rzeszą jest nieunikniona, cały 

dywizjon rozpoczął manewry i ćwiczenia, które trwały aż do wybuchu wojny. 31 VIII 1939 

roku dowódca niszczyciela dostał zaszyfrowany rozkaz: „Wykonać Pekin!"2, po otrzymaniu 

tego rozkazu trzy okręty  „Błyskawica” „Grom” i „Burza” odpłynęły do Wielkiej Brytanii.  

Gdy rzucały kotwicę w Anglii wybrzeże jak i cały kraj płonęło w ogniu walk.  

„Błyskawica” po powrocie do Polski w 1947 r.  

 
 

Niszczyciele płynące do Wielkiej Brytanii – widok z rufy ORP „Błyskawica” na ORP „Grom” i ORP „Burza”. 

 

 
 

  
 

2 Hasło, by część dywizjonu kontrtorpedowców w ramach planu Peking odpłynęła do Anglii.  
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Początek działań pod flagą Polski na zachodzie 

  

 Na pierwszy patrol na obczyźnie „Błyskawica” wyruszyła przy okazji przejścia z portu 

w Edynburgu do portu w Plymouth. Ponieważ 6 września Anglicy zauważyli U-boota  

w rejonie dywizjonu polskich niszczycieli, okręty miały przeprowadzić patrol (wytropić  

i zniszczyć go). Patrol nie przyniósł efektu, jednak następnego dnia dostrzeżono na 

powierzchni peryskop i według Edmunda Kosiarza3 oraz polskiej kroniki filmowej z 1965 

roku „Błyskawica” jako pierwsza wystrzeliła bomby głębinowe w II wojnie światowej, 

atakując niemiecki okręt podwodny. Według innych źródeł nie zostało to potwierdzone, gdyż 

U-27 będący jedynym U-bootem w tamtym regionie nie zgłaszał, że został zaatakowany  

w okolicach Szkocji4.10 września okręty rzuciły kotwicę w porcie Plymouth.  

 W dniach od 18 do 22 IX 1939 roku „Błyskawica” opuściła dywizjon, by eskortować 

konwój do Gibraltaru, który pierwotnie miał trafić przez Rumunię do Polski, ale uznano to za 

bezsensowne, ze wzglądu na agresję ZSRR. Nasz okręt wrócił na kanał La Manche w 

eskorcie konwoju HG-1. 7 listopada „Błyskawica” wraz ze swym bliźniakiem „Gromem” 

została zaatakowana w pobliżu ławicy Dogger przez niemieckie samoloty torpedowe He115. 

Torpedy przeszły 20 m przed jej dziobem. Był to pierwszy atak samolotów torpedowych na 

okręty w ubiegłej wojnie.  

 

W Narwiku  
 

 Do końca roku „Błyskawica” nie wykonywała zbyt ciekawych zadań, bo były to 

przede wszystkim eskorty i przeprowadzanie przez pola minowe konwojów. W tym czasie 

(17 listopada) okręt wizytował Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych - Władysław Sikorski. 

Jednak 8 kwietnia „Orzeł” doniósł o zatopieniu wojskowego transportowca niemieckiego 

„Rio de Janeiro”. Mimo tego meldunku brytyjskie dowództwo to zbagatelizowało, a 

następnego dnia Niemcy rozpoczęli operację „Weserübung”, czyli atak na Norwegię i Danię, 

by zabezpieczyć dostawy rudy żelaza ze Szwecji. Już 9 kwietnia dywizjon niszczycieli 

wyruszył, by eskortować norweskie statki do Wielkiej Brytanii. Po 10 dniach trwania 

niemieckiej inwazji do Narwiku wyruszył korpus ekspedycyjny sprzymierzonych (w tym 

 
3 Edmund Kosiarz, Polacy na morzach 1939-1945, str. 26-27. 
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/ORP_B%C5%82yskawica 
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Brygada Strzelców Podhalańskich) eskortowany przez „Błyskawicę” i „Groma” ze Scapa 

Flow („Burza” w wyniku sztormu zawróciła, by dokonać napraw). „Błyskawica” rozpoczęła 

od ostrzeliwania niemieckich pozycji w okolicach Narwiku, ale również zajadle broniła się 

przed owianymi złą sławą „Sztukasami”(Ju-87) i Heinkelami 111. Pod Narwikiem zdarzyła 

sie pierwsza wielka tragedia dla naszej marynarki, mianowicie „Groma” trafiły dwie bomby 

lotnicze i 4 V 1940 roku zatonął w fiordzie Rombaken. „Błyskawica” pomściła symbolicznie 

swego bliźniaka, niszcząc dwa samoloty wroga. Pomimo ustabilizowania się frontu w 

Narwiku 10 V 1940 roku Niemcy rozpoczęli atak na Francję, przez kraje Beneluksu. Chcąc 

nie chcąc alianci musieli sie wycofać, przez co Niemcy zajęli Narwik i tym samym 

zabezpieczyli swoją drogę zaopatrzeniową rudy żelaza. 12 maja „Błyskawica” opuściła 

Narwik, a 6 dni później dopłynęła do Harwich, ale nie było jej  dane cieszyć się spokojem 

zbyt długo...5 

Zatonięcie ORP „Grom”, rys. Adam Werka 

 

 

 

  

 
5 Jan Piwowoński, Flota spod biało-czerwonej, str 247.  
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Do Dunkierki! 
 

 26 V 1940 roku rozpoczyna się operacja „Dynamo”, czyli ewakuacja Brytyjskiego 

Korpusu Ekspedycyjnego i francuskich żołnierzy spod Dunkierki i Calais. „Błyskawicę”, jak i 

większość sił morskich sprzymierzonych, przeznaczono by osłaniały i wspomagały 

ewakuację. „Błyskawica” swą działalność w tamtym akwenie zaczęła od spektakularnej akcji 

ratunkowej, rozpoczętej 29 maja. Chodziło o odholowanie ciężko uszkodzonego HMS 

„Greyhounda”, obok którego wybuchła ciężka bomba lotnicza, uniemożliwiając szybką 

przeprawę z 1000(!) żołnierzy na pokładzie przez kanał La Manche. „Błyskawica” wzięła na 

hol rannego Brytyjczyka i po wielu pełnych napięcia godzinach, podczas których o mało nie 

doszło do ataku sztukasów chcących dobić „Greyhounda”, które zostały odpędzone przez 

zajadły ogień przeciwlotniczy „Błyskawicy”, około północy ranny kontrtorpedowiec stanął na 

redzie w Dover wraz z 1000 ocalonych żołnierzy. Następnego dnia nie robiła nic poza 

odpędzaniem się od samolotów i okrętów podwodnych. Można się wręcz pokusić o 

stwierdzenie, że była to norma na tej wojnie.  

HMS „Greyhound” ocalony przez „Błyskawicę” 

  

Tragiczny niszczyciel „Sirocco” 
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 Dwa dni później znów ruszyła na ratunek, tym razem francuskiemu niszczycielowi 

„Cyclone”, któremu dziób rozszarpała torpeda niemieckiego S-boota (kutra torpedowego 

Schnellboot). Okręt płynął bardzo powoli - z prędkością 5 węzłów, bo na tyle pozwalał stan 

dziobu. „Błyskawica” podążała za Francuzem osłaniając go, ale wszyscy mieli świadomość, 

że i ona może zaraz podzielić los ratowanego. Na szczęście zapadła zbawcza noc. Obok 

okrętów wciąż przepływały inne, w tym bliźniak „Cyclona” - „Sirocco”. Godzinę później 

dało się usłyszeć odległy odgłos wybuchu. Niebo było spokojne, co znaczyło, że „Sirocco” 

został trafiony torpedą. Nasz niszczyciel, niczym prawdziwa błyskawica, popędził na miejsce 

tragedii. Jedynym okrętem, który go ubiegł, był brytyjski trałowiec. Oba wyłowiły około 40 

ludzi z kilkuset, którzy byli na pokładzie. Za kilka godzin mieli być bezpieczni w Dover, a 

tymczasem pochłonął  ich chłodny i bezlitosny Atlantyk, niemy świadek wielu bitew i wojen 

ludzkości. Potem „Błyskawica” powróciła do pozostawionego „Cyclona"6 i dopłynęła z nim 

w końcu do Dover. 

 Myślę że sensownie będzie przerwać w tym miejscu dzieje „Błyskawicy” w 

pierwszych latach ubiegłej wojny, gdyż do końca 1940 roku nie wzięła udziału w żadnej 

wielkiej akcji Aliantów. Warto zakończyć ten rozdział podsumowaniem jej służby. W ciągu 

całej wojny zestrzeliła 6 samolotów oraz 2 prawdopodobnie, trzykrotnie prawie została 

zatopiona, brała udział w 83 konwojach atlantyckich, została odznaczona orderem złotego 

krzyża Virtutti Militarii, przepłynęła 150 000 mil morskich i brała udział we wszystkich 

ważnych akcjach II wojny światowej. Do dzisiaj stoi w porcie w Gdyni, skąd zaczęła swą 

Odyseję.  

 
 

6 Potem ten niszczyciel został skierowany na remont, ale został wysadzony w Cherbourgu, zanim Niemcy 
opanowali miasto. Źródło: J. Piwowoński, „Flota spod biało-czerwonej", Warszawa 1989, s. 248. 
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3. ORP „Wilk” 

Dane techniczne i początki 

 

 Historia tego okrętu zaczęła się w roku 1926, po tym jak PMW 1 grudnia tegoż roku 

podpisała umowę na rozpoczęcie budowy. Jego stępkę położono w 1927 roku tak samo jak 

jego dwóch bliźniaków „Żbika” i „Rysia”. Wodowano go 12 IV 1929 roku i nadano mu 

nazwę „Wilk”, stąd nazwa całego typu, bo był to pierwszy okręt z tej serii. Warto podkreślić 

też, że polska flota dysponowała dwoma typami okrętów podwodnych: Orzeł (2 okręty), które 

były okrętami oceanicznymi z zapasem około 20 torped i nie mogły przenosić min morskich i 

Wilk liczniejszy (3 okręty)  były to również okręty oceaniczne, ale nie były rajderami, tylko 

podwodnymi stawiaczami min i mogły przenosić około 40, miały też zapas 10 torped. 

 Uzbrojenie tych okrętów, czyli również „Wilka”, składało się z maksymalnie 40 min, 

6 wyrzutni torpedowych kal. 550 mm (4 na dziobie i 2 na rufie) z powyżej wspomnianym 

zapasem torped, jednego działa Schnidera kal. 100 mm i jednego działa przeciwlotniczego 

Mark II kal. 40 mm. Długość kadłuba wynosiła 77,95 m, a szerokość 5,45 m. Załogę  

stanowiło 5 oficerów i 49 marynarzy i podoficerów. Dowódcą okrętu w czasie kampanii 

wrześniowej został kapitan Bogusław Krawczyk.  

Kapitan Bogusław Krawczyk, dowódca „Wilka” 
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ORP „Wilk”  

 

Działo Schneidera, z okrętów typu Wilk (z ORP „Żbik”) 
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Udział w obronie Helu  

  

 Wojna zastała go w porcie wojennym na Oksywiu i już o 6:15 otrzymał rozkaz by 

rozpocząć patrolowanie zatoki Gdańskiej w ramach planu „Worek”, a wyglądało to tak:

  

Plan zakładał, że okręty podwodne mają osłaniać wybrzeże przed większymi jednostkami np. 

krążownikami lub okrętami linowymi oraz przed ewentualnym desantem niemieckim. Plan 

ten, jak się okazało, był niepraktyczny i nie do końca się sprawdził. Po pierwsze okręty te, jak 

już wspomniałem, były klasyfikowane jako okręty oceaniczne, a ograniczony i płytki akwen 

jakim jest Bałtyk, nie pozwalał na wykorzystanie tych parametrów. Drugim powodem byli 

Niemcy, którzy rzucili na naszą bardzo skromną flotę ogromne siły morskie, w tym mnóstwo 

kutrów i trałowców uzbrojonych w bardzo groźne dla okrętów podwodnych bomby 

głębinowe.  

 Już 2 września „Wilk”  został obrzucony pierwszymi bombami przez trałowce M4 i 

M7 i odniósł pierwsze uszkodzenia, które spowodowały rozszczelnienie zbiorników z 

paliwem, co wywołało u Niemców błędne przekonanie, że okręt został zatopiony. W trakcie 

wojny niszczyciele często twierdziły, że zatopiły kilkanaście U-bootów, choć czasem były 

one uszkadzane, ale nie topione. Następnego dnia było niewiele lepiej. Przez ciągłe ataki 

niemieckich jednostek nawodnych „Wilk” nie mógł rozstawić min. 5 września okręt przeleżał 

na dnie 10 godzin, na głębokości 87 metrów, aby uniknąć gradu bomb głębinowych jaki 

zrzucili na niego Niemcy. 
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Na Zachód 

 

 11 września kapitan Krawczyk dostał od dowództwa swobodę działania, by albo dać 

się internować w porcie neutralnym albo przedzierać się do Wielkiej Brytanii. Postanowił  

dołączyć jako czwarty okręt (pierwszy podwodny) do floty na zachodzie. Pierwsze trzy dni 

minęły bez wrażeń, ale 14 września, na wysokości Trelleborga w kanale Flint Rinne w Danii, 

idąc na powierzchni spotkał niemiecki zespół niszczycieli. Te po prostu go ominęły, myśląc 

że to okręt Szwedzki (!),  ponieważ ich dowództwo donosiło, że wszystkie polskie okręty 

podwodne zostały zatopione! Po drodze do Anglii, w zatoce Meklemburskiej, spotkał ciężki 

krążownik „Admiral Hipper”, ale nie wykonał nań ataku7. 20 września „Wilk” rzucał już 

cumy w bazie w Rosyth, gdzie załoga została powitana radosnymi okrzykami brytyjskich 

marynarzy, co wzruszyło nawet kapitana. Potem przeholowano go do Dundee, gdzie 

dokonano tankowania, przeglądu technicznego i małego remontu, a potem „Wilk” rozpoczął 

patrole.  

 

Służba nie drużba 

 

 Po tym jak okręt dotarł do Anglii szczęście się od niego odwróciło. Podczas 9 rejsów 

bojowych, czyli 3000 godzin, w czasie których przepłynął 10 000 mil morskich... napotkał 

wrogą jednostkę tylko jeden raz8. Podczas trzeciego patrolu - 20 VI 1940 roku, pełniący na 

kiosku wartę Bolesław Romanowski dostrzegł okręt podwodny płynący na powierzchni. 

Płynął on prostopadle do kursu „Wilka”. Najpewniej był to U-boot! Niewiele myśląc, 

Romanowski rozkazał atak, który wspominał potem tak:       

 "Pełniłem wówczas na pomoście wachtę... „Wilk” był akurat w trakcie wykonywania zwrotu o 90 

stopni w prawo, gdy niemal równocześnie z sygnalistą zauważyłem na kursie dziób jakiegoś okrętu. Odległość 

nie przekraczała 300 metrów. 

 Zanim rozpoznałem, co mam przed sobą, wstrzymałem dalszy zwrot okrętu i skierowałem dziób 

„Wilka” na spostrzeżoną jednostkę. Po paru sekundach, rozpoznałem że jest to okręt podwodny, który przecina 

 
7 Według relacji Bolesława Romanowskiego zauważono ów okręt, ale według wikipedii powołującej się na: 
 Wojciech Budziłło. Działania bojowe ORP Wilk we wrześniu 1939 roku. „Biuletyn DWS.org.pl”. 6. s. 22-28. oraz 
Andrzej S. Bartelski. Prawdy i mity „Torpedy w celu”. „Biuletyn DWS.org.pl”. 6. s. 47-50. nie doszło do tego 
spotkania. 
8 Miał co prawda okazję obok wybrzeży Norwegii, by zaatakować transportowiec, ale chybił. J. Piwowoński 
Flota spod biało-czerwonej, str.267 

http://www.dws-xip.pl/biuletyn/biuletyn-dws-2009-06.pdf
http://www.dws-xip.pl/biuletyn/biuletyn-dws-2009-06.pdf
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kurs „Wilka” pod niemal prostym kątem. Ponieważ odległość  była za bliska, by strzelać torpedy, powziąłem  

decyzję staranowania przeciwnika. W tym celu wydałem rozkaz „oba diesle cała na przód”, kierując dziób 

okrętu w lewo na zderzenie. 

 Załoga „Wilka” była dobrze wytrenowana, skoro wachta zdołała momentalnie wyłączyć ładowanie i 

podwyższyć obroty na maksymalne. „Wilk” jeszcze nie zdążył rozwinąć pełnej szybkości, gdy nastąpiło 

zderzenie. Dziób jego trafił w dziobową część niemieckiego okrętu podwodnego, przed jego kioskiem. 

Przeciwnik spostrzegł nas nieco później niż my jego..."9 

 Po tej akcji „Wilk” doznał bardzo ciężkich uszkodzeń: złamał lub wygiął pióra 

wszystkich śrub napędowych, pękł trzon jego steru kierunku, rozerwane zostały rurociągi 

kolektorów oraz ścięty log. Uszkodzony został również kompas bąkowy i studnie minowe, 

przez które wlało się do okrętu 10 ton wody. Jednak tu zaczynają się całkiem spore 

rozbieżności, gdyż według relacji Romanowskiego był to U-boot, a późniejsze śledztwo 

wysunęło hipotezę, że był to holenderski O-1310 i „Wilk” w wyniku tragicznej pomyłki 

zatopił okręt sojuszniczy wraz z całą załogą. Kolejna hipoteza podaje, że to była spora boja11, 

i dlatego wystąpiły tak poważne uszkodzenia śrub. Jeszcze inni podejrzewają, że być może 

„Wilk” staranował wrak jakiegoś U-boota.  

 To był jedyny sukces „Wilka” i można powiedzieć, że przypłacił tą akcją resztę swojej 

kariery. Wysłano go na remont do Rosyth, po którym dokonał jeszcze 6 bezowocnych patroli. 

W międzyczasie Komandor Krawczyk, pierwszy dowódca „Wilka” - 22 VII 1941 roku 

popełnił samobójstwo, co tragicznie wpłynęło na morale załogi. Sytuację dodatkowo 

pogarszał fakt, że połowę ludzi wysłano do obsadzenia ORP „Sokoła”. Stałe problemy 

techniczne, tragiczne morale załogi oraz zużycie okrętu doprowadziły do tego, że 

przeznaczono go do zadań szkoleniowych i do końca wojny nie wypłynął już na patrol. 2 IV 

1942 roku przeniesiono go do rezerwy. Po wojnie, w Plymouth, po długich pertraktacjach 

pozwolono na przeholowanie go do Polski, ale ponieważ jego remont się nie opłacał został w 

roku 1951 przeznaczony na złom. Nie było mu dane wrócić do służby czynnej w 

przeciwieństwie do jego bliźniaków. Jeden z najbardziej pechowych okrętów zniknął w 

stoczni, której we wrześniu 1939 roku tak zacięcie bronił.     

 
9 E. Kosiarz, Polacy na morzach 1939-1945, str.65 
10Według J. Piwowońskiego, Flota spod biało czerwonej, str. 268 śledztwo stwierdziło, że był to O-13, ale 
wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/ORP_Wilk_(1929) podaje kontr tezę mówiąc, że Romanowski 
zaobserwował na pokładzie okrętu działo, którego O-13 nie posiadał.  
11 wikipedia - https://pl.wikipedia.org/wiki/ORP_Wilk_(1929) 
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„Wilk” taranuje niezidentyfikowany okręt podwodny, rys. Adam Werka 

 

Jak NIE obchodzić się z załogą, czyli więcej o morale na „Wilku” 
 

 Okręt już w pierwszych dniach wojny trafił pod grad bomb głębinowych. Żeby 

uświadomić sobie jak tragiczny wpływ na morale załogi mają bomby głębinowe trzeba sobie 

wyobrazić siedzenie w puszce pełnej ładunków wybuchowych, będąc przy okazji telepanym 

na wszystkie strony i znajdując się pod wpływem dużego ciśnienia. W takich warunkach 

potrzebne są dwie rzeczy - nerwy z tytanu i dowódca z ogromnym autorytetem. Tak się 

składa, że „Wilk” miał właściwego dowódcę - był nim kapitan Bogusław Krawczyk. Gdy 

dostał pozwolenie na ucieczkę do Anglii, dotarł tam pomimo: problemów technicznych, zbyt 

małej ilości paliwa, a nawet spotkania z wrogiem w cieśninach duńskich.  

 Niestety tutaj zaczął się powolny upadek morale załogi. Straszliwą plagą na okręcie 

był spowodowany kilkoma czynnikami alkoholizm. Po pierwsze były to ciężkie przeżycia 

wojenne, czyli ataki głębinowe, które ciężko było znieść psychicznie, zwłaszcza młodszym 

marynarzom. Po drugie, nie wiadomo było nic o losach rodzin, które zostały w brutalnie przez 

Niemców okupowanym kraju. Marynarze często opuszczali rodziny bez pożegnania, a 

słyszeli o rasistowskiej polityce Niemców wobec Polaków. Efektem alkoholizmu były często 
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krwawe bójki na noże między marynarzami12. Sam dowódca też nie miał łatwego życia 

musząc sobie radzić z jednej strony ze zbuntowaną załogą, a z drugiej z trudnym przełożonym 

- przewrażliwionym na swoim punkcie admirałem Jerzym Świrskim. Krawczyk nie szanował 

go, gdyż Świrski uciekł z walczącej Warszawy, co dla Krawczyka i Grudzińskiego było jak 

dezercja. Ich spór miał początek 16 listopada, gdy Władysław Sikorski i Admirał Świrski 

odwiedzili okręty podwodne, które zbiegły z Bałtyku. Gdy Świrski wyciągnął dłoń do 

Grudzińskiego i Krawczyka, obaj stali w pozycji zasadniczej nie reagując na wyciągniętą dłoń 

admirała. Ten incydent sprawił, że między dowódcami rozpoczął się konflikt. W czasie tej 

wizyty doszło jeszcze do kolejnego incydentu gdyż wręczono odznaczenia tylko załodze 

„Orła”, a załogę ''Wilka” pominięto. Celem naprawienia niedopatrzenia, Sikorski odpiął swój 

Krzyż Walecznych i dał Krawczykowi. Dodatkowo stosunki zaogniła odmowa dowódców na 

oddanie depozytów wojennych, co uzasadniali brakiem zaufania do przełożonego. Grudziński 

namawiał nawet Krawczyka do wypowiedzenia posłuszeństwa admirałowi i przejścia pod 

rozkazy Anglików. Przez te incydenty Świrski regularnie utrudniał życie obu oficerom np. nie 

dając awansów i nie wypłacając pełnego żołdu marynarzom.  

 Na morale tragicznie wpłynął także sam okręt, gdyż mimo licznych remontów jego 

zmorą były niezliczone awarie i zły stan techniczny. Raz omal nie zatonął wchodząc na zbyt 

niską głębokość. Na to wszystko jeszcze padł cios, który ostatecznie sprawił , że „Wilka” 

wycofano ze służby. Była to samobójcza śmierć, wówczas komandora porucznika, Bogusława 

Krawczyka, który skutecznie targnął się na swoje życie 22VII 1941 roku, po trwającym dwa 

lata konflikcie z admirałem Świrskim.  

 

4. ORP „Orzeł”   

Geneza i dane techniczne 
 

 Ostatni okręt z naszego zestawienia to legendarny ORP „Orzeł”, którego historia 

zaczyna się w roku 1936, po tym jak sytuacja międzynarodowa staje się bardzo napięta, ze 

względu na zbrojenia III Rzeszy i wzrost zagrożenia ze strony ZSRR. Ze względów 

politycznych i militarnych rozpoczęto wówczas rozwój skromnej polskiej floty podwodnej. 

Ponieważ Polskie stocznie nie były w stanie realizować budowy okrętów podwodnych 

 
12 Z relacji Romanowskiego - artykuł https://ksiazki.wp.pl/wielcy-bohaterowie-wcale-nie-byli-tacy-swieci-czyli-
co-naprawde-dzialo-sie-w-czasie-wojny-na-polskich-okretach-podwodnych-6145576463931009g/9 
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(według prognoz miało to być możliwe dopiero w roku 1945), uznano, że trzeba je zbudować 

za granicą. Pierwotnie miały powstawać we Francji, ale przysłany przez Francuzów projekt 

zawierał fałszerstwa13, więc został odrzucony. Ostatecznie wygrało stowarzyszenie kilku 

stoczni holenderskich. Negocjacje umowy trwały od września 1935 do stycznia 1936 roku, 

kiedy to położono stępkę przyszłej legendy polskiej marynarki. Okręt został zakupiony ze 

środków pochodzących ze zbiórki publicznej trwającej od 1927 roku14. 12 I 1938 roku został 

zwodowany. W czerwcu zamontowano mu silniki diesla, a w listopadzie Holendrzy dokonali 

na nim testów uzbrojenia i zanurzeń. 28 V 1937 roku zatwierdzono nazwę „Orzeł” i tak 

nazwano również cały typ. Wszystkie okręty miały mieć nazwy ptaków drapieżnych, by 

podkreślić ich ofensywny charakter. Na uzbrojenie „Orła” składała się jedna armata boforsa 

L/40 kalibru 105 mm, 8 wyrzutni torpedowych kal. 550 mm (4 na rufie i 4 na dziobie)  

z zapasem 20 torped oraz 1 działo przeciwlotnicze boforsa L/60 kal. 40 mm. Prędkość, jak na 

okręt podwodny, była całkiem dobra, bo wynosiła 19,44 węzła na powierzchni i 8,9 pod 

wodą. Był on nieco większy od okrętów typu wilk, miał 84 m długości i 6,7 m szerokości.  

Budowa „Orła” w holenderskiej stoczni 

 
 

13 Polegały one na zafałszowaniu danych technicznych i podaniu nazwiska znanego konstruktora, który 
naprawdę nie brał udziału w projekcie.  
14 Źródło: Robert Jackson, 101 słynnych okrętów, str. 59. 
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Plany operacyjne i walki na Bałtyku 

 

 „Orzeł”, podobnie jak trzy inne okręty podwodne15, otrzymał kilka planów 

operacyjnych już w marcu 1939 roku, po tym jak Niemcy zajęli Kłajpedę. Pierwszy z nich - 

rozkaz nr 2 z 30 marca, na wypadek wybuchu wojny, „rozdawał” sektory działań wszystkim 

znajdującym się na polskim wybrzeżu okrętom. Miały go wykonać na sygnał „Burza”. Drugi 

rozkaz operacyjny nr 8/G przewidywał stworzenie ogromnej zapory minowej na linii Hel-

Gdynia. Oba te plany nie doszły jednak do skutku. Próbowano wykonać jedynie plany: 

„Rurka” (stworzenie pola minowego na zatoce Gdańskiej) i „Worek” (obrona Helu na 

wypadek desantu niemieckiego). 24 sierpnia dowódca dywizjonu okrętów podwodnych 

Aleksander Mohuczy zarządził uzupełnienie jednostek w: paliwo, zapasy wody i jedzenia 

oraz przygotowanie okrętów do działania na morzu przez 42 dni bez postojów w porcie. 

„Orzeł” pobrał 125 sztuk amunicji do działa głównego i 1200 do działa przeciwlotnizego, a 

dowódcy wydano depozyt w wysokości 9000 dolarów w złocie i banknotach polskich. 

 Wojna zastała „Orła” (podobnie jak większość okrętów marynarki) w porcie w Gdyni 

na Oksywiu nieprzygotowanym, gdyż część załogi, w tym dowódca, była poza okrętem.  

O godzinie 5:30, będący na Helu dowódca dywizjonu, nakazał wyjście w morze i rozpoczęcie 

realizacji planu „Worek”. „Orzeł” dostał sektor, który był bezpieczniejszy od innych, bo 

zasięg miały tam helskie baterie nadbrzeżne. Dzięki temu, jako jedyny, przypłynął do 

swojego sektora w wynurzeniu, a nie pod wodą.  

 Muszę teraz opowiedzieć o ważnym porozumieniu morskim z 1936 roku. Był to 

Protokół Londyński i wspominam o nim ze względu na wprowadzenie tam zasady dotyczącej 

okrętów podwodnych. Każdy statek nieuzbrojony lub płynący samotnie mógł zostać 

zatopiony przez okręt podwodny dopiero po przeszukaniu go. W przypadku posiadania 

sprzętu wojskowego albo przeznaczenia do celów militarnych mógł zostać zatopiony dopiero 

po opuszczeniu go przez załogę. Nie dotyczyło to statków płynących w konwoju i okrętów 

wojennych. W czasie działań wojennych było to straszliwie niepraktyczne i de facto 

pozbawiało to okręty podwodne ich największej przewagi nad innymi, czyli zaskoczenia. 

Ponieważ Polska przestrzegała tego protokołu nasze okręty nie mogły zadać większych strat 

żegludze przeciwnika. Na szczęście protokół szybko zarzuciły obie strony walczące. 

 
15 „Wilk”, „Żbik” i „Ryś”. „Sęp” był wówczas jeszcze w budowie.  
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 2 IX 1939 roku dowódca „Orła”  obserwował na głębokości peryskopowej nalot 

Niemców na Gdynię i zatopienie pasażerskiego statku „Gdynia” pełniącego rolę centrum 

dowodzenia zwerbowanych kutrów rybackich16. Sprawiło to, że kilka samolotów zauważyło 

okręt i obrzuciło go bombami. Na szczęście zdołał się zanurzyć i uniknąć uszkodzeń.  

3 września „Orzeł” cały dzień przeleżał na dnie, a następnego dnia przeniósł się w rejon 

Gotlandii w poszukiwaniu nowych celów. Decyzję tę dowódca tłumaczył 

niebezpieczeństwem ze strony lotnictwa oraz brakiem okrętów do ataku. Podjął ją bez zgody 

Józefa Urunga (Dowódca Floty) i Aleksandra Mohuczego (Dowódca Dywizjonu Okrętów 

Podwodnych). Na miejscu był 5 września, a wynurzył się około godziny 19.  

 Przez kolejne dni feralnego pierwszego miesiąca wojny nic się nie działo poza 

spotkaniem z bliźniaczym „Sępem”. 12 września nagle pojawiła się szansa na atak. Celem 

miał się stać zbiornikowiec „Bremen”. Oficerowie proponowali atak torpedowy lub abordaż, 

ale dowódca nie wykorzystał tej szansy, mówiąc że nie jest załadowany i nie zaatakuje ani go 

nie zatrzyma. Wtedy stan zdrowotny dowódcy okrętu był już beznadziejny. 

komandor porucznik Aleksander Mohuczy, kontradmirał Józef Unrug  

  

 

Polska brawura  
 

  Dowódcą „Orła” był wówczas Henryk Kłoczkowski. Już na początku kampanii miał 

poważne problemy żołądkowe (podejrzewa się tyfus). W związku z tragicznym stanem 

zdrowia postanowiono popłynąć do estońskiego Tallinna i tam go odstawić. Analizowano też 

inne możliwości. Pierwszą opcją był Hel, ale było tam niezwykle niebezpiecznie, ze względu 

na niemiecką dominację w powietrzu i na morzu, co wiązało się z wysokim ryzykiem 

 
16 Kutry rybackie były wyposażone w bomby głębinowe i pełniły rolę defensywną. 
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zniszczenia okrętu. Drugą opcją, według mnie najsensowniejszą, było podpłynięcie do brzegu 

Gotlandii i pozwolenie dowódcy na opuszczenie okrętu w szalupie. Tę opcje odrzucił sam 

Kłoczkowski. Ostatecznie uznano, że Tallinn to najlepsze wyjście. Dowódca miał tam swoje 

dawne kontakty jeszcze z carskiej marynarki wojennej. 14 IX 1939 roku „Orzeł” dotarł do 

stolicy Estonii. Dowódca zszedł na ląd i został przyjęty do szpitala.  

 15 września nowy dowódca „Orła”, kapitan marynarki Jan Grudziński, dostał 

wiadomość o tym, że stan Kłoczkowskiego jest na tyle zły, że musi on zostać na lądzie oraz, 

że ich postój ma zostać przedłużony do 48 godzin, ze względu na obecność niemieckiego 

statku w Tallinnie. „Orzeł”, w uzasadnieniu postoju, zgłaszał uszkodzenia, ale komisja 

estońska nie potwierdziła, że są one poważne.  

 Ostatecznie „Orła” internowano, a zaraz potem Estończycy przystąpili do rozbrajania 

okrętu. Wyniesiono z niego prawie wszystkie torpedy (zostało 6, które Polacy skutecznie 

ukryli) oraz amunicję do działa głównego. Skonfiskowano większość map, w tym 

nawigacyjną oraz zamki do dział (działa bez tego elementu nie mogą ruszać lufą).  

W głowach załogi zaczęła sie rodzić myśl o ucieczce. Nie wiadomo kto konkretnie wpadł na 

ten pomysł, ale najprawdopodobniej był to sam Jan Grudziński. 16 września kontynuowano 

rozbrajanie okrętu, ale dźwigi portowe okazały się zbyt krótkie, by wyciągnąć torpedy z rufy, 

więc na pokładzie zostało 6 torped. Ponadto zaczęło brakować personelu robotniczego i 

stoczniowego, bo 16 września wypadła sobota. Ponieważ brakowało ludzi, cała Polska załoga  

miała zostać na okręcie, by pomóc w jego rozbrajaniu. Były to idealne warunki do ucieczki. 

Za dnia Polacy sabotowali rozbrajanie okrętu i rozglądali się gdzie jest artyleria, kutry, 

ścigacze oraz piłowali cumy. Decyzję podjęto wieczorem tego samego dnia i wyznaczono 

termin ucieczki na noc z 17 na 18 IX 1939 roku.  

 O godzinie 2 w nocy załoga „Orła” spowodowała spięcie, dzięki któremu chwilowo 

zgasło światło. Gdy tego dokonano, błyskawicznie przecięto cumy siekierą oraz 

obezwładniono estońskich strażników. Teraz przed okrętem i jego załogą była najgorsza 

część, czyli ucieczka przed pościgiem. Na szczęście wody w okolicach Tallinna były na tyle 

głębokie, że okręt mógł bez przeszkód i obaw zanurzyć się. Na dnie przeleżał cały następny 

dzień. Estońska marynarka i lotnictwo szukały go w dniach 19-20 września. Wynurzył się w 

nocy ostatniego dnia pościgu, a potem rozpoczęła się odyseja „Orła” po Bałtyku. 
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Artykuł w estońskiej gazecie, informujący o ucieczce „Orła” oraz kapitan marynarki Jan Grudziński na włazie od okrętu 

 

 

Dojście do Anglii i patrole na Zachodzie 

  

 „Orzeł”,  jak wspominałem  powyżej,  został pozbawiony map i uzbrojenia. Załoga 

rozważała powrót na Hel, w celu pozyskania nowych, ale Grudziński uznał to za zbyt 

niebezpieczne. Nawigator, którym był Marian Mokrski, dzięki spisowi latarń morskich,  

z pamięci narysował mapę Bałtyku, która do dziś jest w instytucie Sikorskiego w Anglii. 

Dzięki tej mapie i nawigowaniu z gwiazd 14 X 1939 roku udało się zawinąć do bazy  

w Rosyth  w Wielkiej Brytanii. Był to drugi po „Wilku”, i niestety ostatni okręt, który uciekł 

ze strzeżonego Bałtyku podczas kampanii wrześniowej. 

 Po wejściu do Anglii niemal z miejsca wysłano go na remont do Dundee. Niestety nie 

dostał tam zamków do dział, ponieważ ich producentami byli Szwedzi. Wyrzutnie torpedowe 

były jednak sprawne, więc ruszył na patrole. Jego pierwszym zadaniem było... eskortowanie 

konwoju. Wydaje się bardzo dziwne, gdyż okręty podwodne powstały by je atakować, a nie 

ochraniać. „Orzeł” mógł rozwijać prędkość nawet 19 węzłów, co sprawiało że mógł pełnić 

rolę eskortowca. Konwój dotarł do Bergen 1 I 1940 roku, po 3 dniach rejsu. Z powrotem też 

eskortował konwój, który 4 stycznia dopłynął do Edynburga. Pierwszy patrol bojowy odbył  

w dniach 18-27 stycznia. Miał on patrolować wyjście z jednego z fiordów w Norwegii jednak 

nie napotkał żadnego okrętu ani statku. Drugi patrol odbył się w dniach 10-22 lutego. Kolejne 

patrole, tak jak w przypadku „Wilka”, nie przyniosły żadnych efektów, aż do kampanii  

Norweskiej. 
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Jedno, ale imponujące... 

 

 3 kwietnia „Orzeł” wypłynął na kolejny patrol w okolice Norwegii. Jego zadaniem 

było zatrzymywanie i przeszukiwanie statków handlowych płynących z Danii i Norwegii do 

Niemiec. Patrolując akwen w rejonie Lillesand, o godzinie 11:00, natknął się na podejrzany 

statek, z bardzo niedbale zamalowaną nazwa i nazwą portu macierzystego. Ewidentnie statek 

był niemiecki. Załoga „Orła” popisała się naprawdę niezwykłym przestrzeganiem zasad 

międzynarodowych, gdyż zamiast otworzyć ogień znienacka, okręt wynurzył się i nakazał 

owemu statkowi zatrzymać się. Ten początkowo nie usłuchał, więc został ostrzelany z 

karabinu maszynowego „Orła”. Chwilę później radiotelegrafista przechwycił zaszyfrowaną 

depeszę, która wzywała pomoc. Załoga naszego okrętu poprosiła by statek się zameldował 

(czytaj: podpłynął) i dał się przeszukać. Robił to jednak powoli, jakby czekał na posiłki. 

„Orzeł” zapowiedział, że załoga ma 15 minut, a potem statek zostanie zatopiony. Niemcy nie 

opuścili statku, więc „Orzeł” wystrzelił torpedę, która uderzyła w śródokręcie, czyli środek 

statku. Wówczas na pokładzie pojawiło się mnóstwo postaci w mundurach koloru feldgrau.  

 Owym statkiem był transportowiec MS „Rio de Janeiro”, na którego pokładzie było 

około 400 żołnierzy Wermachtu, szykujących się do ataku na Norwegię. Nasz okręt 

podwodny uszczuplił te siły o: 150 ludzi, 73 konie, 71 pojazdów, 10 armat i 300 ton 

zaopatrzenia17. Przypomnę, że był to 8 kwietnia, czyli przeddzień operacji „Weserübung”, 

czyli „Orzeł” niejako odkrył plan Niemców. Najsmutniejsze było to, że po tym sukcesie 

brytyjskie radio podało informację o zatopieniu „Rio de Janeiro” przez brytyjski okręt 

podwodny. Patrol ten był najlepszym jaki „Orzeł” odbył w swej służbie na zachodzie, 

ponieważ następnego dnia napotkał jeszcze trzy duże trałowce, a 10 kwietnia wykonał na nie 

nawet atak torpedowy. Jednak Niemcy obrzucili go bombami i nie dało się potwierdzić 

trafienia. Według załogi trałowiec został zatopiony, ale nie potwierdziło tego powojenne 

śledztwo.  

 Do 15 kwietnia był wielokrotnie atakowany przez samoloty i okręty. Został obrzucony 

111 bombami lotniczymi i głębinowymi. Pobił też swoje dwa rekordy: głębokości zanurzenia  

(osiągnął 105 m) oraz czasu przebywania pod wodą (niemal 22 godziny)! Kolejną dobrą 

wiadomością było to, że ze Szwecji zostały przysłane zamki do dział, czyli „Orzeł” odzyskał 

artylerię. Niestety zwycięstwo świętował wtedy po raz ostatni.  

 
17 Źródło: Historia bez cenzury - odc. Podwodni spryciarze-
https://www.youtube.com/watch?v=0GA_HENGp5k&t=938s 
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Transportowiec MS „Rio de Janeiro” 

 

ORP Orzeł na Bałtyku 

 

   

 

Ostatni patrol i teorie dotyczące zaginięcia 
 

 Na ostatni patrol nasz okręt wyruszył 23 maja z Rosyth. Miał patrolować centralną 

część Morza Północnego. Pierwsze rozkazy potwierdzał, ale gdy nadszedł trzeci rozkaz 

zmiany sektora, „Orzeł” nie potwierdził go. Admiralicji nie zdziwiło to, gdyż okręty, a 

zwłaszcza podwodne, zachowywały ciszę radiową, by uniknąć wykrycia przez niemieckie 
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stacje namiarowe. 8 czerwca „Orzeł” miał powrócić do bazy. Gdy nie zjawił się na czas, 

rozkazano mu podać swoją pozycję. Nie odpowiedział. 11 VI 1940 roku KMW uznało okręt 

za zaginiony, a następnie stracony. Brytyjczycy wysłali list w którym chwalili „Orła” za 

wkład wojenny  oraz poświęcenie.  

 Opracowano kilka teorii mniej lub bardziej prawdopodobnych, które pokrótce 

przedstawię. Pierwsza mówi o tym, że „Orzeł” został zatopiony przez holenderski okręt 

podwodny, być może O-13, ale jest ona według mnie bardzo nieprawdopodobna. Inna teoria 

głosi, że okręt wszedł na brytyjskie pole minowe. Ta teoria wydaje się najbardziej 

prawdopodobna. Otóż gdy „Orzeł” płynął do bazy, po drodze rozstawiono pole minowe 16B. 

Niestety Brytyjczycy nie zdążyli powiadomić o tym wszystkich okrętów w rejonie, a wśród 

nich „Orła”, co mogło być przyczyną tragedii. Jeszcze jest teoria, według której niemiecki lub 

brytyjski bombowiec zaatakował i zatopił nasz okręt, ale ta teoria jest poddawana w 

wątpliwość, ponieważ wówczas nie było w tamtym rejonie samolotów. Ostatnia teoria mówi 

o straszliwym błędzie załogi podczas zanurzania/wynurzania. Jeśli coś takiego naprawdę 

miało miejsce to raczej przez problemy techniczne, bo się nie chce wierzyć, że tak dobrze 

wyszkolona i doświadczona załoga „Orła” mogła popełnić taki błąd. 

5. Podsumowanie 

  

 Historię polskiej marynarki wojennej pierwszych dwóch lat II wojny światowej można 

podsumować jednym słowem. Tym słowem jest NADZIEJA.  

 Pierwsze lata wojny były dla aliantów serią porażek i upokorzeń. Każde odniesione 

zwycięstwo, a nawet zadanie Niemcom dotkliwych strat, było niemal na wagę złota. Tak jak 

operacja Dynamo albo Narwik, którą pomimo wycofania się aliantów, można uznać za 

zwycięstwo. Niszczyciele były jednym z fundamentów walki aliantów, gdyż brały udział w 

konwojach i sprawiły, że Wielka Brytania nie skapitulowała.  

 Polskie okręty takie jak „Orzeł”, „Wilk” i „Błyskawica” nie odniosły wprawdzie 

wielkich zwycięstw jak na przykład HMS „Belfast”, który miał udział w zatopieniu - 

postrachu Atlantyku - czyli „Scharnhorsta”, ale gdy nadarzały się okazje by uderzyć, nasi 

przodkowie w pełni je wykorzystywali i dokonywali cudów takich jak ucieczka z Bałtyku, 

pomimo miażdżącej przewagi Kriegsmarine. To pokazało, że Niemcy nie są niepokonani,  

a więc dawało nadzieję.  
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 Morale to krucha rzecz. Łatwo je zniszczyć i bardzo trudno odbudować. Polacy 

wielokrotnie pomagali je odbudowywać wszędzie gdzie walczyli. Dobrze znane są zasługi  

naszych lotników, którzy do tej pory wspominani są z wdzięcznością, zwłaszcza przez 

Brytyjczyków. Na lądzie nasze brygady strzelców zajadle walczyły z wrogiem, między 

innymi w Tobruku, Narwiku, a później we Włoszech i Normandii. Marynarze również nie 

pozostawali dłużni. „Błyskawica” przez całą wojnę walczyła i dawała przykład innym 

niszczycielom na Atlantyku i wielu innych akwenach. „Piorun” dzielnie walczył na morzu z 

„Bismarckiem” i pokazał, że „Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy...”. Niezłomne 

załogi okrętów podwodnych dokonywały cudów i rzeczy niemożliwych oraz atakowały 

zajadlej niż U-booty będąc tak zwanymi „Mężnymi bliźniakami"18.  

 Myślę że ten cytatwiele powie o tej pracy: Angielski historyk Brian Tunstall napisał: 

"Ze wszystkich flot Zjednoczonych Narodów żadna nie walczyła lepiej w warunkach 

najwyższych trudności operacyjnych jak Polska Marynarka Wojenna".19 

 

 

 
18 Okręty podwodne „Jastrząb” i „Sokół”  
19 Jerzy Pertek Wielkie dni małej floty 
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