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Mimo że wszystko co zostało opublikowane przeze mnie na stronie www.orzelsearch.com jest darmowe, nie świadczy to o tym,
że można robić z tym cokolwiek się chce. Jak zauważam, wiele informacji pochodzących z moim artykułów jest traktowana przez
Polaków jako waszą własność wziętą znikąd.
Chciałbym jednocześnie zaznaczyć, że uwzględnione, w przesłanym do MON RP raporcie, meldunki odnoszące się do ataku z 3
czerwca 1940 roku, jak również pozycje nieznanych dwóch wraków - są adresowane wyłącznie dla potrzeb MW RP. Nie udzielam
pomocy osobom prywatnym.
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Na Skrzydłach Stalowego Orła
„Brakujący Raport” – Odprawa

Wyjście ORP Orzeł z Rosyth, kurs i rejon patrolowania
Jak napisałem już w artykule w 2010 roku, z dokumentów archiwalnych wynika, że ORP Orzeł wychodził
na siódmy, ostatni patrol - dwa razy; pierwszy raz przed lub o godzinie 20:05 a ostatecznie, po raz drugi o
godzinie 23:00, 23 maja 1940 roku. Jaki był powód powrotu Orła do bazy – nie jest wiadome. Jeśli była to
usterka, musiała być dość bagatelna, szybka w naprawie. Podobne przypadki zdarzały się, na przykład
brytyjski HMS Spearfish, 3 czerwca, po pierwszym wyjściu o 16:15, powrócił do Rosyth po zaledwie pół
godzinie drogi z powodu usterki żyrokompasu, której naprawienie zajęło załodze około trzech godzin.

Kurs Orła do rejonu patrolowania
Zapis z dokumentu Admiralicji Brytyjskiej stwierdza, że polski okręt, w drodze do północnej części rejonu
A.3, miał przejść przez pozycję 56°11’N, 0°00’E. Z prostych obliczeń wynika, że mógł ją przeciąć po około
10-12 godzinach patrolu.

Operacje w rejonie A3
ORP Orzeł wszedł do północnej części rejonu A.3 przed północą 24 maja, przed brytyjskim okrętem
podwodnym HMS Sturgeon, który przeciął rejon A.3 na swej drodze do docelowego rejonu A.5. Dziennik
zdarzeń brytyjczyka ukazuje, że okręt ten wyszedł z Blyth 22 maja. O godzinie 15:00 24 maja doszedł do
tymczasowego postoju, w pozycji 55°25’N, 2°12’E oczekując na dalsze rozkazy. O 20:00 obrał kurs
południowo-wschodni, wynurzył się o 22:38 i rozpoczął ładowanie akumulatorów, utrzymując ten sam kurs.
O północy zarejestrowana pozycja wynosiła 55°14’N, 2°20’E. Do południowej części rejonu A.3 dotarł o
godzinie 20:00 25 maja (54°33’N, 3°32’E), po czym podążył do docelowego rejonu A.5.
Do południowej części rejonu A.3 wszedł 28 maja, i operował w niej do 12 czerwca - znany nam już od lat
– Van Der Byl na HMS Taku.

Rozkazy dla ORP Orzeł
Pierwszy meldunek Admiralicji, 1 czerwca z godziny 15:06, nakazywał przejście do rejonu A.1, po
zmierzchu tego samego dnia.
W telegramie wysłanym 2 czerwca, z godziny 10:02, Orzeł otrzymał rozkaz przejścia z rejonu A.1 3 czerwca
o godzinie 9:00 przez pozycję 57°00’N, 4°10’E, a następnie dojść i patrolować w sąsiedztwie pozycji
57°00’N, 6°00’E (MBRU), zanurzając się w ciągu dnia po przekroczniu południka 5.00E. Polski okręt
zwalniał z pozycji pod Skagerrakiem brytyjski okręt HMS Trident.

Moja teoria utraty Orła
W oparciu o przeprowadzone badanie, moja wersja patrolu Orła różni się od oficjalnej wersji Admiralicji z
17 czerwca 1940 roku, jak również od badania przeprowadzonego przez NHB w roku 1996.
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Swoją
tezę
dotyczącą
patrolu
Orła,
przedstawiłem 9 sierpnia 2007 roku w liście email do historyka NHB. Twierdzę - wbrew
wysłanemu do Orła meldunkowi z 2 czerwca,
mówiącemu o przemarszu z rejonu A.1 przez
pozycję 57°00’N , 4°10’E - przerwanie patrolu
dnia 2/3 czerwca i powrót Orła z rejonu A.1 do
bazy w Rosyth. W konkluzji badania twierdzę,
że podczas przemarszu z rejonu A.1 do bazy,
polski okręt podwodny Orzeł został omyłkowo
zaatakowany przez brytyjski samolot Ochrony
Wybrzeża Z.224 z bazy RAF w Leuchars i
wskutek tego ataku zatonął 3 czerwca 1940
roku. W odpowiedzi datowanej na 13 sierpnia
2007 roku NHB skierował do mnie prośbę o
przesłanie do ich biura oficjalnego pisma,
tłumaczącego, jak do tego doszedłem. Oficjalny
raport „A Missing Report – Historical Account
on the ORP ORZEL last patrol” przesłałem do
NHB 3 czerwca 2008 roku.

Atak na „niemiecki” okręt podwodny
W oparciu o raport o ataku na nieprzyjacielski
okręt podwodny z godziny 8:04, 3 czerwca
1940 roku (Dokument 1), brytyjski bombowiec
Hudson Z.224 zaatakował nieporuszający się
okręt podwodny, będący w pozycji 55°58’N, Dokument 1. AIR 2/2925 National Archives. Atak na ORP Orzeł 3 czerwca
1940 roku. (orzelsearch.com 2010)
00°42’E.
Dziennik zdarzeń eskadry 224 z dnia 3 czerwca stwierdza, że:
Podczas patrolu, lecąc na wysokości 700 stóp (213m), będąc na kursie 330°, o godzinie 0800, został
zauważony po prawej stronie na powierzchni morza, nieporuszający się okręt podwodny w pozycji
YNZS5842 (55°58N, 0°42’E) w odległości około 1 mili; do czasu, kiedy samolot zaatakował z prawej strony,
okręt podwodny poszedł w zanurzenie alarmowe i był widoczny tylko peryskop. Samolot zrzucił serię trzech
bomb głębinowych w odstępach dwu sekundowych z wysokości 350 stóp (107m). Bomby eksplodowały 15
metrów za wysuniętym ponad powierzchnię peryskopem. Po ataku ukazała się na powierzchni morza duża
plama ropy. Samolot pozostał w pobliżu przez jedną godzinę, po czym powrócił do bazy.
Raport i dziennik zdarzeń eskadry 224 pozwalają sądzić, że pilot Hudsona był przeświadczony, iż okręt,
który za chwilę miał zbombardować, jest niemieckim U-boatem. Nie znalazłem jakiejkolwiek wzmianki w
dokumentach z ataku, że A. Pearson miał zamiar przeprowadzenia z okrętem procedury rozpoznawczej. Jako
przykład ukazujący spostrzeżenia samolotu przez wachtę, przytoczę fragment wpisu z raportu brytyjskiego
okrętu podwodnego HMS Tetrarch 5 czerwca 1940 roku z godziny 14:15:
5 razy zmuszony do zanurzenia przez samolot pomiędzy 4:10 a 12:33. Najwyraźniej był to ten sam samolot,
przypuszczam, że był nim bombowiec Whitley lub Hudson. Została przeprowadzona zwyczajna procedura
rozpoznawcza, sygnały działały poprawnie.
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Zdarzenie to jest przykładem, mówiącym o obowiązku dowódcy okrętu podwodnego, po spostrzeżeniu
samolotu na horyzoncie, by pójść pod wodę. Studiując podobne konfrontacje pomiędzy brytyjskimi okrętami
i samolotami, dochodzę do wniosku, że mimo obowiązujących zasad, ustalanych pomiędzy eskadrami
lotniczymi i Admiralicją, w główniej mierze zależało wyłącznie od decyzji pilotów i ich zdolności
rozpoznawania okrętów, czy atak zostanie przeprowadzony, czy też nie.
Następny, jakże inny przykład takiej konfrontacji, to wydarzenie z 6 czerwca, kiedy zaatakowanym
omyłkowo okrętem był - tym razem - brytyjski HMS Narhwal, będący w drodze do rejonu patrolowania,
czyli w miejscu, które dowództwu eskadry Ochrony Wybrzeża powinno być znane z możliwości napotkania
własnego okrętu. Atak ten nie wyrządził żadnej szkody okrętowi, a Narwhal kontynuował swój patrol.
Wróćmy jednak do interesującego nas ataku 3 czerwca i przyjrzyjmy się dokładnie jakich informacji
dostarcza nam raport z ataku.
W punkcie 1-pierwszym numer eskadry Z.224, w drugim godzina i data ataku, w trzecim pozycja
geograficzna ataku, w czwartym – odległość 1 mili, z jakiej okręt podwodny został zauważony, w piątym –
odległość 1 mili, kiedy okręt poszedł w zanurzenie. Warto wyjaśnić, że lecący po okręgu samolot podczas
naprowadzenia na cel utrzymywał się do momentu zanurzenia okrętu mniej więcej w tej samej odległości od
niego, czyli jednej mili. Pod punktem piątym widzimy narysowany odręcznie, prawdopodobnie za pomocą
linijki, kształt zaatakowanego okrętu podwodnego. Szkic jest na tyle dokładny, że pewnie niejedno polskie
dziecko mogłoby uznać, że sylwetka sporządzonego rysunku przypomina ORP Orzeł.
Sam szkic nie jest jednak dowodem, ale z tego dokumentu możemy jeszcze wykrzesać więcej wiedzy w celu
zawężenia grona potencjalnych kandydatów-okrętów.
Okręty podwodne poszczególnych państw posiadały specyficzne, w większości przypadków różniące się
między sobą, kamuflaże. Ta okrętowa szata jest zatem bardzo ważną cechą charakterystyczną dla osób
zajmujących się badaniami archiwalnymi. I tak, przeczesując tego typu raporty z tego samego okresu wojny,
nie znalazłem żadnego dokumentu, w którym zaatakowany okręt podwodny został określony jako
„ciemnoszary” (jednolity). Niemieckie U-boaty były notowane jako „jasnoszare” bądź też „srebnoszare”.
Najbliższy okręt podwodny, niemiecki U-26, był oddalony o ok. 55 mil morskich od miejsca, gdzie nastąpił
atak. Dziennik zdarzeń niemieckiego U-boata wskazuje, że U-26 nie zanurzał się, nie wynurzał, nie
spostrzegł bombowca oraz nie został przezeń zaatakowany około ósmej 3 czerwca (U-26 został zaatakowany
3 czerwca o godzinie 21:18 przez G.224 z bazy w Leuchars).
Nie można w tej analizie pominąć okrętów brytyjskich, które były stosunkowo często oczkiem w głowie
pilotów brytyjskich bombowców. W latach 2006-2009, podczas najbardziej pracowitego okresu poszukiwań,
natknąłem się na poważny problem wskazania dokładnej pozycji jednego z brytyjskich okrętów
podwodnych. Problem ten był poważny, ponieważ dawał brytyjskiemu rządowi (przynajmniej z mojego
punktu widzenia) możliwość odrzucenia mojej teorii. Znalezienie i przedstawienie dowodów opóźniło
wysłanie przeze mnie formalnego raportu do NHB o wiele miesięcy. Okrętem-problemem był HMS Salmon,
którego dziennik zdarzeń w dniach 1-3 czerwca jest pusty; a powienien zawierać adnotacje przemarszu
okrętu z rejonu patrolowania do Rosyth, do którego zawinął 3 czerwca. Z raportu okrętu wynika, że HMS
Salmon nie zauważył, ani też nie został zaatakowany przez samolot podczas całego patrolu
zapoczątkowanego z końcem maja. Materiały Admiralicji nie wspominają kompletnie nic wiążącego
Salmona z miejscem i atakiem na niego. Wedle tych streszczeń HMS Salmon powrócil z patrolu wraz z
dwoma innymi brytyjskimi okrętami – Snapper oraz Sealion. Na podstawie dzienników tych dwóch
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jednostek, grupa tychże okrętów znajdowała się w pobliżu Firth of Forth, w odległości około 80 mil morskich
od miejsca gdzie nastąpił atak na Orła. Dowodem-dokumentem okazała się niemiecka informacja
niemieckiego wywiadu, która stwierdza (prawdopodobnie w oparciu o przechwycone sygnały z brytyjskich
okrętów), że Salmon, Snapper i Sealion doszły do bazy o godzinie 8:00 rano 3 czerwca. Na podstawie
dzienników zdarzeń można przypuszczać, że Snapper kontaktował się z bazą około godziny 7:48, a Sealion
otrzymał wytyczne kursów, jakimi miał się przemieszczać do bazy, przed lub o godzinie 7:33, 3 czerwca.
Co się tyczy pustych stron w logu Salmona, czerwcowy dziennik zdarzeń jest pusty aż do 26 czerwca, kiedy
okręt był już w trakcie przemieszczania się do Rosyth (pozycja 58.12N, 2.48E)... z następnego patrolu spod
Lister w Norwegii! Jedynie mogę przypuszczać, że czerwcowy dziennik zdarzeń zawieruszył się dowódcy
HMS Salmon - Edwardowi O. Bickfordowi, który potem odnalazł go na okręcie z końcem czerwca.
W raporcie wysłanym do brytyjskiego MoD przedstawiłem sprawę HMS Salmon wraz z dodanym raportem
z patrolu okrętu z przełomu maja i czerwca, jak również innymi, pośrednimi dokumentami, stwierdzającymi
pozycję HMS Salmon jako niepowiązaną z miejscem ataku Hudsona Z.224. Streszczenie z roku 2010, które
znalazło się w rękach brytyjskiego MoD oraz polskich instytucji MON, uwzględniało również informacje
niemieckiego wywiadu o pozycjach brytyjskich okrętów podwodnych.
Nie przedstawiłem jednak tego „nieistniejącego”, ale niezwykle interesującego incydentu w artykule z
czerwca 2010 roku na stronie orzelsearch.com. Zrobiłem to w pewnym sensie umyślnie, oczekując, że ktoś,
kto podejmie się na własną rękę analizy mojej teorii zatopienia ORP Orzeł – jak również szlaku Orła podczas
siódmego patrolu, sprawdzi również dokumenty brytyjskich okrętów podwodnych i przedstawi tę sprawę
jako niepokojącą. Czyżby, mimo upływu 5 lat, nikt nie zrobił wglądu do dziennika zdarzeń HMS Salmon?
Powróćmy do 3 czerwca 1940 roku...
Okręty francuskie i holenderskie należy wykluczyć jako potencjalne cele ataku Hudson Z.224, ponieważ
żaden z nich nie operował 3 czerwca na Morzu Północnym. Jedyny holdenderski O13 operował w kanale La
Manche, a francuskie okręty stacjonowały w bazie w Dundee; opuściły bazę (z wyjątkiem Rubis) 4 czerwca,
podążając do Francji.
Z niemieckich dokumentów wywiadu wynika, że w godzinę po ataku Hudson Z.224 wysłał sygnał o
spostrzeżeniu okrętu. Jest to informacja kontrowersyjna, ponieważ raport oraz log eskadry 224 nie
stwierdzają nic na temat ponownego spostrzeżenia okrętu na powierzchni. W brytyjskich dokumentach, w
„Liście do I Lorda” (floty) załączona jest jedynie wzmianka o rzekomym wynurzeniu się zbombardowanego
okrętu o godzinie 9:00 i rozpoczęciu pogoni za „U-boatem” przez HMS Weston.

HMS Weston w pogoni za U-boatem
O godzinie 11:40, 3 czerwca, z Rosyth nadano rozkaz do sloopa HMS Weston, znajdującego się w pobliżu
ataku Z.224. Brytyjski okręt, wraz z trałowcami, brał udział w operacji przecinania kabli telegraficznych
prowadzonej pod kryptonimem QUIDNUNG. Po otrzymaniu sygnału ruszył w pościg za „niemieckim Uboatem”. Dzienniki okrętowe HMS Weston nie przetrwały wojny. Natomiast zachowany raport z operacji
w punkcie 3. stwierdza, że:
Weston rozpoczął pościg za okrętem podwodnym o godz. 11:40, do pozycji 55.58N 0.42E. Poszukiwania nie
przyniosły rezultatów, samolot nie zaobserwował plam ropy w zasięgu wzroku i poszukiwania przerwano o
16:00.
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Orzeł na celowniku następnego dnia
Dokumenty eskadry 224 wskazują, że następnego dnia, 4 czerwca, jeden z bombowców eskadry
przeprowadził „specjalny patrol przeciw okrętom podwodnym” na obszarze, gdzie nastąpił atak dnia
poprzedniego. Operujący 4 czerwca Hudson zarejestrował jedynie HMS Westona, eskortującego w kierunku
Tyne trawlery z zakończonej operacji QUIDNUNG.

Konfrontacja z Wielką Brytanią i niemiecki raport o „nieznanym okręcie”
Po uzyskaniu odpowiedzi z Działu Historycznego Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii w liście z 17
września 2008 roku, na temat przedstawionej w badaniu konkluzji zatopienia Orła wskutek omyłkowego
ataku na polski okręt (uznanej za przekonującą), postanowiłem wypełnić lukę, jaką przedstawił mi w
korespondencji brytyjski historyk. Sprzecznością pomiędzy moją wersją trasy Orła podczas siódmego
patrolu, a tezą brytyjską, zdefiniowaną na podstawie meldunków wysyłanych do Orła, był brak w moim
badaniu dowodu na to, że polski okręt nie dostosował się do rozkazów kierujących go pod Skagerrak, a (jak
ja uważam) przerwał patrol i skierował się w drogę powrotną do bazy.
W 2009 roku znalazłem potwierdzenie słuszności swych założeń i uzupełniłem lukę dostrzeżoną przez
pracownika Działu Historycznego Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii, odnajdując wzmiankę z
niemieckiego dokumentu w amerykańskim archiwum.
Pamiętam, że jeden z archiwistów w College Park przy Washington, DC, widocznie zaciekawiony ogromem
sporządzanych kopii, podszedł do mnie pytając, czy wszystko jest w porządku, sprawdzając również, czy
posiadam przy każdej wykonanej kopii oznaczenie dokumentu z sygnaturą, przygotowaną przez urzędnika
archiwum. Brak tego dodatku w publikacjach świadczy nie tylko o braku profesjonalizmu badacza,
niedostosowaniu się do wymogów archiwum, z którego dokument pochodzi, ale również może wskazywać
na umyślną chęć ukrycia daty wykonia kopii, co może zrodzić domysły co do takiego postępku. O ważności
uwzględnienia sygnatur wspomniał mi również pewien kanadyjski adwokat, od którego pobrałem
wskazówki zanim przesłałem oficjalny raport do Działu Historycznego Ministerstwa Obrony Wielkiej
Brytanii. Ów adwokat zaoferował mi pomoc w razie jakichkolwiek potencjalnych problemów, które
mogłyby wyniknąć z nadchodzącej wówczas konfrontacji z rządem brytyjskim. Problemów jednak nie
doświadczyłem. Analiza mojego badania określona w liście nie zawierała żadnej wzmianki wskazującej na
jakiekolwiek zaniedbania strony prawnej, lub innej.
Niemiecki dokument B-Dienst z godziny 7 rano, 3 czerwca stwierdzał, że:
7:00 Nieznany okręt, ustalony jako przemieszczający się z obszaru A1 do.., prawdopodobnie został zwolniony
i jest w drodze powrotnej do bazy.
Niemieckie teczki wywiadu dawały o wiele więcej niż to jedno arcyważne zdanie. Dokumenty te można
sprowadzić do roli lustra - w celu porównania informacji w nich zawartych z dokumentami brytyjskiego
wywiadu, Admiralicji, czy też RAF.
Z dokumentów B-Dienst wynika, że niemiecki wywiad posiadał informację na temat pozycji każdego okrętu
alianckiego w dniu 3 czerwca 1940 roku, oraz ich nazwy, z wyjątkiem Orła. W oparciu o brytyjskie
dokumenty, żaden z alianckich okrętów podwodnych nie operował w rejonie A.1. Francuski okręt Thetis
przeciął ten rejon 22 maja 1940. Następny po Orle okręt aliancki wszedł w rejon A.1 18 czerwca 1940 roku.
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Konkluzja na podstawie niemieckiego dokumentu jest następująca:
Jedynym okrętem, który według rozkazów przemieszczał się przez rejon A.1, był polski okręt
podwodny Orzeł.
Dokumentem niemieckim wypełniłem „brakujące ogniwo” mojej tezy powrotnej drogi Orła do bazy.

Patrol ORP Wilk
Drugi z polskich okrętów stacjonujących w Szkocji wyszedł na patrol 18 czerwca, już po zaginięciu Orła.
Jerzy Pertek w swej książce „Dzieje ORP Orzeł” wspomina o pewnym incydencie, opowiedzianym przez
porucznika marynarki Józefa Anczykowskiego z polskiego okrętu ORP Wilk.
Otóż Anczykowski twierdził, że na jego wachcie w drodze na patrol po zaginięciu Orła został zauważony
prawie całkowicie zanurzony przedmiot, który wyglądał bardzo podobnie do jednej z bojek ratunkowych
„Orła”. Wykonany nieco później w tył zwrot nie odniósł pożądanego skutku, tzn. przedmiot ten nie został
ponownie odkryty. (J.Pertek. Dzieje ORP Orzeł, strona 217)
Po analizie szlaku Wilka na podstawie jego dziennika zdarzeń zauważamy, że trasa tego polskiego okrętu
wiodła około 15 mil morskich na północ od miejsca, w którym doszło do ataku na Orła 3 czerwca. Notatka
oficera nie została jednak uwzględniona w dokumentach ORP Wilk. Zdarzenie to, mimo że nie
udokumentowane, stanowi jednak dodatkową poszlakę do określenia obszaru zalegania wraku ORP Orzeł.

Powrotny szlak ORP Orzeł do bazy z rejonu A.3
Powrotną drogę ORP Orzeł poprzez sektory A.3 i A.1 opracowałem na podstawie przemieszczeń
niemieckiego okrętu U-26. Jak przedstawiłem na Mapie nr 2 (patrz: strona 16), niemiecki okręt 3 czerwca
zamiast kontynuować swój powrót do bazy szlakiem „Weg Blau”, przemieścił się na południe w stronę
rejonu A.3, po czym skierował się na północ wzdłuż zachodniej granicy rejonów A.3, A.2 oraz A.1. Jest
bardzo prawdopodobne, że niemiecki okręt otrzymał rozkaz odnalezienia Orła (patrz str. 7: dokument BDienst o „nieznanym okręcie”) i zatopienia go. Dziennik zdarzeń nie wykazuje, że U-26 zauważył podczas
przemarszu jakikolwiek okręt. ORP Orzeł musiał więc wcześniej przeciąć obszar, przez który podążał
niemiecki U-boat. Na podstawie trasy U-26 nakreślam więc prawdopodobną trasę ORP Orzeł z rejonu A.3
do A.1. (patrz: Mapa 2, str. 16)

Powód powrotu Orła do Rosyth i hipotezy nt. utraty Orła
Powodem powrotu Orła do bazy była prawdopodobnie usterka techniczna, której usunięcie było niemożliwe
na morzu. W takim razie nasuwa się pytanie, jaki rodzaj usterki i czym spowodowany uniemożliwił dowódcy
Grudzińskiemu kontynuowanie patrolu? Z pewną dozą pewności można stwierdzić, że Orzeł
przemieszczając się z rejonu A.3 przez A.1 pracował na silnikach spalinowych, które w pewnym momencie
patrolu, najprawdopodobniej w rejonie A.1, zaczęły odmawiać posłuszeństwa, przyczyniając się do podjętej
przez dowódcę decyzji o powrocie do bazy. Najbardziej prawdopodobnym powodem tego typu awarii mogło
być uszkodzenie na skutek ataków bombami lotniczymi lub głębinowymi. Jest to w przypadku Orła
prawdopodobne, ponieważ posiadamy dane o dwóch zdarzeniach, które wystąpiły 29 maja i 1 czerwca w
rejonie A.3.
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Hipoteza o utracie ORP Orzeł dnia 1 czerwca
Zacznę od wypadków z 1 czerwca, które opisałem w jednym z poprzednich artykułów, analizując
odnalezioną wzmiankę admirała Maxa Hortona (Dokument 2, punkt 3), będącą cześcią raportu brytyjskiego
okrętu podwodnego HMS Taku.
W oparciu o tę wzmiankę-hipotezę, admirał przyjął, żę polski okręt podwodny Orzeł zaginął 1 czerwca, a
powodem tejże tezy były zarejestrowane przez
brytyjski okręt dwie serie eksplozji. Dodam, że
eksplozje zasłyszane przez HMS Taku 2 czerwca,
choć nie zostały uwzględnione przez Maxa
Hortona, również mogły pochodzić z ataków na
Orła.
Dziś mogę jedynie powiedzieć ogólnikowo, że
dwie serie eksplozji z 1 czerwca nie miały
jakiegokolwiek związku z Orłem bądź też atakami
na niego. Zostaje mi jeszcze jedna zarejestrowana
przez Taku eksplozja, z 2 czerwca, do której
odniesienie, mam nadzieję, odnajdę w trakcie
dalszych poszukiwań.
Zatem stwierdzam, że teoria Admirała
Hortona, datująca zaginięcie ORP Orzeł dnia 1
czerwca – jest nieprawdziwa. (zdarzenia
odnoszące się do zarejestrowanych eksplozji przez
HMS Taku opiszę w późniejszym terminie)

Dokument 2. ADM 199/1846. National Archives. Raport HMS Taku.

Hipoteza o utracie ORP Orzeł dnia 29 maja

Drugie wydarzenie, z dnia 29 maja, wygląda o
wiele bardziej realnie, aby poświęcić czas na
rozwikłanie tego małego, ale jakże arcyważnego epizodu z ostatniego patrolu Orła, wyjaśniającego
przyczynę przerwania patrolu i udania się w drogę powrotną do Rosyth.
Teorię zatopienia ORP Orzeł przez niemiecki bombowiec wysunął J. Szyszko-Bohusz oraz Jerzy Pertek.
Odnaleźli oni wiele lat temu niemieckie informacje radiowe i tekstowe (Marine Rundschau) z 29 maja,
mówiące o zatopieniu nieprzyjacielskiego okrętu podwodnego w centralnej części Morza Północnego.
Według Niemców, miał zostać prawdopodobnie zatopiony inny okręt. (J.Pertek. Dzieje ORP Orzeł, strona
215)
Jak wiemy, Orzeł operował z końcem maja w centralnej części Morza Północnego, w rejonie A.3. Jerzy
Pertek wiedział również, że niemieckie archiwa nie posiadają żadnego wpisu w dokumentach odnośnie ataku
na jakikolwiek okręt podwodny. Również teraźniejsze publikacje, wśród nich niemieckie, ukazujące straty
samolotów Luftwaffe i personelu, nie posiadają wpisu, który można by odnieść do niemieckiego
komunikatu.
Muszę przyznać, że natrafiłem na dokument, który bez cienia wątpliwości ukazuje utratę niemieckiego
bombowca – w centralnej części Morza Północnego - z końcem maja 1940 roku! Jeśli odnalezione przez J.
Szyszko-Bohusza i Jerzego Pertka dziesiątki lat temu informacje łączą się z tym, co posiadam, niemiecki
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pilot nie miał racji obwieszczając zatopienie, ale jego atak był z pewnością ciosem dla polskiej załogi i
okrętu.
Czy jest to przysłowiowe BINGO jako powód powrotu Orła do bazy w Rosyth – tego jeszcze nie wiem. Nie
wiem, czy ten właśnie bombowiec atakował Orła, czy został przez Orłowców zestrzelony, albo z powodu
innej awarii spadł do morza. Ale jedno jest pewne - że przechwycony komunikat o niemieckim ataku z końca
maja należy przyjąć na poważnie i warto podjąć starania o dokładne wyjaśnienie.

Hipoteza o zaginięciu Orła na polach minowych 16b
Pierwszym sporządzonym i opublikowanym przez Brytyjczyków dokumentem, tyczącym utraty Orła na
polach minowych, jest odpowiedź Admiralicji na list ówczesnego prezesa Stowarzyszenia Marynarki
Wojennej w Londynie, kapitana Władysława Kajetana Nadratowskiego. Sekretariat Admiralicji stwierdził
w liście, że na podstawie przeprowadzonych po wojnie badań nad utratą okrętu odkryto, że kurs wschodni
Orła przebiegał przez niezaznaczone na mapach pola minowe [domysł TK: niemieckie]. Na tej podstawie
Admiralicja wysunęła tezę o utracie Orła 25 maja 1940 roku w pozycji 57.00N 03.40E. Jest teraz sprawą
jasną, że kurs Orła podany w liście z 1962 roku jest nieprawdziwy. Wynika tak z brytyjskich dokumentów
z National Archives. „Pośmiertny” raport Orła z siódmego, tragicznego patrolu, sporządzony przez Maxa
Hortona 17 czerwca 1940 roku wskazuje, że kurs polskiego okrętu prowadził wpierw do sektora A3,
znajdującego się w południowo-centralnej części Morza Północnego.
Sprawa wydaje się na tyle oczywista, że z przekonaniem wnioskuję, że:
ORP Orzeł nie zaginął 25 maja w pozycji 57.00N 03.40E, ponieważ kurs wschodni ukazany w 1962
roku, wiodący pod Skagerrak, należy uznać za nieprawdziwy z tej racji, że informacje zawarte w liście
nie pokrywają się z autentycznymi dokumentami Admiralicji z czasów II wojny światowej, dostępnymi
od lat 70. w brytyjskim National Archives.
W 1996 roku, Dział Historyczny Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii przeprowadził badanie nad utratą
ORP Orzeł. Kurs Orła do rejonów patrolowania został ukazany poprawnie, z uwzględnieniem rejonu A3 [...].
Na podstawie tychże badań sporządzono raport, stwierdzający, że:
Instrukcje o powrocie Orła do Rosyth nie ocalały, ale z Dziennych Pozycji Przemieszczeń z dnia 7 czerwca,
godz. 06.00, wydaje się, że mógł on przechodzić przez pole minowe 16b.
Dział Historyczny nie przedstawił jednak w raporcie dokładnych danych (pozycji), na podstawie których
doszedł do przypuszczenia o przejściu Orła przez pola minowe 16b. Poddałem ich teorię analizie i
doszedłem do następujących wniosków.
Żeby dowieść przejścia Orła przez pola minowe 16b, nieodzowna jest umiejętność rozkodowania dziennych
przemieszczeń na pozycje geograficzne. Mimo że dokumenty archiwalne zawierają braki siatek morskich i
powietrznych (istnieją nawet kilkumiesięczne przerwy w różnych okresach II wojny światowej), możliwa
jest ich rekonstrukcja w oparciu o różnorodne materiały i dokumenty. Do przeanalizowania teorii Działu
Historycznego Ministerstwa Obrony nad utratą Orła na polach minowych 16b potrzebowałem rozkodować
jedynie dwie pozycje przemieszczeń, a są to:
Pozycja z rozkazu z dnia 5 czerwca: MBRU – 57.00N 5.00E
Pozycja z rozkazu z dnia 6 czerwca: MBTS – 57.00N 3.00E
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Gdy naniesiemy te dwie pozycje na mapę i połączymy je linią prostą, stwierdzimy, że droga Orła spod
Skagerraku (MBRU) przez MBTS do bazy wiodła przez centrum pola minowego 16b. (Mapa 2, strona 16)
Ot i cała filozofia! 

HMS Tetrarch na fali do Orła...
Dodatek. Analiza (nieoficjalnej) hipotezy storpedowania Orła przez holenderski O13.
Poprzez ukazanie prawdziwego zmiennika Orła dementuję nie opartą na dokumentach tezę, że holenderski
okręt podwodny O13 (przekazywany w plotkach zmiennik Orła pod Skagerrakiem) storpedował Orła.
Holenderski okręt wraz z eskortującą go jednostką White Bear, przybył z Portsmouth do Dundee 6 czerwca,
a na pierwszy bojowy patrol wyruszył 12 czerwca.
W oparciu o tabele rozmieszczeń, jak również dziennik zdarzeń i raport z patrolu stwierdzam, że
rzeczywistym zmiennikiem Orła pod Skagerrakiem był brytyjski okręt podwodny HMS Tetrarch.

RUBIS atakuje
W oparciu o własne badania uważam, że 5 czerwca 1940 roku doszło do nieznanego dotychczas,
omyłkowego ataku francuskiego okrętu podwodnego Rubis na brytyjski HMS Tetrarch.
Rozwikłanie tego problemu było o tyle ważne, że atak „wrogiego” okrętu na brytyjski HMS Tetrarch, ze
względu na pozycję, gdzie atak nastąpił, mógłby być niefortunnie i fałszywie przypisany Orłowcom.
Raport brytyjskiego okrętu stwierdza, że:
Spostrzeżono powoli przesuwającą się, dziwnie wyglądającą (nieznaną - przyp. T.K.) torpedę na
powierzchni, najwyraźniej w końcu jej biegu, około 100 jardów po stronie portowej (lewej). Tetrarch
właśnie zmienił kurs na 40 stopni na prawą burtę, w innym razie torpeda mogłaby przeciąć kurs okrętu [...].
O godzinie 18:00 okręt wynurzył się i spostrzegł nieprzyjacielski okręt podwodny.”
W dokumencie „Incydenty związane z U-boatami” znajdujemy następującą wzmiankę:
HMS Tetrarch spostrzegł okręt podwodny w pozycji 140 mil na wschód od Dunedee o godzinie 17:14 w dniu
6 czerwca. Okrętem tym mógł być okręt francuski.
Planowana - według dziennych przemieszczeń okrętów - data wyjścia HMS Tetrarch na 9 czerwca, z powodu
nieudokumentowanych przyczyn została zmieniona na 5 czerwca. Prawdopodobnie nie poinformowany o
tym francuski Rubis, którego trasa na patrol przebiegała z Dundee, po zauważeniu okrętu oraz
nierozpoznaniu go jako sojuszniczy, odpalił torpedę... i na szczęście nie trafił. HMS Tetrarch kontynuował
patrol...
Do wręcz intrygującego zdarzenia doszło około północy z 6 na 7 czerwca, gdy brytyjski okręt (na podstawie
naniesienia przeze mnie pozycji, kątów kursu oraz przebytych mil z dziennika okrętowego) przeszedł przez
pola minowe 16b – bez szwanku! Jednak to nie wszystko.... Ten sam okręt podczas poprzedniego patrolu
26 maja, powracając do bazy z tego samego rejonu wedle dziennika okrętowego, również przekroczył pole
minowe 16b. (patrz Mapa 1, strona 12)
Jeśli nawet uznamy, że przytoczone fakty mogą być wielkim zbiegiem okoliczności, to jednak z całą mocą
trzeba stwierdzić, że poruszanie się Orła tą samą trasą lecz w przeciwnym kierunku do kursu Tetrarcha,
byłoby nonsensem. Taki „błąd” Admiralicji nie powinien się wydarzyć.
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Dziennik okrętowy potwierdza, że po przekroczeniu niemieckich barier minowych do momentu rozpoczęcia
operacji w rejonie docelowym, przebywając na powierzchni, bądź w zanurzeniu, brytyjczyk nie zauważył
oraz nie zarejestrował na aparatach podsłuchowych śrub żadnej jednostki. Uwzględnić należy informacje, że
jeden z dokumentów streszczających działania okrętów podwodnych wzmiankuje, że Tetrarch otrzymał
rozkaz zameldowania o przybyciu na nakazaną pozycję oraz o sytuacji w rejonie. Otrzymany w odpowiedzi
meldunek brzmiał - „PUSTY”. Przedstawiony patrol HMS Tetrarch stanowi silną poszlakę, że Orła pod
Skagerrakiem nie było.

Sygnał z Orła 4 czerwca
Planowane wyście HMS Tetrarch z Rosyth do MBRU zostało ukazane w tabelach przemieszczeń okrętów
pod datą 9 czerwca. Co sprawiło zatem, że Admiralicja wysłała swój okręt na pozycję pod Skagerrakiem
kilka dni wcześniej? Atak z 3 czerwca nie wchodzi w rachubę. Zbyt wiele przemawia, że zarówno eskadra
224, jak również Admiralicja nie miały wątpliwości, że zaatakowanym okrętem był U-boat, a nie Orzeł.
W książce „Dzieje ORP Orzeł” (przypisy: 21, strona 222) Jerzy Pertek podał zaczerpniętą z gazety „Żołnierz
polski” (S. Sierecki – Zagadka okrętu podwodnego ORP „Orzeł”) informację o rzekomym sygnale z Orła
dnia 4 czerwca, podawaną po wojnie przez Feliksa Prządaka. Jerzy Pertek nie znalazł - jak również ja po
latach nie znalazłem - dowodu, że był jakiś sygnał z Orła.
Wydaje się prawdopodobne, że Admiralicja przypuszczała zaginięcie, lub problemy Orła w rejonie pod
Skagerrakiem z dniem 4 czerwca, i następnego dnia wysłała tam brytyjski okręt. Zadaniem HMS Tetrarch
mogła być próba przechwycenia zarejestrowanych niemieckich jednostek, podążających w tym czasie
wzdłuż Półwyspu Jutlandzkiego. Drugą wytyczną mogło być dla brytyjczyka odnalezienie polskiego okrętu.
W oparciu o pewną analogię, którą przedstawię dokładnie w jednym z następnych artykułów, mogło mieć to
związek z prawdopodobnym sygnałem, ale nie z Orła, tylko od zupełnie innej, brytyjskiej jednostki, i nie z
4 czerwca, ale z dnia ataku na Orła - 3 czerwca. 4 czerwca natomiast był dniem, w którym załoga tejże
jednostki przedstawiła komunikat Admiralicji o pewnym zajściu, które miało miejsce na morzu. Natomiast
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Admiralicja, po zapoznaniu się z wynikłym incydentem, przypuszczając, że Orzeł jest pod Skagerrakiem,
wysłała tam następnego dnia HMS Tetrarch.
Jak napisałem powyżej, jestem na etapie badań odnośnie tego zdarzenia, i nie należy powyższych słów
traktować jako ostateczne. Osobiście uważam, że ORP Orzeł opadł na dno 3 czerwca 1940 roku.
Str.13/18

Teoria o storpedowaniu Orła 24 maja przez holenderski okręt podwodny

Teoria ta jest nieprawdziwa i została przeze mnie częściowo zbadana i opisana w 2006 roku w artykule „ORP
Orzeł storpedowany. Hipoteza Feliksa Prządaka”, w którym wytypowalem brytyjski okręt podwodny HMS
Taku. Drugim okrętem, wziętym przeze mnie pod uwagę w późniejszym etapie badania, był HMS Sturgeon,
opisany w artykule powyżej.
Dzienniki zdarzeń i raporty z patroli HMS Sturgeon i HMS Taku nie wskazują na nic konkretnego, co by
można było użyć do uznania za prawdopodobną teorię storpedowania.
Choć nie wierzę w prawdziwość informacji przekazanych przez angielskiego telegrafistę, to przekazaną nam
wersję Feliksa Prządaka uważam za autentyczną. Bez niej nie odnalazłbym pewnie raportu z HMS Taku,
który mógłbym określić jako punkt wyjścia do dalszych poszukiwań Orła w archiwach.

Orzeł zaginął na brytyjskich polach minowych

Hipoteza o wejściu Orła na brytyjskie nienaniesione na mapy pola minowe jest nieprawdziwa.
Przeanalizowałem wszystkie operacje minowe przeprowadzane przez RAF i Królewską Marynarkę Wojenną
Wielkiej Brytanii i nie znalazłem żadnej poszlaki mówiącej o operacji stawiania zagród minowych,
wykonanej w centralnej części Morza Północnego, na szlaku Orła, w rejonach jego patrolowania lub wokół
nich. Istniała również pogłoska, że Brytyjczycy ustawili zagrodę minową wokół niemieckiej bariery 16b.
To jest pozbawione sensu. Jak mogli postawić pola minowe „wokół” nieznanych pól minowych 16b, przez
które mknął „w te i wewte” HMS Tetrarch...
Teoria ta wyszła zapewne od Polaków, którzy niepoprawnie zinterpretowali treść listu Admiralicji do
kapitana Nadratowskiego z roku 1962.

Orzeł zatopiony przez niszczyciela
Na forum internetowym strony www.orzel.one.pl można pewnie odnaleźć komentarz o przekazanej przez
nieznanego z nazwiska polskiego weterana II wojny światowej teorii o zatopieniu Orła przez sojuszniczego
niszczyciela. Plotka ta krąży również od wielu lat pomiędzy osobami pasjonującymi się Orłem i jego
zaginięciem. Nie wydaje mi się, że ów weteran (przyjmując jego istnienie za prawdziwe oraz jego przekaz
jako autentyczny), miał na myśli brytyjską jednostkę typu sloop - HMS Weston. Nieznana mi jest
jakakolwiek angielskojęzyczna publikacja, w której „sloop” został określony jako niszczyciel. Po analizie
wszelkich ataków jednostek nawodnych stwierdzam, że nic takiego nie mogło mieć miejsca. Istnieje atak,
dziesiątki mil morskich od krawędzi rejonu A.3, przeprowadzony przez jeden z niszczycieli alianckich na
coś, co nie zostało przez dowództwo jednostki do końca zdefiniowane jako okręt podwodny. Teorii tej nie
biorę na tym etapie pod uwagę jako rzetelnej również z tej racji, że Orzeł nie mógł przebywać w tym samym
czasie zarówno „pod” niszczycielem, jak i w rejonie A.3.

Orzeł przedziera się na Bałtyk

Teoria o wysłaniu ORP Orzeł w tajną misję na Bałtyk, rzekomo w celu odbicia polskich okrętów wojennych,
internowanych z początkiem wojny w Szwecji, została uwzględniona przez J. Pertka („Dziejach ORP Orzeł”,
strona 211).
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Moim zdaniem teoria ta jest prawdopodobnie wytworem czyjejś wyobraźni, choć myślę, że oparta jest na
pewnych faktach, które miały miejsce po dotarciu Orła i Wilka do Szkocji. Działania w celu odzyskania
polskich okrętów Sęp, Żbik i Ryś prowadziło wówczas Kierownictwo Marynarki Wojennej, wspieranej
przez Admiralicję.
Osobiście nie napotkałem w archiwach żadnej wzmianki o planie wysłania Orła na Bałtyk, w dodatku w celu
oswobodzenia polskich jednostek. Istnieją natomiast dokumenty ukazujące powszechnie dostępny, niedoszły
plan przejścia floty brytyjskiej na Bałtyk, w przygotowywanej z końcem 1939 roku przez Admiralicję
Brytyjską operacji pod kryptonimem „Catherine”. Operacja ta, forsowana przez Winstona Churchilla, miała
jednak przeciwników i została definitywnie przekreślona w styczniu 1940 roku.
Zatem wnioskuję, że hipoteza o przedarciu się Orła na Bałtyk w czerwcu 1940 roku, pozbawiona jest
jakichkolwiek poszlak, aby uznać ją za prawdopodobną.

Misja Specjalna ORP Orzeł
O misji specjalnej ORP Orzeł napiszę w jednym z przyszłych artykułów, ale... Uchylając trochę rąbka
tajemnicy wyjawię, że będzie mowa o faktycznym planie wysłania okrętu podwodnego na patrol, który
można by nazwać misją specjalną, a polski ORP Orzeł był typowany - wśród innych - do przeprowadzenia
operacji. Patrol ten różniłby się diametralnie od wszystkich innych patroli Orła. Plan tej misji nie był w
żadnym stopniu związany z ostatnim, siódmym patrolem polskiego okrętu, a Admiralicja postąpiła podobnie
jak z operacją „Catherine”, rezygnując z tego przedsięwzięcia.

Orzeł ginie pod Helgolandem

Z taką teorią wyszedł pisarz marynistyczny i publicysta Julian Ginsbert i opisał ją w broszurze „Polish
Navy”, a opublikował znany nam J. Pertek.
„ORP >>Orzeł<< wraz z całą załogą został stracony 8 czerwca – przypuszczalnie gdzieś w pobliżu Helgolandu”.

(J. Pertek, Dzieje ORP Orzeł, strona 221, przypis: 14)
Sama data – 8 czerwca – dodaje tej teorii znak zapytania. Jest to dzień planowanego powrotu Orła do bazy,
a nie pozycji Orła podczas patrolu.
Co się tyczy nazewnictwa, stwierdzenie „w pobliżu Helgolandu” nie musi oznaczać operacji w pobliżu
wyspy, a bardziej odpowiada rejonowi B nazywanemu przez Admiralicję „Helgoland”. Operację Orła w
rejonie A.3 można uznać za miejsce w pobliżu rejonu B, tak więc Julian Ginsbert (przyjmując umownie, że
posiadał wiedzę o teorii Admirała Hortona), mógł przytoczyć incydent zarejestrowania eksplozji przez HMS
Taku.
Mimo ogromnych starań nie udało mi się jednak znaleźć jakiegokolwiek odniesienia do polskiego okrętu z
rejonu B. Tabele przemieszczeń okrętów nie ukazują tego rejonu pod Orłem. Nie istnieją żadne poszlaki,
które by wskazywały na obecność Orła na tym obszarze. Incydenty z tego obszaru odnoszą się wyłącznie do
niemieckich U-boatów.
Brak jakichkolwiek odniesień do pobytu i domniemanego ataku na Orła w rejonie B pozwala uznać teorię
Juliana Ginsberta za bardzo wątpliwą, wprost nierealną. Natomiast utrata Orła pod Helgolandem jest
niemożliwa; po prostu nie był w stanie zaginąć w dwóch miejscach, w dodatku oddalonych od siebie o
przeszło 150 mil morskich.

Orzeł tonie na skutek awarii
Wydaje się pewne, że Orzeł opuścił rejon A.1 i skierowal się do bazy w Rosyth z powodu awarii, ale
niemożnością jest, w oparciu o wyłączne stwierdzenie przyczyny zatonięcia „na skutek awarii”, dojść do
rzeczowych wniosków. Kwestia awarii może być brana pod uwagę po odkryciu wraku, ale bez tego jest
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niczym. Poprzez tworzenie analogii w celu określenia pozycji zatonięcia, dochodzimy do konkluzji, że Orzeł
mógł zaginąć w każdym miejscu swego patrolu...

„Utajnione” brytyjskie teczki

„Od zarania dziejów”, czyli od momentu mojego zagłębienia się w utratę Orła, słyszę i czytam w polskiej
prasie o utajnionych na 50 lat danych o zatonięciu Orła, a następnie o przedłużeniu moratorium o kolejne 50
lat! Przekopałem archiwa brytyjskie oraz inne, z innych stron świata, i stwierdzam, że utajnione teczki po
prostu nie istnieją. Jeżeli archiwum brytyjskie, kanadyjskie czy też amerykańskie posiada prawnie
uwzględnione ograniczenia dotyczące wglądu do dokumentów, to informacja o takim zakazie, bądź też o
ograniczeniach w korzystaniu materiałów, jest oficjalnie podana do publicznej wiadomości.
W 2006 roku brałem pod uwagę zamkniętą teczkę kapitana Nadratowskiego, o którym wspomniałem
powyżej, odnośnie zaginięcia Orła na polach minowych. W lipcu tegoż roku złożyłem wniosek do archiwum
z prośbą o streszczenie zamkniętej teczki kpt. Nadratowskiego. W odpowiedzi archiwum brytyjskie
poinformowało mnie, że w uzgodnieniu z Home Office teczka zostanie otwarta z dniem 5 sierpnia 2006
roku. Po sprawdzeniu okazało się, że dokumenty nie zawierają informacji odnośnie ORP Orzeł.
Z mojego punktu widzenia powielana informacja o „utajnionych teczkach” w sprawie Orła jest niczym
innym jak fałszywką, której celem może być tylko i wyłącznie wyolbrzymienie w opinii publicznej spraw
związanych z zaginięciem tego okrętu. Tak jakby bez tego było ich mało...

Historia o wyratowaniu załogi przez Niemców

Na koniec przytoczę jedną z takich legend, która - mimo braku jakichkolwiek podstaw - jest na tyle ciekawa,
że byłoby wprost nietaktem ją pominąć. Wersję tę rozpowszechnił jeden z marynarzy z polskiego statku
handlowego, a została ona opublikowana przez Stefana Laszkiewicza, przyjaciela dowódcy Orła, kapitana
Grudzińskiego. Cytuję za książką “Dzieje ORP Orzeł" Jerzego Pertka:
- Pan wie, Orzeł to był podwodny krążownik. On mógł obracać do Ameryki "w te i we wte" bez niczyjej
pomocy. Otóż, jak oni tu przybyli, Anglicy ich chcieli puścić na Wschód. Ale powiedzieli, że muszą iść tam,
gdzie są Niemcy. Więc posłali ich pod Norwegię. Wtedy Orzeł potopił tamtym draniom transporty. Morze
zasiało cały brzeg Norwegii trupami Szwabów. A drugi raz to im przypadł bardzo zły sektor, bo morze było
płytkie. Anglicy ich znowu nie chcieli puścić, ale Polacy powiedzieli, że muszą pójść. No i poszli. A kiedy
już wleźli pod sam brzeg niemiecki, to wytropiły ich samoloty i obrzuciły bombami. Orzeł miał uszkodzenia
i nie mógł płynąć. Wtedy przeleżeli do nocy, a w nocy wyszli na powierzchnię i natrafili na szwedzki
statek. Kapitan kazał wszystkim ładować się do niego. Jak się załadowali, patrzą, a dowódca został na
Orle. - Żegnajcie, chłopcy - powiada do nich i schodzi do włazu. Stamtąd krzyknął im - Niech żyje Polska!
- i tyle go widzieli. Orzeł, tak jak był, z otwartym włazem, poszedł pod wodę. [...]
W 2009 roku skierowałem wniosek do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie (ICRC) o
sprawdzenie dokumentacji odnośnie opublikowanych artykułów z okresu wojennego, mówiących o
rzekomym wyratowaniu części załogi polskiego okrętu przez Niemców i - w zależności od źródeł - osadzeniu
ich w szpitalu w Gdyni bądź też w obozie jenieckim. W odpowiedzi oficer badań historycznych (ICRC)
napisał:
Niestety, nie posiadamy w naszych archiwach informacji o fakcie, że część marynarzy z ORP Orzeł mogła
zostać przejęta przez siły niemieckie i uwięziona.
Wiadomo jest, że żaden z marynarzy Orła nie przeżył wojny, żadna z rodzin nie odnalazła swoich krewnych.
Nie można więc informacji o wyratowaniu traktować jako rzetelnej.
TOMASZ KAWA
London, ON
CANADA
10 wrzesień 2015
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- Periscope down.
- All hands, stand by.

