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„Tylko dzięki wnikliwej analizie i odpowiedniemu przedstawieniu jej 
wyników można wyciągnąć wnioski z popełnionych przez siebie 
błędów.” 
 

     Karl Dönitz 
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WSTĘP 
 
 
 

Pisząc tą pracę chciałam możliwie rzeczowo i obiektywnie przedstawić fakty 
historyczne. Nie było moim zamiarem snuć domysłów i hipotez na temat tego, jak mogłyby się 
potoczyć losy wojny morskiej, gdyby podjęte były inne decyzje czy przekonywać, że Niemcy 
mogły wygrać wojnę gdyby od samego początku realizowano koncepcję Dönitza. To byłoby 
zbyt wielkie uproszczenie.  

 
Okręt podwodny to nie cudowny środek, który mógł odwrócić losy świata - to był tylko 

rodzaj broni, i jak każda broń miał swoje wady i zalety, a Dönitz był tylko dowódcą, któremu 
jednak udało się podnieść swoje siły zbrojne do rangi mitu. Czy mit mógł wygrać wojnę?  
Nie wiem. Ale jedno nie ulega wątpliwości - nie mogła wojny wygrać formacja do niej 
nieprzygotowana. Do dziś uczestnicy tamtych zdarzeń obwiniają się nawzajem o taki stan 
rzeczy. Czy mogło być inaczej? Kolejne spekulacje.  
 

Faktów historycznych nie da się zmienić, można za to wiele dzięki nim się nauczyć… 

 3



1. U-BOOTY W I WOJNIE ŚWIATOWEJ 
 
 
 
W 1920 roku amerykański ambasador w Londynie Walter H. Page napisał: 
 
 „(...) w roku 1917 groził nam ze strony okrętów podwodnych wielki 

kataklizm, którego nie można było uniknąć (...) niewątpliwie okręt 
podwodny jest najstraszniejszym wynalazkiem jaki zrodziła wojna.”1

 
 
Czy było tak w istocie? 
 
21 października 1918 roku Niemcy pod naciskiem państw sprzymierzonych wycofały swoje 
U-Booty z działań wojennych na wszystkich akwenach. W listopadzie, kiedy w ręce aliantów 
wpadły dokumenty niemieckiej marynarki, przyszedł czas na bilans i podsumowanie wojny 
podwodnej z lat 1914-1918. Okazało się, że Niemcy w sumie w latach wojny dysponowały 
351 U-Bootami, które łącznie zatopiły ponad 5 000 alianckich jednostek o tonażu ponad  
12 000 000 BRT.2  
 
 

Tabela obrazująca tonaż aliancki i neutralny zatopiony przez 
niemieckie okręty podwodne w czasie I Wojny Światowej.3

Miesiąc  1914 1915 1916 1917 1918 
Styczeń - 47 981 81 259 368 521 306 658 
Luty - 59 921 117 547 540 0064 318 957 
Marzec - 80 775 167 097 593 841 432 597 
Kwiecień - 55 725 191 667 881 027 278 719 
Maj - 120 058 129 175 596 629 295 520 
Czerwiec - 131 428 108 855 687 507 255 587 
Lipiec - 109 640 118 215 557 988 260 967 
Sierpień 62 7675 185 866 162 744 511 730 283 815 
Wrzesień 98 378 151 884 230 460 351 7486 187 881 
Październik 87 917 88 534 353 660 458 558 118 559 
Listopad  19 413 153 043 311 508 289 212 17 6827

Grudzień 44 197 123 141 355 138 399 111 - 

Razem: 312 672 1 307 996 2 327 326 6 235 878 2 666 942 

   Ogólny zatopiony tonaż: 12 850 814 BRT 
- w tym brytyjski: 7 759 090 BRT 

 
                                                 
1 Clay Blair: Hitlera wojna U-Bootów t. I  (Warszawa 1998) s. 50. 
2 Tona rejestrowa brutto – 100 stóp sześciennych = 2,83 m³ - całkowita pojemność statku. 
3 Clay Blair: Hitlera wojna U-Bootów t. I  s. 49. 
4 Niemcy rozpoczynają nieograniczoną wojnę podwodną. 
5 Początek I Wojny Światowej. 
6 Brytyjczycy wprowadzają system konwojowania. 
7 Koniec I Wojny Światowej. 
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Dzięki mobilizacji ogromnych sił (3 330 jednostek nawodnych do zwalczania okrętów 
podwodnych, prawie 500 samolotów, 75 sterowców, setki okrętów podwodnych, dziesiątki 
tysięcy min) udało się sprzymierzonym zatopić lub wziąć do niewoli 178 U-Bootów. 
 
Większość tych, które przetrwały wojnę i zachowały gotowość bojową została rozdzielona 
między zwycięskie mocarstwa,8 które z kolei uzgodniły, że po przeprowadzeniu badań  
i testów oraz po zdemontowaniu uzbrojenia, wszystkie U-Booty (także te, które znajdowały 
się w stoczniach i na pochylniach) zostaną zniszczone.9 W ten oto sposób niemiecka flota 
podwodna przestała istnieć. 
 
Równocześnie jednak narodził się mit U-Bootów. Stworzyli go niemieccy propagandyści,  
według których niemieckie okręty podwodne były cudami techniki, a ich dowódcy 
niedoścignionymi wzorami i bohaterami, którzy byli o krok od powalenia brytyjskiej potęgi 
morskiej na kolana. Mit ten podtrzymywali sami alianci: brytyjski historyk sir Julian Corbet 
uznał walkę z U-Bootami  „największą bitwą w historii”. Podobne opinie wygłaszał również 
m.in.: Winston Churchill.10

 
Jednakże analizując fakty należy stwierdzić, że przyczyną sukcesów U-Bootów w I Wojnie 
Światowej nie była ich nadzwyczajna sprawność, a raczej brak wyobraźni i opieszałość 
zarówno Royal Navy jak i US Navy. Obydwie te formacje przystępowały do wojny 
przepojone doktrynami amerykańskiego teoretyka marynarki Alfreda Thayera Mahana, który 
uważał, że wojnę morską można wygrać poprzez koncentrację sił nawodnych  
do przeprowadzenia jednej decydującej bitwy. Najprostszą i najskuteczniejszą broń przeciw 
okrętom podwodnym, czyli system konwojów, wprowadzono po długim wahaniu i wielu 
oporach dopiero w sierpniu 1917 roku.11 O tym, jak istotne było to posunięcie, niech 
świadczy wskaźnik strat jednostek spowodowany przez U-Booty: wynosił on zaledwie 1:150  
(dla porównania: przed wprowadzeniem konwojów - 1:10).12

 
Jeden z kapitanów U-Bootów tak pisał o wpływie systemu konwojowania na poczynania 
niemieckich okrętów podwodnych: 

 
„(...) oceany stały się puste: pojedynczo operujące U-Booty przez długie 
okresy nie mogły niczego dojrzeć. Nagle na horyzoncie pojawiał się groźny 
tłum statków: trzydzieści albo pięćdziesiąt, a może nawet więcej. Otaczała 
je silna eskorta okrętów wszystkich typów (...). Samotny  
U-Boot, który najprawdopodobniej zupełnie przypadkowo zauważył konwój 
(...) mógł zatopić jeden lub dwa statki, a nawet kilka, ale to stanowiło 
zaledwie niewielką część całej karawany. Konwój szedł dalej.”13

                                                 
8 105 okrętów przypadło Wielkiej Brytanii, 46 Francji, 10 Włochom, 2 Belgii. 
9 Do postanowienia tego nie zastosowała się Francja, która zachowała 10 uzbrojonych poniemieckich okrętów 
podwodnych. 
10 Jak twierdzi Clay Blair wybitny amerykański badacz U-Bootów, mit ten miał swoje uzasadnienie przede 
wszystkim w tym, że pod koniec wojny, w całych ogarniętych chaosem Niemczech, w zdemoralizowanej  
i ogarniętej buntem armii, formacja U-Bootów była jedyną, która do końca wojny zachowała sprawność bojową, 
wysokie morale i lojalność wobec władz Niemiec. 
11 W dowództwie Royal Navy i US Navy przez długi okres czasu uważano, że konwoje są bardzo nieefektywne, 
gdyż zmuszają szybsze statki do dostosowania swojej prędkości do możliwości wolniejszych jednostek, a także 
sądzono, że konwoje spowodują bałagan i przeciążenie w stoczniach i portach w czasie załadunku, ponadto 
wątpiono w umiejętność kapitanów płynięcia i manewrowania zwartym szykiem oraz paradoksalnie uważano, 
że duże skupisko statków szybciej zwabi U-Booty. 
12 Clay Blair: Hitlera wojna U-Bootów t. I  s. 46.   
13 Ibidem s. 46. 
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Niemcy do końca wojny nie potrafili znaleźć skutecznej taktyki na wprowadzony przez 
wojska sprzymierzone system konwojów. Ponadto dokładna analiza działań i zatopień 
dokonanych przez U-Booty wskazuje, że większości zatopień dokonywały one nie za pomocą 
torped, które wówczas były jeszcze bardzo nieprecyzyjnymi urządzeniami i były wytwarzane 
ręcznie, więc często zdarzały się ich niedobory, a za pomocą artylerii pokładowej. Ponadto, 
do większości zatopień nie dochodziło na odległych akwenach, a na wodach przybrzeżnych 
Wielkiej Brytanii i na morzu Śródziemnym.  
 
Przyznać jednak trzeba, że choć kampania U-Bootów w I Wojnie Światowej w ostateczności 
zakończyła się fiaskiem, ich dokonania wywarły znaczący wpływ na strategię wojny 
morskiej. Okręt podwodny pomyślany początkowo jako okręt ochrony wybrzeża przekształcił 
się w ofensywną broń wykorzystywaną w kampaniach na odległych akwenach. Odtąd  
do panowania na morzach nie wystarczało mieć flotę nawodną silniejszą niż flotę 
potencjalnych przeciwników - trzeba było zapewnić sobie wystarczające środki  
do zwalczania okrętów podwodnych nieprzyjaciela.  
 
Okręt podwodny zaistniał nie tylko jako broń czysto taktyczna, ale zbudowane wokół niego 
mity sprawiły, że stał się silną bronią psychologiczną. 
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2. OKRES MIĘDZYWOJENNY 
 
 
 

Pierwsza Wojna Światowa kosztowała życie ponad 9 milionów ludzi, 20 milionów zostało 
rannych, straty materialne wyniosły niezliczone miliardy dolarów, dlatego też aby zapobiec 
powtórzeniu się podobnego kataklizmu w przyszłości, zaraz po ustaniu działań wojennych 
zwycięskie mocarstwa zadeklarowały nie tylko ukaranie, rozbrojenie i podział państw 
centralnych, ale także własne rozbrojenie. 
 
Poszukiwanie rozwiązań rozpoczęto na Paryskiej Konferencji Pokojowej w styczniu 1919 
roku. Przedstawiono na niej stanowiska dotyczące pokonanych państw, a w szczególności 
Niemiec: okrojono ich terytorium: Alzację i Lotaryngię przekazano Francji, znaczną część 
obszarów wschodnich odrodzonemu państwu polskiemu, Nadrenia i Zagłębie Saary miały 
być okupowane przez wojska zwycięskich państw. Ponadto Niemcy utraciły swoje kolonie  
w Afryce i na Pacyfiku. Równie surowe postanowienia dotyczyły niemieckich sił zbrojnych: 
Niemcy zostały zdemilitaryzowane. Rozwiązany został sztab generalny i naczelne 
dowództwo marynarki. Stan liczebny armii zredukowano do 100 000 ludzi, a marynarki  
do 15 000 (w tym 1 500 oficerów), zniesiono obowiązek powszechnej służby wojskowej, 
a służba ochotnicza musiała być długoterminowa: dla oficerów 25 lat, a dla szeregowców 12, 
ponadto nikt nie mógł przejść do rezerwy przed ukończeniem 45 roku życia. Nie zezwolono 
na szkolenie rezerwistów. Niemcom nie wolno było posiadać m.in.: samolotów wojskowych, 
czołgów, ciężkiej artylerii, okrętów podwodnych, a także ochrony nabrzeża. Jeśli chodzi  
o flotę nawodną, to Niemcom ograniczono ogólny tonaż jednostek do 16 800 ton. Składało się 
na niego: 6 przestarzałych okrętów liniowych, 6 lekkich krążowników, 12 niszczycieli,  
12 kontrtorpedowców. Ustalono także tonaż nowych jednostek i okres po jakim zastąpią one 
dotychczasowe okręty: pancerniki – 10 000 ton (20 lat), krążowniki – 6 000 ton (20 lat), 
niszczyciele – 800 ton (15 lat), torpedowce – 200 ton (15 lat).14

 
Na wieść o postanowieniach Traktatu Wersalskiego, niemiecka flota Hochseeflotte, jedna  
z największych zdobyczy państw sprzymierzonych, internowana w brytyjskiej bazie Scapa 
Flow została zatopiona na znak protestu przez własne załogi.15

 
Aby zapewnić przestrzeganie postanowień traktatu, w Niemczech ustanowiono Sojuszniczą 
Komisję Kontroli. Począwszy od Konferencji Paryskiej mocarstwa głosiły chęć wyrzeczenia 
się wojny, co jednak okazało się być tylko pustymi deklaracjami,16 oraz zapewniały o chęci 
redukcji zbrojeń. Aby urzeczywistnić te zamierzenia mocarstwa zawarły wiele traktatów 
rozbrojeniowych, w tym kilka o ograniczeniu zbrojeń morskich, które wywarły znaczący 
wpływ na kierunek rozwoju i kształt flot wojennych. 
 
Na nałożeniu ograniczeń na  rozbudowę floty najbardziej zależało Wielkiej Brytanii, która 
rywalizowała na morzu ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Amerykanie poparli brytyjską 
ideę redukcji floty, chcąc w ten sposób powstrzymać japoński ekspansjonizm na Dalekim 

                                                 
14 Cajus Bekker: Przeklęte morze. Z dzienników wojennych Kriegsmarine, (Warszawa 1999) s. 20. 
15 Aliantom udało się uratować 6 z 72 okrętów. Zatonęło 66 jednostek (10 pancerników, 5 krążowników 
liniowych, 5 lekkich krążowników, 46 kontrtorpedowców). 
16 Najlepszym tego dowodem jest pakt Branda-Kelloga zawarty w 1928 roku, głoszący wyrzeczenie się wojny 
jako narzędzia polityki międzynarodowej. Został podpisany przez 62 państwa, w tym Stany Zjednoczone  
i Niemcy, ale nie zawierał żadnych postanowień dotyczących wcielenia go w życie.  
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Wschodzie. Tak więc 12 listopada 1921 roku na formalne zaproszenie prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Warrena Hardinga do Waszyngtonu przybyli eksperci sił morskich  
i dyplomaci z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Francji i Włoch. Otwierając 
konferencję amerykański sekretarz stanu Charles Evans Hughes przedstawił propozycję 
wyjątkowo drastycznej redukcji sił morskich. Miała ona obejmować m.in.: wstrzymanie 
budowy pancerników na 10 lat przez Stany Zjednoczone, Japonię i Wielką Brytanię, ponadto 
złomowanie przez te kraje pancerników o łącznej wyporności prawie 2 milionów ton, 
ustalenie pułapu tonażu w klasie pancerników w proporcji 5:5:3:1,75:1,7517 oraz 
proporcjonalne zmniejszenie tonażu w pozostałych klasach (krążowniki, niszczyciele itd.). 
 
Przyjęcie amerykańskiej propozycji oznaczałoby w praktyce zredukowanie przez  
3 mocarstwa (Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Japonię) swoich flot o ponad  
½ ówczesnego ich stanu. Rozpoczęły się długie i żmudne dyskusje, ostatecznie jednak 
formuła 5:5:3 określająca stosunek wielkości flot Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii  
i Japonii został zachowany.18 Układ podpisano w lutym 1922 roku i miał obowiązywać  
do 31 grudnia 1936 roku.  
 
Podczas konferencji poruszono również problem okrętów podwodnych, i w tej kwestii także 
nie osiągnięto porozumienia. Wielka Brytania opowiedziała się za całkowitym zakazem 
posiadania floty podwodnej. Stanowczo sprzeciwiła się temu Francja, natomiast Amerykanie 
zaproponowali kompromis, czyli wprowadzenie ograniczenia tonażu okrętów podwodnych.19 
Ponadto Stany Zjednoczone wysunęły propozycję regulacji przepisów dotyczących sposobu 
prowadzenia działań wojennych przez okręty podwodne. Zaproponowano m.in.: 
wprowadzenie zakazu używania okrętów podwodnych do zwalczania żeglugi handlowej, 
przywrócenie w całości praw wojny krążowniczej, wprowadzenie procedur umożliwiających 
karanie kapitanów, których okręty naruszyłyby te zasady. Stanowisko amerykańskie 
wywołało entuzjazm w Wielkiej Brytanii i zdecydowane oburzenie we Francji, a same 
kierownictwo US Navy odnosiło się do tego pomysłu sceptycznie, ale ponieważ autorem tych 
propozycji był cieszący się wielkim prestiżem Elihu Root,20 trudno było amerykańskim 
dowódcom wyrazić publicznie swoje obiekcje. Wobec burzy jaka się rozpętała wokół 
postulatów Roota i wobec wynikającej z tego groźby zerwania konferencji, do problemu 
okrętów podwodnych podobnie jak do nierozstrzygniętej sprawy ustalenia ograniczenia 
tonażu krążowników, postanowiono wrócić w późniejszym terminie, a tymczasem uczestnicy 
konferencji pozostawili sobie swobodę dowolnej rozbudowy floty podwodnej.  
Na zakończenie konferencji w osobnym protokole zatwierdzono postulaty Roota, ale wobec 
faktu, że nie podpisała go Francja, nie miał on żadnej mocy prawnej. 
 
Do nierozwiązanego problemu okrętów podwodnych i krążowników powrócono na kolejnej 
konferencji rozbrojeniowej zwołanej w Genewie w czerwcu 1927 roku. Najbardziej 
zaangażowane w sprawę krążowników Francja i Włochy zbojkotowały obrady, wobec czego 

                                                 
17 Oznaczało to przyznanie Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii  prawa do posiadania pancerników  
o łącznej wyporności 500 000 ton; 300 000 ton dla Japonii, a łączny tonaż 175 000 ton przysługiwałby Francji  
i Włochom. 
18 Na konferencji w Waszyngtonie pozostawiono nierozwiązaną m.in.: kwestię ograniczenia tonażu 
krążowników; ustalono jedynie maksymalną wyporność - 10 000 ton oraz maksymalny dopuszczalny kaliber 
artylerii pokładowej - 203 mm. 
19 Według propozycji amerykańskiej Wielka Brytania i Stany Zjednoczone miałyby prawo do 90 000 (około 100 
okrętów) łącznego tonażu, natomiast Francja, Włochy i Japonia do 45 000 ton (około 50 okrętów). 
20 Elihu Root - (1845-1937) działacz Partii Republikańskiej, w latach 1905-1907 kierował amerykańską polityką 
zagraniczną; zwolennik arbitrażu w stosunkach międzynarodowych; w 1912 roku laureat Pokojowej Nagrody 
Nobla.  
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w tej kwestii nie podjęto żadnych decyzji. Skupiono się na rozwiązaniu problemu okrętów 
podwodnych: Wielka Brytania ponownie zaproponowała wprowadzenie zakazu posiadania 
floty podwodnej, jednakże projekt ten wywołał zdecydowany sprzeciw zarówno Japonii jak  
i Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie przyjęto pewne ustalenia, które choć nie były formalnie 
obowiązującymi, wywarły wpływ na kształt floty podwodnej uczestników konferencji: 
ustalono górny pułap tonażu okrętów oceanicznych na około 1 600 – 2 000 ton,  
a przybrzeżnych na około 600 ton, ponadto uczestnicy zgodzili się nie uzbrajać okrętów 
podwodnych w działa o kalibrze większym niż 129 mm. Okres po którym miała nastąpić 
wymiana jednostek na nowe ustalono na 13 lat.21  
 
Nieuregulowane kwestie, a także kryzys ekonomiczny, który zdestabilizował gospodarkę 
światową i zmusił państwa do redukcji wydatków na uzbrojenie, skłoniły pięć mocarstw  
do udziału w konferencji morskiej, zwołanej przez amerykańskiego prezydenta Herberta 
Hoovera i brytyjskiego premiera Ramsaya MacDonalda w październiku 1929 roku  
w Londynie. 
 

Na podstawie postanowień zawartych w układzie z Waszyngtonu uczestnicy ustalili dalszą 
redukcję floty nawodnej. W odniesieniu do poszczególnych klas przedstawiała się ona 
następująco: 

 pancerniki – potwierdzono ustalenia waszyngtońskie i istniejący stosunek wielkości 
flot wynoszący 5:5:3; zakaz budowy nowych jednostek miał obowiązywać do  
31 grudnia 1936 roku, 

 krążowniki – z najbardziej drażliwego problemu zwycięsko wyszła Wielka Brytania, 
której pozwolono zwiększyć liczbę krążowników o 50 nowych jednostek, Stanom 
Zjednoczonym o 38, Japonia mogła zbudować 12 nowych okrętów, a Włochy  
i Francja po 10, 

 niszczyciele – wszystkie państwa zgodziły się pozostać przy posiadanym już tonażu 
zatwierdzonym układem waszyngtońskim.22 

 
Niezwykle istotne postanowienia zapadły w kwestii okrętów podwodnych. Po raz kolejny 
Wielka Brytania (tym razem przy poparciu Stanów Zjednoczonych) starała się wymóc 
całkowity zakaz posiadania okrętów podwodnych, jednak po raz kolejny wobec 
kategorycznego sprzeciwu pozostałych uczestników konferencji, musiała ustąpić godząc się 
na wprowadzenie ograniczeń tonażu. Po długich debatach ustalono, że każde państwo 
zredukuje ogólny tonaż do 52 700 ton, ponadto uczestnicy konferencji zobowiązali się nie 
budować okrętów o tonażu przekraczającym 2 000 ton, a także nie uzbrajać ich w działa  
o kalibrze ponad 129 mm. Z ustaleniami tymi nie zgodziła się Francja, która posiadała 
wówczas najlepiej rozwiniętą flotę podwodną, a także Włochy. 
 
Na konferencji powrócono także do postulatów Elihu Roota z 1922 roku, i w nieco 
złagodzonej formie ostatecznie je przyjęto w artykule 22 IV części, który został podpisany 
przez pięć mocarstw, a potem przez jeszcze dziesięć innych państw.23 Później został nazwany 
„Protokołem Londyńskim” i brzmiał następująco:  
 

                                                 
21 Clay Blair: Hitlera wojna U-Bootów t. I  s. 56.  
22 Clay Blair: Hitlera wojna U-Bootów t. I  s. 55. 
23 Były to: Niemcy, Belgia, Związek Radziecki, Haiti, Nepal, Szwecja, Finlandia, Panama, Bułgaria i Albania. 
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1. W akcji swojej względem statków handlowych okręty podwodne  winny 
stosować się do przepisów prawa międzynarodowego, którym podlegają 
nawodne okręty wojenne. 

2. W szczególności - z wyjątkiem przypadku uporczywej odmowy 
zatrzymania statku po skierowaniu do niego przepisowego żądania lub 
przypadku czynnego oporu przy rewizji - okręt wojenny nawodny czy też 
podwodny nie może zatopić statku handlowego względnie uczynić go 
niezdolnym do dalszej żeglugi, nie umieściwszy uprzednio pasażerów, 
załogi i dokumentów okrętowych w bezpiecznym miejscu. W tym celu 
łodzie okrętowe nie mogą być uważane za miejsce bezpieczne, chyba  
że przy uwzględnieniu stanu morza i warunków atmosferycznych 
bezpieczeństwo pasażerów i załogi statku zostanie zapewnione przez 
bliskość lądu lub obecność innego statku, który mógłby zabrać ich na 
pokład.24  

 
Układ londyński wszedł w życie na początku wielkiego kryzysu w 1930 roku. 
 
W 1932 roku w Genewie podjęto kolejną próbę redukcji zbrojeń morskich. Na konferencji,  
w której udział wzięli przedstawiciele Ligi Narodów, w tym Niemcy oraz Stany Zjednoczone, 
amerykański prezydent przedstawił niezwykle radykalną propozycję redukcji zbrojeń, która 
zakładała zmniejszenie sił lądowych i morskich o ⅓, oraz zupełną rezygnację z posiadania 
broni ofensywnej takiej jak: czołgi, działa samobieżne, bombowce oraz redukcję tonażu floty 
podwodnej do 35 000 ton. Stanowisko amerykańskie poparła Wielka Brytania, jednakże 
napięta sytuacja międzynarodowa25 sprawiła, że nie osiągnięto żadnego porozumienia  
i ostatecznie konferencja zakończyła się fiaskiem. 
 
Analizując dążenia mocarstw do rozbrojenia czy przynajmniej redukcji zbrojeń, stwierdzić 
można, że pomimo wielu traktatów i postanowień dotyczących floty nawodnej, które w dużej 
mierze nie były potem przestrzegane,26 najważniejsze wydawały się postanowienia dotyczące 
okrętów podwodnych, a w szczególności Protokół Londyński, którego wprowadzenie miało 
wpływ nie tylko na kształt i kierunek rozwoju flot podwodnych, ale także na taktykę ich 
działania i na ogólny sposób postrzegania okrętu podwodnego jako broni. Co oznaczał on dla 
okrętów podwodnych, ich taktyki i działań najlepiej pokazuje poniższa interpretacja 
Protokołu Londyńskiego autorstwa Karla Dönitza: 
 

„Zgodnie z nim [Protokołem Londyńskim – przyp. M.Ł] okręt podwodny 
musiał podczas zatrzymywania i zatapiania statku handlowego zachowywać 
się jak okręt nawodny, przy czym niczego nie zmieniał fakt, że na statkach 
handlowych zamontowane były działa ‘tylko do obrony’.  
Z punktu widzenia prawa międzynarodowego zachowywały one bowiem 
swój handlowy charakter i korzystały z przysługującej im ochrony. 
Oznaczało to, że okręt podwodny, stosownie do prawa pryzowego  mógł 
zatrzymywać i przeszukiwać statek handlowy wyłącznie w położeniu 
nawodnym.  
Zgodnie z postanowieniami tego prawa okręt podwodny mógł zatopić statek 
tylko wtedy, gdy zapewnił on wcześniej bezpieczeństwo jego załogi. 
Ponieważ łodzie ratunkowe na pełnym morzu nie były uważane za 

                                                 
24 Clay Blair: Hitlera wojna U-Bootów t. I  s. 57. 
25 M. in.: inwazja Japonii na Mandżurię, rosnące wpływy nazistów w Niemczech. 
26 Np.: Japonia budowała o wiele więcej krążowników i niszczycieli niż pozwalały  podpisane przez nią układy. 
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wystarczający środek bezpieczeństwa, miał on w tym przypadku obowiązek 
umieszczania załóg na swoim pokładzie, albo (ponieważ  
w zasadzie nie było to możliwe) musiał odstąpić od zamiaru zatopienia 
statku. (...) Z obowiązku przeszukiwania przed zatopieniem wyłączone były 
zgodnie z prawem pryzowym: 

1. Statki handlowe, konwojowane przez jednostki wojenne lub samoloty. 
‘Kto jest wspomagany zbrojnie, musi się liczyć z użyciem przeciwko 
niemu broni przez przeciwnika.’ 

2. Statki handlowe, które uczestniczą w działaniach bojowych, albo 
stawiają opór planowanemu przeszukaniu. 

3. Transportowce wojska, ponieważ należą one do sił zbrojnych. Dlatego 
też należy je traktować jako okręty wojenne.”27 

 
Przyjęcie Protokołu Londyńskiego zmniejszyło znaczenie okrętu podwodnego jako broni 
przeciwko marynarce handlowej, a także  niejako „uśpiło” czujność aliantów, umożliwiając 
Niemcom odbudowę swojej floty U-Bootów.  
 
 
 

                                                 
27 Karl Dönitz: 10 lat 20 dni. Wspomnienia 1935-1945  (Gdańsk 1997)  s. 20 , 67. 
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3. ODBUDOWA NIEMIECKIEJ MARYNARKI 1919-1935 
 
 
 
 

Zmiana oblicza niemieckiej marynarki wojennej 
 

 
Traktat Wersalski w swoim założeniu pozbawił bytu niemiecką marynarkę wojenną  
i bardzo niewiele brakowało, aby tak się stało w rzeczywistości. W Republice Weimarskiej 
nie żywiono szacunku do sił nawodnych - to właśnie Hochseeflotte obarczano winą za 
porażkę w wojnie w latach 1914-1918. Wypominano ogromne wydatki poniesione na jej 
utrzymanie, nadmierne zasługi jakie przypisywali sobie marynarze a nawet zdradę kraju  
- pamiętano, że to właśnie w marynarce najsilniejsze były nastroje rewolucyjne. Także winę 
za surowość Traktatu Wersalskiego przypisywano marynarce, a konkretnie prowadzonej 
przez nią nieograniczonej wojnie podwodnej. Zarzuty te doprowadziły w końcu do 
sformułowania żądań likwidacji marynarki wojennej w Republice Weimarskiej. Flota 
znalazła się w głębokiej zapaści, a oficerowie i marynarze masowo odchodzili do cywila. 
 
Sytuacja powoli zaczęła się zmieniać od lata 1921 roku. W pierwszej kolejności 
postanowiono zmienić oblicze marynarki - wprowadzono nazwę Reichsmarine i przyjęto 
nową dewizę: całkowitą apolityczność i bezwarunkową lojalność wobec państwa  
i demokratycznego rządu. Z szeregów marynarki zaczęto usuwać osoby niepożądane: 
socjalistów, politycznych ekstremistów itp. Przeprowadzano niezwykle wnikliwą selekcję 
kandydatów. 
 
 
 
 

Szkolenie kadetów 
 
 
Egzamin wstępny do Reichsmarine trwał trzy dni i składał się z testów przeprowadzanych 
przez wykwalifikowanych psychologów. Obejmowały one część teoretyczną ustną i pisemną 
oraz testy sprawności fizycznej (do nich należał m.in.: słynny Mutprobe - test odwagi, 
polegający na trzymaniu w rękach metalowego pręta, przez który przepływał prąd 
elektryczny). Egzamin ustny przeprowadzany był zbiorowo, by w ten sposób wyodrębnić  
u kandydatów indywidualne cechy przywódcze. Po skończeniu egzaminów psychologowie 
sporządzali pisemną charakterystykę każdego kandydata, gdzie określali stopień ich 
przydatności do marynarki. Do roku 1935 przyjmowano zaledwie 1 osobę na 25 chętnych.28

 
Program szkolenia niemieckiego SeekadettaI w porównaniu do podobnych kursów  
w innych marynarkach świata był bardziej zróżnicowany i kładziono w nim większy nacisk 
na umiejętności praktyczne. Kurs zwyczajowo składał się ze szkolenia zasadniczego  
(6 miesięcy), szkolenia na pokładzie żaglowca szkolnego (3,5 miesiąca), rejsu na pokładzie 
krążownika (14 miesięcy), nauki akademickiej w szkole morskiej w Flensburg - Mürwik  
(9-12 miesięcy), szkolenia artyleryjskiego i łączności (6 miesięcy) oraz rocznej służby  
                                                 
28 Timothy P. Mulligan: Samotny wilk. Życie i śmierć asa U-Bootów Wernera Henke (Gdańsk 1999) s. 27. 
I Kadet marynarki. 
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na okrętach wojennych na stopniowo coraz bardziej odpowiedzialnych stanowiskach.29 Przed 
rozpoczęciem nauki akademickiej w Mürwik załogiII dzielono na mniejsze grupy tych, którzy 
w przyszłości zajmować się będą dowodzeniem okrętami oraz na grupę specjalistów 
zajmujących się dziedzinami technicznymi takimi jak: mechanika, budowa okrętów, 
administracja oraz medycyna.30 Część zajęć była wspólna dla wszystkich, pozostałe dotyczyły 
w/w specjalizacji. Podczas trwania nauki kadeci uczestniczyli w 46 godzinach zajęć 
tygodniowo i najczęściej były to: zajęcia teoretyczne z nawigacji, mechaniki, języków 
obcych, historii morskiej, taktyki, balistyki, ćwiczenia fizyczne z zakresu żeglarstwa, 
fechtunku, hokeja na trawie, jeździectwa, gimnastyki i boksu, a także ćwiczenia praktyczne  
w laboratorium nawigacyjnym i ćwiczenia musztry okrętowej.31 Kadeci dysponowali 
wolnymi wieczorami i stosunkowo dużą swobodą zarówno w trakcie, jak i po zajęciach.32  
Po upływie czasu studiów kadeci zdawali egzaminy ze wszystkich przedmiotów 
teoretycznych, a także ćwiczeń fizycznych, ostatecznie uzyskując stopień Leutnant zür See.III  
W szkole morskiej w Mürwik oprócz czysto „marynarskich” umiejętności wpajano kadetom 
przywiązanie do tradycji i wartości oraz surowe normy zachowania, które miały cechować 
oficera Reichsmarine. Oprócz tego przywiązywano szczególną wagę do zachowania 
apolityczności. Jak pisał amerykański historyk Timothy P. Mulligan: 
 

„(...) wierność flocie i państwu była jedyną potrzebną polityką.”33

 
Postawę taką wpajał i sam wyznawał ówczesny kontradmirał i inspektor szkolnictwa 
morskiego, człowiek który w przyszłości miał wywrzeć największy wpływ na kształt 
niemieckiej marynarki wojennej - Erich Raeder.34

 
Traktat Wersalski zabronił Niemcom posiadania rozbudowanego korpusu oficerskiego  
- Raeder chciał więc przynajmniej uczynić go elitarnym. 
 

 
 
 
 

                                                 
29 Długość poszczególnych etapów wskutek różnych okoliczności - najczęściej natury politycznej często ulegała 
zmianom. Nieco inny był także tryb szkolenia tzw. HSO (Handelsschiffsoffiziere) czyli kadetów wywodzących 
się z marynarki handlowej, którzy byli bardzo chętnie przyjmowani do Reichsmarine. W ich przypadku 
wyeliminowano szkolenie na żaglowcach i krążownikach oraz znacznie skrócono szkolenie zasadnicze. 
II Grupa kadetów przyjęta w jednym roku nazywana była crew (załoga). Przykładowo, oficerowie którzy wstąpili 
jako kadeci do Reichsmarine w roku 1925 we wszystkich późniejszych dokumentach figurowali jako członkowie  
Crew 25. 
30 Jerzy Pertek: Od Reichsmarine do Bundesmarine, (Gdańsk 1996)  s. 36. 
31 Timothy P. Mulligan: Samotny wilk... s. 29. 
32 Niemieccy inspektorzy szkolnictwa morskiego traktowali tak dużą swobodę jako kolejny etap selekcji mający 
sprawdzić samodyscyplinę i siłę woli przyszłych oficerów. Kadeci, którzy tej swobody nadużywali bardzo 
szybko odpadali w dalszym toku studiów.  
III Porucznik marynarki.  
33 Timothy P. Mulligan: Samotny wilk.... s. 36. 
34 Erich Maria Raeder - (1876-1960) do Cesarskiej Marynarki Wojskowej wstąpił w 1894 r, w czasie I Wojny 
Światowej nieprzerwanie służył na krążownikach Hochseeflotte, po wojnie zajął się pisaniem oficjalnej 
dwutomowej historii zmagań niemieckich krążowników w czasie wojny, w 1922 roku awansowany do stopnia 
kontradmirała, a w 1925 roku został wiceadmirałem i dowódcą Reichsmarine (od 1935 roku przemianowanej na 
Kriegsmarine), 1 kwietnia 1939 roku jako pierwszy od czasów Tirpitza został mianowany Wielkim Admirałem 
(Grossadmiral),  30 I 1943 roku po konflikcie z Hitlerem złożył dymisję. W procesie norymberskim skazany na 
karę dożywotniego więzienia. W 1955 roku zwolniony z powodu złego stanu zdrowia. 
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Koncepcje i kierunek rozwoju Reichsmarine 1922-1935 
 
 
Odradzająca się niemiecka marynarka wojenna z powodu szczupłości sił i przestarzałego 
uzbrojenia - skutek postanowień Traktatu Wersalskiego - miała problem z ustaleniem 
swojego realnego celu. Praktycznie niemożliwe było, aby w krótkim okresie czasu 
Reichsmarine mogła sprostać marynarkom wojennym innych krajów europejskich. Niemcy 
zdając sobie sprawę z własnej słabości skupili się na planowaniu długofalowym. Zakładali,  
że kraj odzyska dominującą pozycję w Europie w przemyśle i ekonomii, a surowe 
postanowienia Traktatu Wersalskiego będą z czasem stopniowo łagodzone. Niemieccy 
teoretycy morscy zakładali, że potencjalnym rywalem w przyszłości najprawdopodobniej 
będzie Francja.35 Całkowicie wykluczono jakikolwiek konflikt z Wielką Brytanią. Niemiecki 
historyk morski Friedrich Rude pisał: 

 
„(...) surowo zabroniono bawić się takim ogniem nawet w grach 
wojennych.”36

 
W potencjalnym konflikcie z Francją, jako taktykę obrano wojnę krążowniczą, do której  
z powodu zakazu posiadania U-Bootów środkiem miał być szybki, dalekosiężny nawodny 
rajder, który zdolny byłby rozproszyć francuską flotę i nie dopuścić do ewentualnej blokady 
niemieckiego wybrzeża. Wychodząc naprzeciw tej koncepcji zaprojektowano Deutschland,IV 
pierwszy nowy niemiecki okręt przeznaczony do wymiany w ramach postanowień Traktatu 
Wersalskiego, jednakże wysoki koszt budowy, sprawił, że trzeba ją było odłożyć. 
 
Tymczasem 1 października 1928 roku na skutek zawirowań politycznych i czystek 
personalnych na najwyższych szczeblach władzy, Erich Raeder został mianowany dowódcą 
Reichsmarine. Jak pisał potem w swoich pamiętnikach, obejmując to stanowisko, postanowił: 
 

„(...) kroczyć absolutnie słuszną drogą, mając stosunek bezwzględnie 
lojalny i jasno określony do państwa i jego rządu.”37

 
Podobnej postawy żądał od wszystkich swoich podwładnych. Oddanie Raedera i jego 
lojalność podobała się ówczesnemu prezydentowi von Hindenburgowi i deputowanym 
Reichstagu, i pomimo krytycznych opinii m.in.: ministra obrony Wilhelma Groenera  
i zaczynającego zdobywać coraz większe poparcie - Adolfa Hitlera, który w swojej książce 
„Mein Kampf” ostro skrytykował Cesarską Marynarkę Wojenną, udało mu się zdobyć 

                                                 
35 Przypuszczenia te opierano głównie na problemie tzw. ‘Korytarza do Prus Wschodnich’. Zakładano,  
że w razie ewentualnego konfliktu z Polską, Francja stanie po jej stronie. 
36 Clay Blair: Hitlera wojna U-Bootów t.  I  s. 59. 
IV Deutschland – pierwszy z tzw. pancerników kieszonkowych, nazywanych tak przez Brytyjczyków ze względu 
na swoje mniejsze wymiary wymuszone postanowieniami Traktatu Wersalskiego, przy jednoczesnym bardzo 
silnym uzbrojeniu artyleryjskim i dużej prędkości. Deutschland - dane techniczne:  wyporność 11 700 ton, 
prędkość 26 węzłów; uzbrojenie: 6 dział 280 mm, 8 dział 150 mm, 6 dział 188 mm,  8 dział przeciwlotniczych 
20 mm, 8 dział 37 mm, 8 wyrzutni torped kalibru 533 mm, 2 wodnosamoloty; grubość pancerza burtowego 80 
mm, pokładowego 45 mm, artylerii głównej 140 mm. 
37 Clay Blair: Hitlera wojna U-Bootów t.  I   s. 61. 
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fundusze na budowę zaprojektowanego już okrętu Deutschland,38 a także na dwie bliźniacze 
jednostki Admiral Graf Spee i Admiral Scheer.V  
 
W 1932 roku Hitler i naziści zdobyli większość miejsc w Reichstagu, a Hitler dążył  
do usunięcia sędziwego i nieskutecznego, ale cieszącego się nadal dużym szacunkiem 
prezydenta Hindenburga. Niemieccy ministrowie obrony zachęcani przez nazistów,  
i w pewnym stopniu ośmieleni stanowiskiem Brytyjczyków i Amerykanów na Światowej 
Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie, zakładającym równowagę militarną pomiędzy 
Francją i Niemcami, zezwolili na tajną rozbudowę Wehrmachtu i Reichsmarine. 
 
Plan rozbudowy floty zatwierdzono 15 listopada 1932 roku. Zakładał on budowę sześciu 
okrętów liniowych (pancerników i pancerników kieszonkowych), lotniskowca, sześciu 
ciężkich krążowników, sześciu eskadr niszczycieli, trzech eskadr trałowców, trzech eskadr 
ścigaczy torpedowych i licznych jednostek pomocniczych. Ponadto przewidywał stworzenie 
silnego lotnictwa morskiego i floty U-Bootów.39

 
Po dojściu Hitlera do władzy potajemna rozbudowa floty była kontynuowana. Raeder 
pomimo swojego wcześniejszego uprzedzenia do nowego kanclerza Rzeszy, ostatecznie dał 
się przekonać do hitlerowskiej wizji odbudowy potęgi Niemiec, szczególnie po tym, jak 
Hitler poparł dalszą rozbudowę Reichsmarine. 
 
W latach 1933-1935 opracowano plany dwóch pancerników (ScharnhorstVI i GneisenauVII), 
dwóch superpancerników (BismarckVIII i TirpitzIX) oraz dalszy plan rozbudowy floty 
podwodnej. Oficjalnie jednak po objęciu władzy Hitler publicznie ogłosił,  
że nie chce za żadną cenę prowadzić wojny z Wielką Brytanią, Włochami i Japonią.  
Rozpoczął przygotowania do negocjacji w sprawie niemiecko-brytyjskiego układu 
morskiego.40

 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Deutschland został zwodowany 19 maja 1931 roku. W listopadzie 1939 roku ze względów propagandowych 
jego nazwa została zmieniona na Lützow. 
V Admiral Graf Spee – dane techniczne: wyporność 12 100 ton, prędkość 28,5 węzła; uzbrojenie: 6 dział  
280 mm, 8 dział 150 mm, 6 dział 105 mm,  8 dział przeciwlotniczych 20 mm, 8 dział 37 mm, 8 wyrzutni torped 
kalibru 533 mm, 2 wodnosamoloty; grubość pancerza burtowego 80 mm, pokładowego 45 mm, artylerii głównej 
140 mm. Zwodowany w 1936 roku. 
39 Clay Blair: Hitlera wojna U-Bootów t. I  s. 61. 
VI Scharnhorst – dane techniczne: wyporność 31 850 ton, prędkość 31,5 węzła; uzbrojenie: 9 dział 280 mm,  
12 dział 150 mm, 14 dział przeciwlotniczych 105 mm, 16 dział 37 mm, 10 działek 20 mm; grubość pancerza 
burtowego 350 mm, pokładowego 100 mm, artylerii głównej 360 mm. Zwodowany 3 października 1936 roku. 
W czasie wojny przebudowywany. 
VII Gneisenau – bliźniaczy okręt Scharnhorsta zwodowany 8 grudnia 1936 roku. 
VIII Bismarck – dane techniczne: wyporność 41 700 ton, prędkość 29 węzłów; uzbrojenie: 8 dział 380 mm,  
12 dział 150 mm, 16 dział przeciwlotniczych 105 mm, 16 dział 37 mm, 12 działek 20 mm, 6 wodnosamolotów; 
grubość pancerza burtowego 320 mm, pokładowego 170 mm, artylerii głównej 360 mm. Zwodowany 14 lutego 
1939 roku. 
IX Tirpitz – okręt tego samego typu co Bismarck, o nieco większej wyporności (42 900 ton). Zwodowany  
1 kwietnia 1939 roku. W czasie wojny wielokrotnie modernizowany. 
40 Cajus Bekker: Przeklęte morze... s. 20. 
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4. NIEMIECKO-BRYTYJSKI UKŁAD MORSKI 
 
 
 
 
3 czerwca 1935 roku rozpoczęły się w Londynie negocjacje w sprawie niemiecko–
brytyjskiego układu morskiego. Na czele delegacji angielskiej stał znany ze swoich 
proniemieckich sympatii minister spraw zagranicznych sir Samuel Hoare,41 Niemcom 
przewodzi poseł nadzwyczajny Joachim von Ribbentrop. Strony bardzo szybko doszły  
do porozumienia. Niemcy zobowiązali się ograniczyć swoje zbrojenia morskie do 35% 
całkowitej siły floty Wielkiej Brytanii.42 Parytet ten obowiązywał we wszystkich klasach 
okrętów nawodnych. W osobnym punkcie rozwiązano kwestię okrętów podwodnych. 
Brytyjczycy zgodzili się na ograniczenie przez Niemcy floty podwodnej do 45% tonażu floty 
brytyjskiej, a także na zapis o tym, że Niemcy zmuszeni „nadzwyczajnymi okolicznościami” 
po uprzednich konsultacjach mogą zrównać się w tonażu okrętów podwodnych z Wielką 
Brytanią. Jedynym warunkiem, który Niemcy przyjęli, było podpisanie Protokołu 
Londyńskiego z 1930 roku. Układ został podpisany 18 czerwca 1935 roku, i zgodnie z nim 
Niemcy mogli posiadać następujący tonaż w poszczególnych klasach okrętów: 
 

 okręty liniowe  – 184 000 ton 
 ciężkie krążowniki  – 51 000 ton 
 lekkie krążowniki  – 67 000 ton 
 lotniskowce   – 47 000 ton 
 niszczyciele  – 52 000 ton 
 okręty podwodne  – 24 000 ton43 

 
Adolf Hitler dzień podpisana traktatu nazywa „najszczęśliwszym w życiu” - Niemcy zostały 
bowiem prawnie zwolnione z postanowień Traktatu Wersalskiego. Ponadto oznaczał on,  
że Anglia nie może być brana pod uwagę jako przeciwnik na morzu - w tej sytuacji 
niemożliwy był żaden wyścig zbrojeń. Urząd Marynarki Wojennej uważał układ ten za „bazę 
trwałego porozumienia z Anglią.”44 Anglicy również byli zadowoleni - jeszcze przed 
podpisaniem układu znaczna część Brytyjczyków ze sfer rządowych nie kryła się ze swoimi 
proniemieckimi sympatiami, bardziej obawiając się napływającego ze wschodu bolszewizmu, 
ponadto będąc z reguły nieprzychylnie nastawionymi wobec Francji, uważali, że Niemcy 
zostały już wystarczająco ukarane. 
 
Po podpisaniu układu, najwybitniejszy ówczesny admirał David Beatty oświadczył podczas 
przemówienia w Izbie Lordów: 
 

„Niemcom należy się od nas podziękowanie. Przyszli do nas  
z wyciągniętą ręką i z własnej woli zaproponowali, że przyjmą formułę 
35:100 w odniesieniu do tonażu floty wojennej (...). 
Fakt, że nie mamy wyścigu zbrojeń z jednym państwem w świecie,  
jest czymś, za co powinniśmy być wdzięczni.”45

                                                 
41 Sir Samuel Hoare został ministrem dopiero 7 czerwca 1935 roku i zastąpił na tym stanowisku nieustępliwego 
wobec Niemców Johna Simona.  
42 Dokładnie chodziło o 35% całkowitej floty Wielkiej Brytanii i Commonwealthu. 
43 Karl Dönitz: 10 lat 20 dni....  s. 18. 
44 Cajus Bekker: Przeklęte morze...  s. 20. 
45 Clay Blair: Hitlera wojna U-Bootów t. I   s. 63. 
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Tymczasem zaledwie tydzień po podpisaniu układu opadła zasłona ukrywająca 
dotychczasowe poczynania Niemiec - 12 czerwca 1935 roku Reichsmarine przemianowana 
została na Krigsmarine, a podczas publicznej ceremonii został przyjęty do służby pierwszy 
okręt podwodny U-1. 
 
Europa była zszokowana.  
Ale czy rzeczywiście to była tak wielka niespodzianka..? 
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5. PRACE NAD ROZWOJEM U-BOOTÓW I SZKOLENIE 
ZAŁÓG 1922–1935 

 
 
 
 

Prace nad konstrukcjami U-Bootów 1922 – 1935 
 

 
Kiedy przed przystąpieniem Niemców do układów lokarneńskich w 1925 roku Sojusznicza 
Komisja Kontroli badała stopień realizacji przez Niemcy postanowień Traktatu Wersalskiego, 
jeden z jej uczestników napisał w końcowym raporcie: 
 

„Niemcy nigdy się nie rozbroiły, nigdy nie miały zamiaru się rozbroić 
 i przez siedem lat robiły wszystko, co było w ich mocy, aby okłamywać 
 i przeciwdziałać kontroli komisji.”46

 
Gdy 21 października 1918 roku niemieckie okręty podwodne zaprzestały działań wojennych, 
na lądzie w niemieckich stoczniach i laboratoriach pracowano nad coraz  
to bardziej zaawansowanymi technologicznie modelami U-Bootów. Na stoczniowych 
pochylniach wykańczano 226 okrętów. W okresie wojny w Niemczech zaprojektowano około 
25 różnych typów U-Bootów, wyspecjalizowanych do wykonywania konkretnych zadań 
(podwodne transportowce, dalekosiężne krążowniki, okręty minerskie).47 Zaawansowanie 
tych projektów było tak dalekie, w porównaniu z podobnymi projektami w marynarkach 
innych krajów, że po podpisaniu przez Niemcy Traktatu Wersalskiego, pomimo jego 
postanowień wyraźnie zakazujących wszelkich prac nad U-Bootami, zainteresowanie 
niemieckimi projektami wyraziły floty innych krajów, umożliwiając tym samym Niemcom 
kontynuowanie prac rozwojowych. W 1922 roku niemiecki przemysłowiec Gustaw Krupp  
w porozumieniu z ówczesnym dowódcą marynarki Adolfem von Trotha założył firmę N.V. 
Ingenieurskantoor voor Scheer (IVS) z siedzibą w Hadze, która w rzeczywistości obejmowała 
3 niemieckie stocznie, w których pracowano nad budową U-Bootów. Ponadto IVS posiadała 
fabrykę torped i wyrzutni torped w Hiszpanii oraz mieszczący się przy tej fabryce zakład 
testowania torped. W szwedzkiej firmie „Bofors”, której kontrolny pakiet akcji miał Krupp 
budowano działa artyleryjskie i przeciwczołgowe w oparciu o niemieckie projekty.48  
 
W 1925 roku IVS otrzymała zamówienie na budowę dwóch okrętów podwodnych dla 
tureckiej marynarki, w tym samym roku rząd niemiecki potajemnie zainwestował fundusze  
w budowę kolejnego okrętu, który oficjalnie budowano dla hiszpańskiej floty.  
Aby koordynować i nadzorować budowę utworzono wydział okrętów podwodnych – Au 
(Ausbilding), na którego czele stanął admirał Spindler, i którego głównym celem wytyczonym 
w raporcie z dnia 12 listopada 1926 roku był wybór typów U-Bootów dla przyszłej floty 
podwodnej Reichsmarine, i to zarówno pod kątem możliwości ich wykonania, jak  
i możliwości przeszkolenia załóg przy posiadanym materiale szkoleniowym.49 Ponadto 

                                                 
46 Ibidem   s. 60. 
47 V.E. Tarrant: Ponorky utoci. Ofenziva nemeckich ponorek 1914-1945 (Praga 1998)  s. 31. 
48 Ponadto po podpisaniu traktatu ze Związkiem Radzieckim w Rapallo w 1922 roku, dowódca niemieckiej armii 
(Reichswehry) generał Hans von Seeckt stworzył w Rosji tajne niemieckie szkoły piechoty, czołgów i lotnictwa 
oraz niemieckie fabryki samolotów wojskowych, pocisków artyleryjskich i gazów bojowych. 
49 Showell, Jack P. Mallmann: U-Boat Commanders and Crews 1935-1945 (Londyn 1998)  s. 17. 
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Spindler zajął się formowaniem grupy doświadczonych oficerów i mechaników, która miała 
przeprowadzać testy mających powstać „tureckich” U-Bootów. Współpraca z marynarką 
turecką pozwoliła Niemcom na prowadzenie w Turcji szkoły okrętów podwodnych, w której 
szkolono załogi potrzebne do obsadzenia przyszłych U-Bootów. Tymczasem IVS rozwijała  
i finansowała budowę  trzech typów okrętów podwodnych: małego o wyporności około 250 
ton, średniego o wyporności około 500 ton i dużego o wyporności około 750 ton. 
 
W porównaniu do okrętów z I Wojny Światowej ich konstrukcje były znacznie udoskonalone: 
zbudowane były z nowych typów stopów stali, były spawane a nie nitowane, co zwiększało 
ich wytrzymałość (miały dwukrotnie zwiększoną głębokość zanurzenia), miały większą moc 
silników (dwukrotnie zwiększony zasięg pływania nawodnego), znacznie krótszy czas 
zanurzania. Poprawiono również zdolność hydrolokacji U-Bootów: od 1935 roku zaczęto  
w nich montować pasywne urządzenie hydroakustyczne zwane GHG (Gruppen Horch Gerät  
- grupowe urządzenie podsłuchowe).50 Jednocześnie niemiecka firma GEMA51 rozpoczęła 
pracę nad aktywnym urządzeniem akustycznym - ostatecznie pierwszy model został 
zbudowany w 1938 roku i otrzymał nazwę S-Anlage (Sonder Anlage - urządzenie 
specjalne).52 Za pomocą tego urządzenia można było wysyłać impulsy o częstotliwości  
15 kHz i długości 20 msec, które natrafiwszy na statek, określały odległość oraz kierunek 
namiaru, maksymalny zasięg wynosił 10 000 m.53 W tej samej firmie trwały pracę nad 
skonstruowaniem urządzenia radarowego dla okrętów podwodnych. W 1935 roku udało się 
zbudować pierwszy aktywny radar namierzający54 oznaczony FuMG 41G (gU),55 pracujący 
na falach długości 82 cm. Zasięg tego urządzenia wynosił 7 000 m, a niedokładność namiaru 
wynosiła ± 2º. Jego antena umieszczona była w przedniej części kiosku (zasłaniając 
częściowo pole obserwacji) i składała się z 2 rzędów dipoli (po 6 w jednym rzędzie).56 
Ponadto IVS dotowało  ściśle utajnione prace nad udoskonaleniem torped. W latach 
dwudziestych zmodernizowano detonator typu AZ (uderzeniowy). Po przeróbkach uderzenie 
w zapalnik następowało w tylnej części torpedy potęgując w ten sposób siłę eksplozji. Nowy 
typ zapalnika montowano w torpedach typu G7a57 oraz G7e58. Jednocześnie trwały prace nad 
skonstruowaniem zapalnika, który detonowałby bez kontaktu z celem. W ten sposób powstał 
projekt zapalnika MZ-Pi (magnetyczno-zbliżeniowego), który miał detonować ładunek 
wybuchowy w momencie przejścia torpedy pod stępką jednostki pływającej, uaktywniając się 
pod wpływem pola magnetycznego wytwarzanego przez atakowaną jednostkę. Ponadto od 
                                                 
50 Początkowo stosowano w tym urządzeniu 22 mikrofony podwodne, umieszczone na przedniej zewnętrznej 
stronie kadłuba (po 11 z każdej strony). 
51 Gesellschaft fur Elektroakustische Mechanische Apparate – firma finansowana przez Reichsmarine i IVS 
kierowana przez jednego z najlepszych dowódców okrętów podwodnych z I Wojny Światowej admirała 
Mertensa. 
52 Po rozpoczęciu II Wojny Światowej urządzenie to otrzymało nazwę Mob-S-Anlage. 
53 Waldemar Trojca: U-Bootwaffe 1935-1939 cz. 2  s. 8-9. 
54 Urządzenia radarowe zasadniczo dzieliły się na 3 typy: namierzające, czyli wysyłające impulsy – oznaczane 
jako FuMO, obserwacyjne (pasywne) namierzające impulsy – oznaczane jako FuMB oraz rozpoznawcze 
(pasywne i aktywne) – oznaczane FuME. 
55 Urządzenie te funkcjonowało także pod nazwą Dete-Gerät 500, a na początku 1942 roku zmieniono jego 
oznaczenie na FuMO 29. 
56 Waldemar Trojca: U-Bootwaffe 1939-1945 cz. 2  s. 10-11. 
57 Torpedy te miały napęd parowo-gazowy, cechowały się dużą niezawodnością, lecz z drugiej strony zdradzały 
swój bieg przeciwnikowi tworząc na powierzchni wody pianę. Dane techniczne: średnica 533,4 mm, długość  
7 163 mm, masa 1 538 kg, moc maksymalna 350 KM, prędkość maksymalna 40 węzłów, zasięg maksymalny  
12 000 m, masa ładunku wybuchowego 280 kg. 
58 Torpedy o napędzie elektrycznym, nie zostawiały śladu torowego na powierzchni wody, lecz były stosunkowo 
wolne i nadawały się praktycznie tylko do zwalczania żeglugi handlowej. Dane techniczne: średnica 534,6 mm, 
długość 7 163 mm, masa 1 608 kg, moc maksymalna 100 KM, prędkość maksymalna 30 węzłów, zasięg 
maksymalny 5 000 m, masa ładunku wybuchowego 280 kg.  
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1935 roku dwie niemieckie firmy AEG i Elac rozpoczęły pracę nad skonstruowaniem torped 
wyposażonych w zapalniki akustyczne.59

 
Równolegle z pracami nad udoskonaleniem zapalnika magnetycznego trwały prace nad  
(jak się okazało po wybuchu wojny) jedyną tajną bronią Kriegsmarine - minami dennymi  
z zapalnikami magnetycznymi.60 Prace rozwojowe prowadzone były pod kierunkiem 
wybitnego niemieckiego fizyka Adolfa Bestelmeyera,61 który był twórcą niezwykle 
precyzyjnego magnetycznego aparatu zapalnikowego. Ponieważ prace nad minami dennymi 
były naruszeniem postanowień Traktatu Wersalskiego, zapalnik ten został oficjalnie nazwany 
„urządzeniem pomiarowym dla balonów”. W latach dwudziestych ukończono prace nad 
pierwszymi niemieckimi minami dennymi, a w 1930 roku pierwszych 50 min magnetycznych 
znalazło się w arsenale Reichsmarine.62 Podstawowym ulepszeniem min magnetycznych  
w porównaniu z klasycznymi minami było to, że nie posiadały one minliny, w związku  
z czym niemożliwe było ich usunięcie klasycznym trałowcem. Miny magnetyczne zrzucano 
na dno akwenu, zapalnik magnetyczny uaktywniał się pod wpływem wertykalnego pola 
magnetycznego wytwarzanego przez jednostkę przepływającą w pobliżu miny.63

 
W latach trzydziestych prowadzono prace nad udoskonaleniem konstrukcji min 
magnetycznych,64 tak aby możliwe stało się stawianie ich nie tylko przez jednostki nawodne. 
Skonstruowano następujące warianty min magnetycznych: 

 Typ LMA i LMB – były to miny zrzucane z samolotu zaopatrzone w hamujący 
spadochron mający zapobiec przedwczesnej detonacji w momencie zderzenia się miny 
z powierzchnią wody.65 

 Typ TMB (długość 2 306 mm, masa 740 kg, masa ładunku wybuchowego 580 kg)  
i TMC (długość 3 385 mm, masa 1 115 kg, masa ładunku wybuchowego 1 000 kg) 
– miał postać krótkich torped, które można było wystrzeliwać z wyrzutni torped  
U-Boota.66 

 
 
 

Szkolenie przyszłych załóg U-Bootów 1925-1935 
 

 
W czasie gdy firma IVS pracowała nad konstrukcjami U-Bootów, a w Turcji otwarto szkołę 
okrętów podwodnych prowadzoną przez niemieckich oficerów, w Niemczech 
przygotowywano pierwszy program szkolenia dla przyszłych członków załóg U-Bootów.  
Od 1927 prowadzone były serie teoretycznych wykładów o okrętach podwodnych w ramach 
nauki akademickiej w szkole morskiej w Mürwik. Wykłady te obejmowały następujące 
zagadnienia: 

- rodzaje i typy okrętów podwodnych, znaczenie U-Bootów w walce, 
                                                 
59 Waldemar Trojca: U-Bootwaffe 1939-1945 cz.  2  s. 14. 
60 Pierwsze miny magnetyczne zostały użyte przez Brytyjczyków w czasie I Wojny Światowej, cechowały się 
bardzo dużą zawodnością i Niemcom szybko udało się poznać ich konstrukcje.  
61 Adolf Bestelmeyer był autorem wielu wynalazków m.in.: wariometru do mierzenia prędkości pionowej. 
62 Cajus Bekker: Przeklęte morze...  s. 49-50.  
63 Jedynym ograniczeniem w zastosowaniu min magnetycznych była głębokość akwenu. Przy głębokości poniżej 
30 m ich pole rażenia było znacznie ograniczone. 
64 Pierwsze niemieckie magnetyczne miny oznaczano jako Typ RMA i RMB. 
65 Fazę rozwojową Typu LMA i LMB zakończono już w 1935 roku. 
66 Waldemar Trojca: U-Bootwaffe 1939-1945 cz.  2  s. 16. 
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- porównanie okrętów niemieckich z jednostkami innych państw, 
- zagadnienia techniczne: utrzymywanie głębokości, manewrowanie pod wodą, budowa  

i działanie urządzeń sterowych, 
- uzbrojenie, budowa i wykorzystanie peryskopu, organizacja obrony przed okrętami 

podwodnymi, 
- lektura opisów taktycznych, sporządzonych na podstawie doświadczeń z I Wojny 

Światowej. 
 

Materiałem szkoleniowym były m.in.: filmy dokumentalne z okresu I Wojny Światowej 
nakręcone na pokładzie U-35 i U-39. 
 
W okresie od 18 do 21 maja 1927 roku trzech trzygodzinnych wykładów wysłuchało  
24 kadetów z Załogi 24.67

 
W tym samym roku planowano także serię wykładów dla przyszłych mechaników 
pokładowych, jednakże z powodu braku dobrej jakości materiałów szkoleniowych 
rozpoczęcie kursu odłożono na czas późniejszy. W związku z taką sytuacją w Au 
sporządzono kolejny raport z dnia 17 października 1927 roku, który stwierdzał m.in.: 
 

„(...) z powodu ograniczeń narzuconych Traktatem Wersalskim, niezbędne 
jest podjęcie wielkiego wysiłku, aby dotrzymać kroku Europie. 
Przewidujemy, ze obecnie konieczne jest przeznaczenie sumy 1,5 mln  RM,  
a łącznie 3-4 mln RM przez okres najbliższych 3-4 lat, aby zapewnić naszym 
konstruktorom i naszym stoczniom dostęp do najnowszych technologii 
budowy okrętów podwodnych, a naszym oficerom, marynarzom i inżynierom 
zapewnić najlepsze możliwe przeszkolenie.”68

 
Splot najróżniejszych okoliczności (opóźnienie w budowie U-Boota dla Hiszpanii, 
przetasowania personalne na najwyższych szczeblach Reichsmarine, w wyniku których 
dowództwo objął Erich Raeder) sprawił, że na przełomie 1928 i 1929 roku postęp w szkoleniu 
załóg został zatrzymany. Program szkoleniowy został wznowiony przez admirała 
Schottky’ego na początku 1929 roku dla 60 oficerów z Załogi 25 w Szkole Artylerii Morskiej 
w Kiel.69 Jednocześnie rozpoczęto starania o wprowadzenie do programu szkolenia ćwiczeń 
praktycznych na nowych symulatorach okrętów podwodnych typu UZ.70 Ponadto od lata 
1930 roku grupy oficerów, kadetów i inżynierów cywilnych mogły zyskiwać praktyczne 
doświadczenie podczas testowania dwóch nowo wybudowanych w stoczniach IVS, fińskich 
okrętów podwodnych VetehinenX (CV-702) i VesikkoXI (CV–703). W 1931 roku ukończono 
również budowę „hiszpańskiego” U-Boota (E-1)XII, który w większości zbudowany był za 
niemieckie fundusze, w związku z czym niemieccy oficerowie mogli praktycznie bez 
ograniczeń przeprowadzać na nim testy i szkolenia. W tym okresie zarysowała się bardzo 
bliska współpraca pomiędzy oficerami testującymi U-Booty, a ich konstruktorami. Kontrola  
                                                 
67 Showell, Jack P. Mallmann: U-Boat Commanders and Crews 1935-1945  s. 19. 
68 Ibidem  s. 21. 
69 Nauka w Szkole Artylerii odbywała się po zakończeniu nauki akademickiej w Mürwik. 
70 Symulator typu UZ był najbardziej zaawansowany technicznie i służył do ćwiczenia nawigacji i odpalania 
torped. 
X Vetehinen – prototyp późniejszych U-Bootów Typu VII. 
XI Vesikko – prototyp według którego budowano Typ II. 
XII E-1 – najmniej udany typ, służył jako wzór do budowy późniejszych okrętów Typu I; był niestateczny, 
powolny w zanurzaniu, rozwijał małą prędkość, był łatwy do wykrycia. Wybudowane na jego bazie dwa okręty 
U-25 i U-26 przeznaczono do celów propagandowych i reprezentacyjnych. 
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i testowanie nowobudowanych jednostek spoczywały w rękach admirała Schottky’ego  
i wiceadmirała Helmutha Heye’go, którzy przewodzili zespołem wspierającym stocznię IVS 
w Wilhelmshaven. Dowódcą oficerów, którzy stanowili trzon zespołu był Kapitänleutnant 
Bräutigan, który przez kilka lat pracował przy budowie okrętów podwodnych w Japonii (były 
one budowane według oryginalnych niemieckich projektów),  w skład grupy wchodził m.in.: 
Hans Rudolf Rösing71 oraz inżynierowie, którym przewodził Papenburg. Grupę uzupełniali 
uczestnicy kursów Schottky’ego, personel zakładu testowania torped oraz najlepsi kadeci  
ze szkoły w Mürwik. Później do grupy dołączył w charakterze obserwatora inżynier  
z Wydziału Konstrukcji Okrętów Podwodnych, który istniał w Reichsmarine pod 
kryptonimem „Igewit”.72

 
Zanim powstał kompleksowy system szkolenia załóg U-Bootów przygotowanie i szkolenie 
przeprowadzane było w trzech etapach: 

1. Wykłady teoretyczne, identyczne jak te zapoczątkowane w 1927 roku przez 
Schottky’ego: 

- Załoga 26 – 3-dniowy kurs w styczniu 1926 roku w Szkole Artylerii w Kiel 
- Załoga 27 – 5-dniowy 20 godzinny kurs w kwietniu 1930 roku 
- Załoga 28 – kurs latem 1930 roku 
- Załoga 29 – kurs od 16 do 21 lutego 1931 roku w szkole morskiej w Mürwik 

2. Kurs dla oficerów prowadzony od 1930 roku przez Schottky’ego, od 1932 roku przez 
Schürera i Weurnera Fürbringera. 

3. Praktyczny trening małych grup oficerów na okrętach IVS poza granicami Niemiec.73 
 
Sytuacja diametralnie uległa zmianie w 1932 roku, kiedy to wraz z planem rozbudowy 
Reichsmarine powstał pierwszy plan budowy półflotylliXIII U-Bootów do 1937 roku. 
Wymagało to bardziej formalnego i intensywniejszego szkolenia załóg. Fürbringen został 
wezwany z Turcji, aby wykorzystał swoje doświadczenie i stworzył zarys kompleksowego 
programu szkoleniowego dla przyszłych członków załóg U-Bootów. Roczny intensywny kurs 
miał obejmować dwie dziedziny marynarki oraz inżynierię. Ostatnie 12 tygodni miało 
obejmować 207 godzin ćwiczeń na symulatorach, regularne też miały być szkolenia na 
fińskim okręcie Vesikko, który pod koniec 1933 roku rozpoczął regularne rejsy z niemiecką 
załogą.74 W 1933 roku rozpoczął się pierwszy specjalistyczny kurs dla przyszłych dowódców 
okrętów podwodnych. Obejmował on trzymiesięczną część teoretyczną poświęconą głównie 
elementom taktyki oraz specjalny trening posługiwania się żyrokompasem, hydrolokatorem 
oraz korzystania z aparatów ratunkowych.75

                                                 
71 Hans Rudolf Rösing (ur.28.IX.1905;  Załoga 24) – jeden z najlepszych dowódców U-Bootów w II Wojnie 
Światowej. W latach 20 służył na lekkich krążownikach Nymphe i Königsberg, we wrześniu 1935 roku został 
dowódcą U-11, a latem 1937 na pokładzie U-35 patrolował hiszpańskie wody podczas wojny domowej,  
w październiku 1937 roku spędził rok na testowaniu torped w Torpedoerprobungskommando (T.E.K), w grudniu 
1938 roku został dowódcą 5 Flotylli Emsmann. W maju 1940 roku został dowódcą U-48, na którym podczas  
2 patroli zatopił 12 statków o łącznym tonażu 60 701 ton oraz otrzymał Żelazny Krzyż. Od marca do sierpnia 
1941 dowódca 3 Flotylli. W lipcu 1942 roku dowódca grupy „Zachód” (wszystkich U-Bootów stacjonujących na 
zachodnim wybrzeżu Francji). Po wojnie kontynuował karierę w Bundesmarine. W 1965 roku przeszedł w stan 
spoczynku w stopniu Kontradmirała. Za powojenne zasługi odznaczony Krzyżem Zasługi. 
72 Showell, Jack P. Mallmann: U-Boat Commanders and Crews 1935-1945  s. 22. 
73 m.in. wysyłano oficerów do szkoły okrętów podwodnych do Turcji (szkołę tę do 1932 roku prowadził 
Fürbringer) - do Turcji jechali oni w cywilu jako studenci i turyści. 
XIII 16 okrętów. 
74 Kapitanem był Fürbringen, a pierwszym mechanikiem Papenburg. 
75 Ćwiczenie wydostawania się z okrętu podwodnego przy użyciu aparatu ratunkowego, było jednym  
z najbardziej selektywnych sprawdzianów - w niemieckim okręcie jedyna szansą na wydostanie się z niego pod 
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Budowa pierwszych całkowicie niemieckich okrętów podwodnych miała rozpocząć się 
jesienią 1933 roku i w związku z tym minister obrony Niemiec von Blomberg ogłosił  
10 października 1933 roku otwarcie niemieckiej szkoły okrętów podwodnych. Oficjalnie 
szkoła nosiła nazwę Unterseebootsabwehrschule/U.A.S.  (Szkoła Zwalczania Okrętów 
Podwodnych) i podlegała utworzonemu przy Urzędzie Marynarki Wojennej Inspektoratowi 
Torped.76 Kierownictwo objął KäpitanleutnantXIV Karl Slevogt, starszymi wykładowcami byli 
Fürbrigen, Hülsmann,77 a wykładowcami Rösing i Freiwald (w czasie II Wojny Światowej 
adiutant Raedera). Pierwszy kurs rozpoczął się latem 1933 roku i objął 8 oficerów i ponad  
70 kadetów, drugi rozpoczął się 30 września 1934 roku. Szkolenie opierało się na projekcie 
opracowanym przez Fürbringera w 1932 roku i składało się z: 

- części teoretycznej dotyczącej konstrukcji U-Bootów (z punktu widzenia oficera 
pokładowego i mechanika), zasad utrzymania stabilności (łącznie ze sposobem 
rozmieszczenia ładunku na pokładzie), trymowania,78 zasad wynurzania i zanurzania 
okrętu, dla oficerów pokładowych - zasad ładowania i odpalania torped,  
dla mechaników - budowy jednostek napędowych, urządzeń sterowych, 
żyrokompasów; aby podnieść efektywność szkolenia używano precyzyjnych replik 
peryskopów, urządzeń sterowych i żyrokompasów, 

- treningu praktycznego przeprowadzonego na otwartym morzu na specjalnym 
symulatorze, zbudowanym na trałowcu, posiadającym specjalnie dobudowany pokład 
z umieszczoną na nim repliką mostka okrętu podwodnego wraz z peryskopem, 
ponadto na trałowcu znajdowała się oryginalna jednostka napędowa okrętu 
podwodnego, a także dokładnie odtworzona centrala z replikami wszystkich urządzeń 
sterowniczych.79 

 
W miarę możliwości dalej starano się wysyłać oficerów do służby na fińskich okrętach 
podwodnych. 
 
Na styczeń 1935 roku zaplanowano budowę kolejnych sześciu małych U-Bootów, w związku 
z tym, aby zapewnić im wykwalifikowane i przeszkolone załogi, 1 grudnia 1934 roku 
zdecydowano o powiększeniu liczby uczestników kursu do 580 w okresie do października 
1935 roku80 - byłaby to liczba odpowiednia aby zapewnić załogi 14 dużym (Typ: Vetehinen)  
i 2 małym (Typ: Vessiko) U-Bootom. 
 
Latem 1935 roku U.A.S. otrzymała pierwszego własnego U-Boota - w sierpniu 1935 roku 
dysponowała już 6 okrętami.81

                                                                                                                                                         
wodą było zalanie wodą centrali okrętu w celu wyrównania ciśnienia umożliwiając w ten sposób otwarcie włazu 
kiosku - jedynej drogi wyjścia.  Trening odbywał się w specjalnie skonstruowanej wieży, w której panowało 
podobne ciśnienie jak w zalanym wodą okręcie podwodnym - wydostanie się z niej wymagało wielkiej 
odporności psychicznej i wytrzymałości fizycznej. Od 1935 roku trening ten obejmował wszystkich kandydatów 
do załóg U-Bootów. 
76 V.E. Tarrant: Ponorky utoci....  s. 62. 
XIV Komandor porucznik. 
77 Znakomity niemiecki inżynier, późniejszy kierownik komanda odbiorczego dla nowych U-Bootów 
(Unterseebootsabnenamekommando / U.A.K.). 
78 Trymowanie – rozmieszczenie ładunków i balastów, sposób zapewniający okrętowi  podwodnemu 
prawidłową stateczność wzdłużną. 
79 V.E. Tarrant: Ponorky utoci....  s. 63. 
80 W połowie 1935 roku w U.A.S. studiowało 15 oficerów pokładowych, 9 inżynierów i 190 kadetów. 
81 U-1 – U-6. 
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27 września 1935 roku utworzona zostaje pierwsza, złożona z 6 okrętów, Flotylla operacyjna 
U-Bootów - Weddigen.XV 28 września jej dowództwo obejmuje Kapitän zur SeeXVI Karl 
Dönitz.82

 
 
 

                                                 
XV Otto Weddigen – jeden z asów I Wojny Światowej, jako dowódca okrętu UB-6 w ciągu jednego patrolu  
22 września 1914 roku zatopił 3 brytyjskie krążowniki o łącznym tonażu ponad 36 000 t. 
XVI Komandor. 
82 W materiałach źródłowych istnieją rozbieżne daty powstania Flotylli Weddigen i objęcia nad nią dowództwa 
przez Dönitza. Data 27 września jako data powstania Flotylli i 28 września jako data objęcia dowództwa przez 
Dönitza, podana jest w: Karl Dönitz: 10 lat 20 dni. Wspomnienia 1935-1945   
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6. WIZJE I KONCEPCJE – KRIEGSMARINE 1935-1938 
 
 
 

Karl Dönitz – fakty i cele szkoleniowe 
 

 
Karl Dönitz urodził się 16 września 1891 roku w Grünau na przedmieściach Berlina. Jego  
oraz starszego brata Friedricha wychowywał ojciec83 w duchu fanatycznego wręcz 
posłuszeństwa, lojalności, patriotyzmu i wierności ojczyźnie. Otrzymawszy staranne 
wykształcenie, w wieku 18 lat Dönitz zdecydował się na wstąpienie do Cesarskiej Marynarki 
Wojennej. W szkole w Mürwik od początku nauki zaliczany był do ścisłej elity, a otrzymując 
w 1912 roku patent oficerski, ukończył naukę z wynikiem „celujący”, przyznawanym jedynie 
w wyjątkowych przypadkach.84 Po ukończeniu szkoły trafił na lekki krążownik Breslau, 
operujący na Morzu  Śródziemnym. Po wybuchu I Wojny Światowej Breslau wraz z ciężkim 
krążownikiem Goeben został przekazany tureckiej marynarce i z mieszaną załogą  
turecko-niemiecką prowadził działania przeciwko flocie rosyjskiej.85 Kiedy Breslau został 
zmuszony do postoju w porcie, Dönitz zdobył dyplom obserwatora lotniczego oraz ożenił się 
w 1916 roku z Ingeborg Weber, córką niemieckiego generała, komendanta twierdzy 
dardanelskiej. W tym samym roku jego fascynację zaczęły wzbudzać U-Booty - jako ochotnik 
zgłosił się do służby na okrętach podwodnych. Po trzymiesięcznym szkoleniu  
w Niemczech powraca na Morze Śródziemne jako oficer wachtowy na U-39, dowodzony 
przez jednego z najlepszych dowódców I Wojny Światowej - Waltera Forstmana.86 Dönitza 
zafascynowała atmosfera panująca w ciasnym wnętrzu U-Boota, wiele lat później jako 
dowódca floty U-Bootów starał się zaszczepić tę fascynacje swoim podwładnym: 

 
„Byliśmy niczym jedna wielka rodzina, odizolowani na dużej głębokości od 
reszty świata. Załoga U-Boota jest wspólnotą, która nie ma sobie równych. 
Być jej członkiem to najwyższa wartość i niezapomniane przeżycie.”87

 
W lutym 1918 objął komendę nad UC-25 małym stawiaczem min, na którym służba 
przyniosła mu wysokie odznaczenie: Krzyż Rycerski Hohenzollernów.88 We wrześniu  
1918 roku jako jeden z najmłodszych dowódców, przejął komendę nad UB-68. 4 października 
podczas pierwszego patrolu zaatakował brytyjski konwój na Morzu Śródziemnym. Na skutek 
wady stateczności wzdłużnej89 musiał się wynurzyć w środku akcji i został ostrzelany przez 
okręty eskorty. Załoga opuściła U-Boota - Dönitz dostał się do niewoli.  
 
W lipcu 1919 roku powrócił do Niemiec, i pomimo trudności finansowych i nikłych 
perspektyw zdecydował się pozostać w marynarce wojennej. W latach 1920-1924 dowodził 
torpedowcem T-157 w bazie morskiej w Świnoujściu, następnie awansował na kapitana  
                                                 
83 Matka zmarła, gdy Karl miał 4 lata. 
84 Guido Knopp: Ludzie Hitlera (Warszawa 1999) s. 336. 
85 Dönitz opisał swoje przygody z tamtego okresu w książce pt.: Rejsy Breslaua po Morzu Czarnym. 
86 Walter Forstman z zatopionymi statkami o łącznym tonażu  380 000 ton znajduje się na drugim miejscu 
najskuteczniejszych niemieckich dowódców U-Bootów w I Wojnie Światowej. 
87 Guido Knopp: Ludzie Hitlera s. 337. 
88 UC-25 pod dowództwem Dönitza postawił 2 pola minowe i storpedował 5 statków. 
89 Stateczność wzdłużna okrętu podwodnego (Längsstabilität eines U-Boots) – stabilność okrętu podwodnego 
wzdłuż jego osi wzdłużnej. Okręty o złej stateczności wzdłużnej miały tendencje do „stawania na głowie” (Karl 
Dönitz: 10 lat, 20 dni.... s. 582). 
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i został przeniesiony do sztabu marynarki do Berlina. Ambitną pracą zyskał sobie uznanie 
przełożonych i kolejne awanse: 1928-1930 awans na komandora podporucznika i dowództwo 
półflotylli; 1930-1934 stanowisko pierwszego oficera sztabowego Naczelnego Dowództwa 
Morza Północnego. Jego przełożeni mają o nim pozytywne opinie: 
 

„Pracuje szybko i sumiennie. (...) Pod względem duchowym bardzo aktywny 
i zainteresowany wszystkimi aspektami zawodu. Bardzo ambitny, dąży do 
wybicia się i zyskania respektu, niechętnie podporządkowuje się innym, 
unika ograniczania się do swojej właściwej dziedziny (...) obdarzony dużym 
temperamentem i pasją wewnętrzną (...) trzeba nauczyć go, aby podchodził 
do wszystkiego z większym spokojem i bez nadmiernych wymagań zwłaszcza 
wobec siebie.”90

 
W 1934 roku otrzymał awans na komandora i swoje wymarzone dowództwo na nowym 
krążowniku Emden. W lipcu 1935 roku Emden zacumował w porcie w Wilhelmshaven po 
zakończeniu rejsu po Oceanie Indyjskim. W porcie na Dönitza czekał już dowódca 
Kriegsmarine z poleceniem zajęcia się odbudową floty U-Bootów. Dönitz nie był tym 
zachwycony, jak pisał: 

 
„Wcale mnie to nie uszczęśliwiło. (...) Okręty podwodne mogły stanowić 
 w nowej flocie zaledwie jej drobną i mało ważną część. Poczułem się 
odsunięty na boczny tor.”91

 
W powyższych słowach jest wiele racji. Pomimo, że Niemcy zgodnie z niemiecko-brytyjskim 
układem morskim mogły zbudować swoją flotę podwodną do wielkości 45% floty brytyjskiej, 
to i tak tonaż ten jest o wiele niższy niż w przypadku 35% ograniczenia w klasach okrętów 
nawodnych. Sytuacja taka spowodowana była spadkiem znaczenia okrętu podwodnego jako 
broni ofensywnej.92 W okresie międzywojennym składały się na to przede wszystkim dwa 
czynniki. Po I Wojnie Światowej Brytyjczycy publicznie ogłosili wynalezienie urządzenia  
do pomiaru odległości, które za pomocą fal ultradźwiękowych mogło nie tylko wykryć 
znajdujący się w zanurzeniu okręt podwodny, ale także ustalić jego pozycję. Aparat ten 
nazwano ASDIC93 (skrót od: Anti Submarine Detection Investigation Committee)94 i składał 
się z urządzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w metalowej osłonie pod kadłubem 
wyposażonego w niego okrętu. Nadajnik wysyłał impulsy dźwiękowe w dowolnym 
określonym kierunku (mógł on obracać się we wszystkie strony podobnie jak reflektor) 
a odbiornik wychwytywał impulsy odbite od podwodnego obiektu. Czas jaki upłynął  
od chwili wysłania impulsu do chwili jego odebrania określał odległość obiektu, a połączony 
z nadajnikiem kompas, jego kierunek.95 Brytyjczycy byli tak pewni skuteczności działania 
ASDIC-u, a także tego, że system konwojów i skuteczne lotnictwo morskie jest w stanie 
całkowicie wyeliminować zagrożenie ze strony okrętów podwodnych, że w 1937 roku  
w brytyjskiej admiralicji stwierdzono z całym przekonaniem: 

 

                                                 
90 fragment raportu admirała Wilhelma Canarisa o Dönitzie (Guido Knopp: Ludzie Hitlera s. 332). 
91 Karl Dönitz: 10 lat, 20 dni... s. 16. 
92 Opinia taka była powszechna przede wszystkim w Wielkiej Brytanii; Royal Navy posiadała zaledwie 57 
okrętów podwodnych w roku 1939, wobec 78 posiadanych przez Francję. 
93 Amerykańska nazwa sonar. 
94 W niektórych źródłach pojawia się nazwa: Allied Submarine Detection Investigation Committee. 
95 Door Barrie Pitt: Bitwa o Atlantyk (Warszawa 1998)  s. 19-20. 
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„U-Booty nigdy więcej nie postawią nas przed problemem, wobec którego 
stanęliśmy w 1917 roku.”96  
 

Drugim ważnym czynnikiem było podpisanie przez państwa, a zwłaszcza przez Niemcy 
Protokołu Londyńskiego - wobec tego faktu militarne znaczenie okrętów podwodnych jeszcze 
bardziej zmalało, a same okręty zaczęto uważać za przestarzałe i nieefektywne. Przekonanie 
takie panowało nie tylko w dowództwie Royal Navy, ale także wśród oficerów  
z dowództwa Kriegsmarine, którzy wobec perspektywy odbudowania floty U-Bootów  
z powątpiewaniem wypowiadali się na temat jej wartości bojowej. 
 
Żadnych natomiast wątpliwości nie miał nowo mianowany dowódca U-Bootów (od  
10 października 1935 - Fűhrer der U-boote - FdU) Karl Dönitz. Pomimo początkowych 
oporów przejmując dowodzenie nad Flotyllą Weddigen znów „całym sercem stał się 
podwodniakiem.”97  
 
W momencie przejmowania dowodzenia Dönitz nie dostał żadnych wytycznych ani 
wskazówek dotyczących szkolenia,98 dzięki czemu mógł sam ułożyć swój program 
szkoleniowy. Ujął go, w pięciu punktach, które opisał następująco: 
 

1. Pragnąłem zarazić załogi uwielbieniem dla U-Bootów, natchnąć  
je zaufaniem do nich i tak wychować, aby były one gotowe do 
bezinteresownego poświęcenia. Jedynie takie wyszkolenie mogło 
przynieść sukcesy podczas wojny. (...) Chciałem sprawić, aby 
członkowie załóg pozbyli się pojawiającego się raz po raz kompleksu,  
iż wskutek ciągłego udoskonalania (...) ASDIC-a okręty podwodne są 
bronią przestarzałą. Wierzyłem w moc bojową U-Bootów. Uważałem je 
za znakomitą broń ofensywną w wojnie morskiej i za najlepszy  
z możliwych nosiciel torped. 

2. Należało jak najlepiej przygotować załogi okrętów podwodnych  
do warunków wojennych. Chciałem w warunkach pokojowych pokazać 
im każdą, zbliżoną według moich wyobrażeń do warunków wojennych 
sytuację tak, aby załogi potrafiły jej sprostać w czasie wojny. 

3. Podstawową moją wytyczną zarówno podczas ataku podwodnego jak  
i nawodnego był strzał z bliskiej odległości wynoszącej 600 m, ponieważ 
w tym przypadku redukowały się błędy w ocenie odległości. (...) Latem 
1935 roku U-Bootschule [U.A.S. – przyp. M.Ł] uczyła młode załogi,  
że podczas ataku w zanurzeniu należy znajdować się  
w odległości ponad 3 000 m od celu, gdyż w przeciwnym razie zostanie 
się wykrytym przez angielski ASDIC (...) zdecydowanie odrzuciłem ten 
pogląd. 

4. Okręt podwodny uważałem za wyśmienity nosiciel torped będący  
w stanie zaatakować również i nocą w położeniu nawodnym. (...) Okręty 
podwodne, którym praktycznie wystaje ponad wodę jedynie kiosk, są  
w nocy niezwykle trudne do wykrycia. Stąd też największą wagę 
przywiązywałem do ich użycia w nocnych atakach nawodnych  

                                                 
96 Karl Dönitz: 10 lat 20 dni... s 33  za  Roskill: History of the Second World War, The War at Sea t. I,  s. 354. 
97 Karl Dönitz: 10 lat 20 dni... s. 22. 
98 Jedynym warunkiem postawionym przez Oberkommando de Kriegsmarine (OKM) było doprowadzenie 
Flotylli do pełnej gotowości bojowej do końca marca 1936, na wypadek ewentualnego konfliktu zbrojnego  
z powodu remilitaryzacji Nadrenii. 
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z zastosowaniem wszelkich zasad i taktycznych doświadczeń 
torpedowców, nadających się do przeniesienia na U-Booty. 

5. Główne założenia i cele szkolenia miały dotyczyć przede wszystkim sfery 
taktyki. Pojawił się tutaj nowe, oczekujące rozwiązań problemy: 

I. W chwili ataku na określony cel powinno się wykorzystać możliwie 
największe siły. (...) Zmasowanym celom należało więc 
przeciwstawić zmasowanie U-Bootów. 

II. Okręt podwodny posiada bardzo nisko położony punkt obserwacji  
i jest wolniejszy od okrętów nawodnych. W danej jednostce czasu  
U-Boot może więc przeszukać dość niewielki obszar, toteż absolutnie 
nie nadaje się on do rozpoznania taktycznego. Stąd też konieczna 
jest jego współpraca z lepiej nadającymi się do tego celu środkami 
prowadzenia rozpoznania na morzu. Najlepszym takim środkiem jest 
samolot. 

Obydwa te problemy nie znalazły jeszcze praktycznego rozwiązania. Do tej 
pory okręt podwodny działał zawsze samotnie. Zgodnie z powyższymi 
zasadami od 1 października 1935 roku rozpoczęto szkolenie Flotylli 
Weddigen.99

  
 
 

Weddigen – szkolenie 
 

 
Dönitz codziennie wypływał w morze na którejś z „kaczek”100 - uczył ataków z głębokości 
peryskopowej i położenia nawodnego, a jego „prawa ręka” mechanik flotylli Kapitän zur See 
inżynier Thedsen101 techniki prowadzenia okrętu i zanurzania. Udało im się stworzyć między 
oficerami atmosferę koleżeństwa i wzajemnego zaufania. Jak pisze Clay Blair: 
 

„Codziennie zamykając się wewnątrz małych okrętów dobrze poznał 
[Dönitz - przyp. M.Ł] swoich ludzi, podobnie jak oni jego. Był 
charyzmatycznym dowódcą. Nazywali go ‘Lwem’, ubóstwiali za 
umiejętności, szacunek i troskę jaką im okazywał.”102

 
Ćwiczenia były bardzo systematyczne i dokładne. Szczególną uwagę poświęcano strzelaniu 
torped: każdy okręt Flotylli103 musiał wykonać po 66 pozorowanych ataków torpedowych 
nawodnych (nocnych) i podwodnych (przeprowadzanych w dzień). Dopiero po wykonaniu 
tych 132 symulacji104 załogi mogły używać do ćwiczeń prawdziwych torped. W trakcie tego 
treningu Dönitz wypracował nowy system strzelania, który stał się obowiązujący na 
wszystkich U-Bootach i niespotykany w żadnej innej flocie. Polegał on na tym, że w czasie 
ataków podwodnych za dnia kapitan osobiście obsługiwał peryskop bojowy105 i z pomocą 
                                                 
99 Karl Dönitz: 10 lat, 20 dni...  s. 22-24. 
100 Niemieccy podwodniacy nazywali małe okręty Typu II kaczkami lub dłubankami. 
101 Podczas I Wojny Światowej był mechanikiem na okrętach podwodnych, a w latach 1921-1923 pierwszym 
mechanikiem na torpedowcu dowodzonym przez Dönitza. 
102 Clay Blair: Hitlera wojna U-Bootów t. I   s. 69-70. 
103 W październiku 1935 roku Flotylla Weddigen liczyła 12 jednostek. 
104 Podczas ćwiczeń strzelano tzw.: kulami wodnymi, czyli masą sprężonego powietrza. 
105 Okręty Typu I, II, VII posiadały dwa peryskopy, natomiast okręty Typu IX trzy. Były to peryskopy: tzw. 
bojowy (dzienny) ASR (Angriffssehrohr) oraz NLSR (Nachtluftzielsehrohr) - nocny peryskop do ataku. 
Począwszy od Typu VII peryskopy umieszczane były w kiosku, peryskop ASR posiadał przyspawane w swojej 
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pierwszego oficera stojącego przy planszecie nakresowej, kierował podejściem okrętu. 
Następnie celował i odpalał torpedę. Podczas ataku nawodnego kapitan kierował podejściem 
okrętu przy planszecie nakresowej w centrali, a pierwszy oficer pozostawał na mostku 
kapitańskim i przy pomocy zeissowskiej lornety o dużym powiększeniu umieszczonej  
na repetytorze żyrokompasu odpalał torpedy.106 Był to bardzo sprawny i skuteczny system, 
ale wymagał dużych umiejętności i wzajemnego zaufania oficerów na pokładzie U-Boota.107

 
Dönitz kładł także szczególny nacisk na wszystkie elementy szkolenia uwzględniające 
zachowanie się okrętu na terytorium wroga - w tym przypadku największa odpowiedzialność 
spoczywała na dowódcy U-Boota: 
 

„Dowódca musiał wiedzieć, czy pozostaje niewykrytym (musiał ‘mieć nosa’ 
kiedy jest on wykrywalny na powierzchni wody, a kiedy nie), 
a także czy powinien się zanurzyć przed dostrzeżonym samolotem lub 
okrętem, czy też może on pozostać na powierzchni. Musiał także potrafić 
przeprowadzić skryty atak przy najoszczędniejszym użyciu peryskopu 
podczas nocy, wykorzystując tło, oświetlenie, wiatr i morze, a także posiąść 
taktyczną wiedzę dotyczącą np.: skrytego utrzymywania kontaktu, (...) 
reakcji na obronę nieprzyjaciela. (...) Dowódca musiał potrafić odpłynąć 
pod wodą z dużą szybkością i kluczyć, albo pływać  
z prędkościami małoszumnymi.”108

 
W celu uniknięcia nieprzyjacielskiego hydrolokatora Dönitz przeprowadzał m.in. zanurzenie 
okrętów aż do granic ich wytrzymałości konstrukcyjnej,109 jednak kiedy na jednym z okrętów 
(U-12) na głębokości 103 m zaczęły pękać wręgi kadłuba, OKM zabronił zanurzać U-Booty 
poniżej 45 m. Dönitz przekonany, że w czasie wojny schodzenie na bardzo duże głębokości 
będzie powszednim manewrem, postulował o zniesienie tego zakazu. Bezskutecznie.110 
Nawet jednak bez narażania załóg na schodzenie na duże głębokości, program szkoleniowy 
był niezwykle wyczerpujący - okręty przebywały na morzu przez 5 dni w tygodniu przez  
24 godziny. Bywały doby, w czasie których przeprowadzano 8 ataków w ciągu dnia  
i 6 nawodnych nocą. 
 
Jeden z ówczesnych dowódców okrętu Flotylli Weddigen tak oceniał trening: 

 
„Niezwykle intensywne ćwiczenia w ciągu tego pierwszego roku  
i obciążenie załóg wiedzą aż do granic percepcji ludzkiej, stało się 
podstawą do przyszłego rozwoju formacji okrętów podwodnych, wyboru 
typów okrętów, uzbrojenia i dalszego szkolenia. (...) Znamienny w tym 
pierwszym roku szkolenia 1935/1936 jest fakt, że wszyscy dowódcy  
i członkowie załóg niewątpliwie wyzbyli się bardzo powszechnego 
kompleksu, iż okręt podwodny wskutek rozwoju środków obrony przeciw 

                                                                                                                                                         
górnej części spiralnie ułożone rury o małej średnicy, które zmniejszały zawirowania wody na powierzchni  
w pobliżu wysuniętego peryskopu i tym samym utrudniał jego wykrycie. 
106 Znakomity i szczegółowy opis odpalania torpedy do strzałów nawodnych opisał Lothar Günter Buchheim  
w powieści Okręt (Gdańsk 1995). 
107 Clay Blair: Hitlera wojna U-Bootów, t. I  s. 70-71.  
108 Karl Dönitz: 10 lat, 20 dni...  s. 24. 
109 Kadłuby „kaczek” mogły teoretycznie wytrzymać ciśnienie wody na głębokości 150 m. 
110 Clay Blair: Hitlera wojna U-Bootów t. I  s. 72. 
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okrętom podwodnym jest przestarzałą, niezdolna do działań111 bojowych 
bronią.” 
 

Karl Dönitz mógł powiedzieć sobie, że osiągnął najważniejszy cel - jego podwładni podzielali 
jego zaufanie do wartości bojowej okrętu podwodnego. 
 
 
 
 

Taktyka grupowa – założenia i szkolenie 
 

 
W czasie I Wojny Światowej Dönitz bezpośrednio przekonał się jak niewielkie szanse ma 
pojedynczy okręt podwodny w ataku na dobrze zorganizowany konwój, dlatego też, kiedy 
objął dowództwo nad flotą U-Bootów zaczął rozważać koncepcję ich wspólnego użycia. 
Okazało się, że wypracowanie zasad współdziałania okrętów podwodnych, które w całej 
swojej historii działań wojennych zawsze operowały samotnie nie było takie  proste. Przed 
Dönitzem stało kilka bardzo istotnych problemów dotyczących m.in.:  
 

a) Kwestii dowodzenia – Jak dalece można dowodzić - czy tylko do czasu 
taktycznego współdziałania, czy też nawet do momentu rozpoczęcia 
ataku? Jaka jest najlepsza synteza pomiędzy dowodzeniem  
a samodzielnością okrętu podwodnego? Jak należy dowodzić - z morza, 
z okrętu podwodnego czy nawodnego? (...) 

b) Kwestii łączności – Jak można dotrzeć do okrętu podwodnego 
znajdującego się na powierzchni, na głębokości peryskopowej  
i w stanie całkowitego zanurzenia. (...) Jakie środki łączności są tu 
niezbędne? (...) Jakie warunki nadawania posiada okręt podwodny? 
Problem namierzania, nadawania, odbioru i meldowania sygnałów  
z radionamierzania. Zestawienie potrzebnych kodów, języka dowodzenia 
i meldunków (...). 

c) Kwestii taktyki – Jak powinny zachowywać się okręty podwodne, które 
mają ze sobą współdziałać? Przy przejściu morzem czy i jak powinny 
iść? W grupie czy oddzielnie? (...) Jak ustawiać grupy okrętów 
podwodnych, w szyku zwartym, rozwartym, wszerz czy  
w głąb? Jakie powinny być odległości między okrętami i grupami? (...) 
Ile okrętów podwodnych jest niezbędnych do utrzymania pewnego 
kontaktu? (...) Kiedy okręty naprowadzające otrzymują wolną rękę by 
przystąpić do ataku?112 

  
Podczas ćwiczeń flotylli początkowo dla wykonywania zadań rozpoznawczych wzorzec 
stanowiła taktyka działań torpedowców. Utworzono rozpoznawczą lub dozorową linię  
U-Bootów, okręt, który pierwszy rozpoznał nieprzyjaciela nadawał meldunek i przystępował 
do ataku, a pozostałe okręty dołączały do niego. Potem taktykę tę uzupełniano tworząc jedną 

                                                 
111 Karl Dönitz: 10 lat, 20 dni...  s. 25-26.  
112 Karl Dönitz: 10 lat, 20 dni....  s. 29-30.  
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lub więcej grup okrętów płynących za U-Bootami tworzącymi linię rozpoznawczą. Jeśli 
chodzi o ustawienie U-Bootów wypróbowywano wiele wariantów taktycznych.113

 
Utworzenie drugiej Flotylli bojowej „Salzwedel” i trzeciej „Lohs”114 pozwoliło Dönitzowi na 
przeprowadzanie coraz bardziej skomplikowanych pozorowanych operacji U-Bootów na 
Bałtyku. W większości przypadków dowodził ćwiczeniami z okrętu wyposażonego  
w najwyższej jakości urządzenia łączności. 
 
W 1938 roku pod komendę Dönitza oddano kolejnych 9 okrętów,115 które włączono do trzech 
nowych Flotylli „Weneger”, „Hundius” i „Ensmann”. Mając do dyspozycji taką ilość 
okrętów, Dönitz uzyskał wreszcie upragnione zezwolenie na przeprowadzenie gier wojennych 
na Atlantyku. W przeprowadzonych na przełomie 1938 i 1939 roku manewrach, szczególny 
nacisk położył na kwestie dowodzenia i naprowadzania grup okrętów na cel. W ćwiczeniach 
wzięło udział w sumie 15 okrętów Typu VII i IX, które zostały rozmieszczone w 5 „stadach”, 
liczących po 3 okręty wzdłuż linii dozoru ciągnącej się kilkaset mil. Jedno z nich znalazło 
konwój składający się z kilku jednostek Kriegsmarine i naprowadziło na niego pozostałe 
okręty. Pomimo sprytnych uników konwoju i wyjątkowo złej pogody 13 spośród 15 okrętów 
zbliżyło się do „nieprzyjaciela” i po 48  godzinach walki „zatopiło” go.116

Dönitz wyciągnął z gier wojennych następujący wniosek: 
 

„(...) pełne dowodzenie znajdującymi się w rejonie walki okrętami 
podwodnymi i koordynacja ich wspólnych działań przez dowódcę z jego 
stanowiska brzegowego wydaje się niemożliwa.”117

 
Te i inne wnioski i doświadczenia Dönitz spisywał w formie coraz obszerniejszych rozkazów 
taktycznych, które podczas wojny zostały wydane w formie „Podręcznika dowódcy okrętu 
podwodnego”.118 W największym uproszczeniu taktykę wspólnego działania okrętów 
podwodnych, nazwaną „taktyką wilczego stada”XVII można sprowadzić do pięciu punktów: 
 

„Po pierwsze dostrzec przeciwnika 
Zameldować o tym 
Utrzymać styczność z przeciwnikiem 
Sprowadzić inne okręty 
Wspólnie zaatakować.”119

 
W 1939 roku Dönitz wydał książkę pt.: „Broń podwodna”,XVIII w której ze względów 
bezpieczeństwa nie opisał wprawdzie bezpośrednio taktyki wilczego stada, ale szczegółowo 
przedstawił zalety U-Boota w walce z marynarką handlową oraz zasady przeprowadzania 
nocnych nawodnych ataków, chcąc w ten sposób przeciwstawić się poglądom panującym  

                                                 
113 M.in.: ustawiano U-Booty stanowiące linię rozpoznawczą w półokrąg, w który wpływały nieprzyjacielskie 
jednostki; pierwszy okręt, który dostrzegł wroga utrzymywał z nim kontakt, a okręty znajdujące się na łukach 
stanowiły grupę wsparcia. 
114 W sumie trzy Flotylle liczyły 30 okrętów: 18 „kaczek”, 10 okrętów Typu VII i dwa Typu I. 
115 W tym pierwszy okręt Typu VIIB (U-45), jeden nowy U-Boot Typu IX oraz zmodernizowane „kaczki” Typ 
IIC (U-56, U-57). 
116 Clay Blair: Hitlera wojna U-Bootów t. I  s. 76-77. 
117 Karl Dönitz: 10 lat, 20 dni... s. 41. 
118 Karl Dönitz: 10 lat 20 dni...  s. 31. 
XVII Rudeltaktik. 
119 Cajus Bekker:  Przeklęte morze...  s. 167. 
XVIII „Die U-Bootswaffe”.  
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w OKM, że na skutek wynalezienia ASDIC-u i udoskonalenia lotnictwa morskiego U-Booty 
straciły swą wartość bojową. Jednak zarówno brytyjska Admiralicja120 jak i kierownictwo 
Kriegsmarine pozostali obojętni wobec tez Dönitza. 
 
 
 
 

Budowa okrętów 1935-1938 
 

 
Podpisany układ morski z Anglią zezwalał Niemcom na posiadanie okrętów podwodnych  
o łącznym tonażu 24 000 ton. Dzięki prowadzonym przez IVS wieloletnim pracom nad 
prototypami okrętów dla Finlandii, Turcji i Hiszpanii, można było w krótkim czasie 
wybudować okręty dla Kriegsmarine w oparciu o istniejące już projekty. Tak więc w 1935 
roku w Niemczech oddano do użytku lub budowano: 

- 24 małe okręty Typu II (U-1 – U-24) 
- 2 duże okręty Typu I (U-25 – U-26) 
- 10 średnich okrętów Typu VII (U-27 – U-36) 

Łącznie stanowiło to zaledwie połowę dozwolonego tonażu. 
 
W dowództwie Kriegsmarine rozgorzał ostry spór na temat sposobu wykorzystania 
pozostałych 12 000 ton dozwolonego tonażu. Dönitz w przeciwieństwie do większości 
oficerów z dowództwa Kriegsmarine, w tym jej głównodowodzącego Raedera, nie wierzył  
w trwały pokój z Anglią: 
 

„Coraz bardziej skłaniałem się ku poglądowi, że polityka Hitlera, a tym 
samym ciągły wzrost potęgi Niemiec mimo zawartego układu o flocie, 
nieuchronnie doprowadzi do wrogości Anglii. (...) Sądziłem, że niebawem 
dojdzie do wojny z Anglią, toteż tym usilniej prosiłem o jak najszybsze 
przystąpienie do budowy floty podwodnej.”121

 
Dönitz zaproponował, aby pozostały dozwolony tonaż wykorzystać na zbudowanie  
23 okrętów Typu VIIB oraz jednego okrętu Typu IX, przeznaczonego do dalekich rejsów. 
Postulował całkowite zaniechanie budowy okrętów Typu II ze względu na ich niewielką 
wartość bojową, spowodowaną słabym uzbrojeniem, małą prędkością nawodną i niewielkim 
zasięgiem, oraz okrętu Typu I z powodu poważnych wad konstrukcyjnych. Okręt Typu VIIB 
doskonale odpowiadał koncepcji wojny morskiej Dönitza, uważał on, że typ ten jest: 
 

„Najlepszą syntezą nieco sprzecznych wymagań, a tym samym idealnym 
okrętem podwodnym.”122

 
Jak w 1935 roku Dönitz oceniał wartość bojową idealnego okrętu podwodnego? Według 
niego okręt podwodny to idealny nośnik torped, natomiast kiepski - artylerii, przede 
wszystkim ze względu na niski punkt jej zamontowania. Dlatego też, okręt podwodny  
to typowa broń ofensywna nie nadająca się do pełnienia obronnych funkcji. Ponadto okręt 
                                                 
120 Pomimo, że książka Dönitza została wydana w 1939 roku i była powszechnie dostępna w Niemczech, 
brytyjski wywiad natrafił na nią dopiero w 1942 roku. 
121 Karl Dönitz: 10 lat, 20 dni...  s. 43. 
122 Ibidem  s. 36. 
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idealnie nadaje się do zadań minerskich, gdyż może niespostrzeżenie przedostać się na 
nieprzyjacielskie wody przybrzeżne, zaminować je i oddalić się zanim zostanie wykryty. 
Okręty podwodne niespecjalnie nadawały się do taktycznego współdziałania z jednostkami 
nawodnymi, ze względu na ich stosunkowo małą prędkość w wynurzeniu. Natomiast  
z powodu nisko położonego punktu obserwacji idealnym uzupełnieniem dla okrętu 
podwodnego staje się lotnictwo morskie, pełniące dla U-Bootów funkcje rozpoznawcze. Poza 
tym, okręt podwodny to jedyny rodzaj okrętu, o którego sile bojowej nie decyduje wielkość. 
Jak pisał Dönitz: 
 

„Nie musi on [okręt podwodny - przyp. M.Ł] uczestniczyć we wzajemnym 
‘prześciganiu się’ typów poszczególnych klas nawodnych okrętów. (...) Siła 
U-Boota nie zwiększa się wraz z jego wypornością. Przeciwnie, wiele cech 
(...) pogarsza się przy przekroczeniu pewnej wielkości.”123

 
Wszystkie te argumenty Dönitz przedstawił OKM, a nawet ryzykując swoje stanowisko 
bezpośrednio Raederowi - został jednak surowo zganiony. W sztabie Kriegsmarine wszyscy 
byli przekonani, że do wojny z Anglią nie dojdzie w ciągu najbliższych przynajmniej 
dziesięciu lat, a koncepcje wojny morskiej Dönitza uważano za czystą utopię.124

 
OKM miało swoją własną strategię - przede wszystkim całkowicie odrzucono koncepcję 
Dönitza wspólnego współdziałania okrętów podwodnych, z powodu zbyt częstego naruszania 
ciszy radiowej podczas realizowania taktyki wilczego stada. Uważano, że podobnie jak  
to miało miejsce w przeszłości okręt podwodny będzie operował samotnie, i dlatego według 
projektu OKM priorytet w budowie miały uzyskać duże podwodne krążowniki o wyporności 
ponad 2 000 ton, przeznaczone do dalekich samotnych rajdów.125 W ramach uzupełnienia 
tonażu OKM zaproponował  budowę 8 okrętów Typu II oraz 7 okrętów Typu VIIB.  
Po kilkumiesięcznych wahaniach Raeder zaaprobował projekt OKM. Jak pisze Clay Blair: 
 

„Powyższa decyzja była porażką Dönitza i jego raczkującej  
U-Bootwaffe. (...) Porażka ta nie dawała Dönitzowi spokoju do końca 
życia.”126

 
Postawa Raedera i jego decyzja znacznie opóźniła rozbudowę floty U-Bootów - żaden  
z okrętów tego programu nie został ukończony w 1937 roku.127

 
W tym samym roku (1937) rozgorzał kolejny spór pomiędzy Dönitzem a OKM. Zgodnie  
z postanowieniami układu morskiego z 1935 roku, Wielka Brytania zawiadomiła Niemcy,  
że zamierza zwiększyć swój tonaż okrętów podwodnych o 17 300 ton - Niemcy więc mogli 
podwyższyć swój tonaż o 7 783 tony. Po raz kolejny Dönitz nalegał na budowę okrętów Typu 
VIIB i po raz kolejny Raeder przychylił się do stanowiska OKM zakładającego budowę 
dużych okrętów Typu IXB.128

 

                                                 
123 Ibidem  s. 37-38 . 
124 Clay Blair: Hitlera wojna U-Bootów, t. I  s. 67. 
125 Krążowniki te miały być również uzbrojone w bardzo silną artylerię pokładową, tak aby były zdolne 
prowadzić pojedynki artyleryjskie z jednostkami nawodnymi. 
126 Clay Blair: Hitlera wojna U-Bootów t. I  s. 69. 
127 9 okrętów zbudowano w 1938 roku, a 18 w pierwszych ośmiu miesiącach 1939 roku. 
128 Ostatecznie jednak Dönitz podzielił dozwolony tonaż równo na połowę nakazując budowę 8 okrętów  
Typu VII i 5 Typu IXB - co jednak dalej było nie po myśli Dönitza. 
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7. WOKÓŁ PLANU ‘Z’ 
 
 

 
W 1938 roku okręty Dönitza po raz pierwszy zostały rozmieszczone w strategicznych 
rejonach Morza Bałtyckiego i Północnego129 aby wywierać nacisk na ewentualnych 
przeciwników Niemiec, za których uważano przede wszystkim Francję, Polskę, Związek 
Radziecki, a nawet w ostateczności Wielką Brytanię. Ten zbliżony do warunków bojowych 
sprawdzian pokazał, że załogi U-Bootów były co prawda dobrze wyszkolone, ale sama 
Flotylla była kompletnie nieprzygotowana zarówno pod względem liczebności jak  
i uzbrojenia. Dönitz wyciągając wniosek z tych wydarzeń, a także z gier wojennych  
na Atlantyku przeprowadzanych na przełomie 1938 i 1939 roku stwierdził, że aby jego okręty 
mogły być skuteczne w walce z Wielką Brytanią,130 potrzebuje co najmniej  
300 okrętów bojowych Typu VII: 
 

 „Należało przyjąć, że 100 z nich będzie stale stało z powodu remontów  
i wypoczynków załóg, 100 będzie w drodze do i z obszaru działań,  
zaś pozostałe 100 okrętów będzie znajdowało się w kontakcie z wrogiem. 
Wierzyłem, że z tą liczbą okrętów odniosę zdecydowane zwycięstwo  
w zwalczaniu komunikacji.”131  
 

W ten sposób narodziła się druga obok Rudeltaktik koncepcja wojny morskiej Dönitza  
- „wojna tonażowa”.132 Opierając się m.in. na wynikach okrętów podwodnych w I Wojnie 
Światowej oraz na dotychczasowej postawie swoich okrętów, uznał, że flota nowoczesnych 
U-Bootów jest w stanie zatopić około miliona ton brytyjskich statków handlowych 
miesięcznie. Dönitz wiedział, że brytyjska marynarka handlowa pod koniec lat trzydziestych 
składała się z około 3 000 statków o łącznym tonażu około 17 500 000 ton i był pewien,  
że jeśli otrzymałby żądaną ilość okrętów mógłby sparaliżować brytyjskie linie komunikacyjne 
w ciągu półtora roku.133 Efekt jaki mogła wywrzeć na nieprzyjaciele jego flota w jej aktualnej 
wielkości, jak sam napisał można by przyrównać do „ukłucia szpilką.”134 Wszystkie  
te założenia Dönitz przedstawił w memorandum skierowanym do ówczesnego dowódcy floty 
admirała Boehma (który był jego bezpośrednim zwierzchnikiem) i głównodowodzącego 
Kriegsmarine, Raedera. Jak pisze Dönitz w swoich wspomnieniach: 
 

„Dowódca floty zajął bardzo jasne i zdecydowane stanowisko, popierając 
mój tok myślenia i moje postulaty.”135

 
Jednakże decydujący głos w kwestii budowy okrętów podwodnych miał głównodowodzący 
Kriegsmarine Raeder, który czasem zdawał się być ślepy i głuchy na symptomy zbliżającego 
się konfliktu z Anglią i kurczowo trzymał się dogmatu o prymacie polityki, i w związku z tym 
zapewnienia Hitlera o trwałości niemiecko-brytyjskiego porozumienia traktował jak 
wyrocznię. Dopiero, kiedy w maju 1938 roku Hitler wezwał Raedera do swojej kwatery  
                                                 
129 Stało się tak trzykrotnie w ciągu tego roku: w czasie Anschlussu Austrii w marcu, w maju podczas próby 
zajęcia Sudetów oraz we wrześniu podczas kryzysu monachijskiego. 
130 Dönitz na pierwszym miejscu na liście potencjalnych przeciwników zawsze widział Anglię. 
131 Karl Dönitz: 10 lat, 20 dni... s. 44. 
132 Door Barrie Pitt: Bitwa o Atlantyk   s. 21. 
133 Clay Blair: Hitlera wojna U-Bootów t. I   s. 67. 
134 Karl Dönitz: 10 lat, 20 dni...  s. 44. 
135 Ibidem  s. 44. 

 34



i zakomunikował mu, że Anglia również znajdzie się po stronie przeciwników Niemiec  
w ewentualnym konflikcie136 i w związku z tym głównodowodzący Kriegsmarine ma podjąć 
jak najszybsze działania, które sprawią, że Kriegsmarine będzie w przyszłości przygotowana 
na stawienie czoła Royal Navy, zmienił swoje nastawienie. 
 
Raeder zlecił swojemu sztabowi powołanie specjalnej komisji planowania, która ma zająć się 
przygotowaniem „jednolitej koncepcji strategicznych podstaw dla całokształtu budowy 
Kriegsmarine”.137 Posiedzenia komisji były nadzwyczaj burzliwe i ścierały się na nich 
następujące sprzeczne poglądy: 

1. Najbardziej wrażliwym punktem Wielkiej Brytanii są jej linie zaopatrzeniowe,  
w związku z tym należy je zaatakować przy użyciu wszelkich możliwych środków.  

2. Należy przy tym zaprzestać budowy ciężkich okrętów nawodnych, gdyż: 
 
„Wszelkiego typu ofensywne działanie ciężkich niemieckich okrętów 
nawodnych po ich wyjściu na pełne morze są nie do wykonania. Przy 
przewadze przeciwnika, nie ma mowy o żadnej nadziei na sukces.”138

 
3. Kwestią o decydującym znaczeniu jest przedostanie się niemieckich okrętów  

z ciasnego Morza Północnego przez angielskie blokady na Atlantyk. Część oficerów 
biorących udział w posiedzeniach komisji uważała, że: 
 
„Tylko przy jakimś szczęśliwym zbiegu okoliczności, zdołamy się przedrzeć 
(...) - przy dużej prędkości, a więc przy użyciu lekkich jednostek.” 
 
„Tylko najcięższe okręty mogą wywalczyć przejście na Atlantyk dla 
niemieckich sił zbrojnych.”139

 
- ripostowali starsi admirałowie i to ich stanowisko przeważyło. Być może przyczynił się do 
tego fakt, że przeciwnicy budowy ciężkich okrętów nie przedstawili żadnej innej alternatywy. 
Okręt podwodny? 
 

„Nie możemy liczyć na zdecydowane sukcesy podczas prowadzenia działań 
ofensywnych stawiając wyłącznie na U-Booty. Ten typ okrętów powinien być 
użyty bardziej stacjonarnie.”140

 
W świetle późniejszych zdarzeń brzmi to jak groteska, ale w pełni odzwierciedla panujące 
wówczas przekonania. Dönitz nie otrzymał szansy przedstawienia swoich opinii popartych 
zresztą pewnymi doświadczeniami praktycznymi - nie został bowiem zaproszony na żadne 
posiedzenie komisji. 
31 października 1938 roku komisja przedstawia Raederowi jednomyślne stanowisko141  
- Kriegsmarine chciała okazać się godna potęgi III Rzeszy. 

                                                 
136 W czasie tej rozmowy Hitler ponownie zapewnił Raedera, że choć konflikt z Anglią nie jest wykluczony,  
na pewno nie stanie się to w ciągu najbliższych 10 lat. 
137 Cajus Bekker: Przeklęte morze.... s. 22-23. 
138 W połowie 1939 roku Niemcy dopiero budowali swoje 4 pancerniki, natomiast Wielka Brytania dysponowała                            
15 pancernikami będącymi w pełnej gotowości bojowej, a 5 kolejnych było w zaawansowanym stadium 
budowy. 
139 Cajus Bekker: Przeklęte morze...  s. 27. 
140 Ibidem  s. 26. 
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Na przełomie 1938 i 1939 roku Raeder osobiście zreferował przebieg pracy komisji 
Hitlerowi. Przedstawił dwie drogi realizacji planu przygotowania niemieckiej floty do wojny 
z Anglią: 

 maksymalna koncentracja na budowie ciężkich krążowników i okrętów podwodnych  
- możliwość stosunkowo szybkiego posiadania dużej liczby okrętów, ale zdolnych 
jedynie uderzyć w brytyjską marynarkę handlową, 

 budowa bardzo silnej floty opartej na najcięższych okrętach; plan ten wymaga 
długiego czasu realizacji, ale po jego zakończeniu Kriegsmarine byłaby zdolna 
pokonać zarówno marynarkę handlową jak i brytyjską flotę wojenną. 

Mimo, że w punkcie pierwszym pojawia się wzmianka o U-Bootach, trudno mówić  
o jakiejkolwiek alternatywie. Zarówno Raeder jak i większość oficerów SKLXIX optowała  
za drugim wariantem. Jak można było się spodziewać, Hitler również postawił na budowę 
prestiżowych stalowych kolosów. Na nieśmiałe sugestie Raedera, że w razie konfliktu flota 
nie będzie gotowa, Hitler odparł, że do jego strategicznych celów nie będzie potrzebował 
floty do 1946 roku.142 Raeder zawsze wierzący w nieomylność Hitler, także tym razem dał się 
przekonać. 
 
29 stycznia 1939 roku dano sygnał startowy do realizacji gigantycznego planu rozbudowy 
Kriegsmarine, nazywanego planem „Z”. Zakładał on, że do końca 1948 roku zostaną 
zbudowane następujące okręty: 

- 10 pancerników (w tym 6 superpancerników typu HXX), 
- 12 udoskonalonych pancerników typu Bismarck, 
- 4 lotniskowce, 
- 3 pancerniki kieszonkowe, 
- 5 ciężkich krążowników, 
- 16 lekkich krążowników, 
- 20 krążowników zwiadowczych, 
- 46 niszczycieli, 
- 66 torpedowców, 
- 233 okręty podwodne.143 

O założeniach planu „Z”  Dönitz dowiedział się już po jego zatwierdzeniu. Natychmiast 
wystosował pismo do sztabu Raedera, w którym przedstawił słabe strony tej koncepcji. 
Według Dönitza były to: 

 długi czas realizacji, 
 budowa ciężkich okrętów powoduje taką samą reakcję u przeciwnika - rozpoczyna się 

więc wyścig zbrojeń, który Niemcy przegrywają już na jego starcie; budowa  

                                                                                                                                                         
141 Admirał Boehm dowódca floty, który w rozmowach z Dönitzem zdawał się popierać jego koncepcje,  
na posiedzeniu komisji opowiedział się za budową zrównoważonej floty opartej o ciężkie jednostki nawodne. 
XIX Seekriegsleitung – Kierownictwo Wojny Morskiej. 
142 Cajus Bekker: Przeklęte morze.... s. 27. 
XX Superpancernik typu H – dane techniczne: wyporność 52 600 ton, długość 277,2 m, szerokość 37,2 m, 
zanurzenie 9,6 m, prędkość 30 węzłów; uzbrojenie: 8 dział kalibru 406 mm, 12 dział kalibru 150 mm, 16 dział 
przeciwlotniczych 105 mm, 40 działek kalibru 37 i 20 mm, 6 wyrzutni torpedowych, 4 wodnosamoloty. Budowę  
Friedrich der Grosse i Grossdeutschland dwóch pierwszych pancerników typu H rozpoczęto w lipcu i sierpniu 
1939 roku, jednakże już w październiku budowę wstrzymano. Hitler uważał te okręty za... zbyt małe, dla 
prestiżowej Kriegsmarine. 
143 Cajus Bekker: Przeklęte morze.....s. 17. 
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U-Bootów jest bardziej „dyskretna” i z powodu specyfiki okrętu podwodnego nie 
prowokuje takiej samej reakcji przeciwnika, 

 zagrożenie z powietrza – niemieckie okręty w niemieckich bazach narażone są na 
angielskie ataki lotnicze; w przypadku U-Bootów bardzo łatwo można zbudować dla 
nich bunkry, a akcje odwetowe ze strony niemieckiej Luftwaffe są niemożliwe ze 
względu na fakt, że bazy w których w razie konfliktu najprawdopodobniej 
stacjonować będą brytyjskie okręty znajdują się daleko na północy, poza zasięgiem 
niemieckiego lotnictwa. 

 nieuwzględnienie położenia geograficznego Niemiec – przedostanie się w strategiczny 
obszar operacyjny z powodów udoskonalenia nieprzyjacielskiego lotnictwa staje się 
coraz trudniejsze; tylko U-Booty dzięki swojej małej wykrywalności mogą przedostać 
się w rejon operacyjny, nie będąc zauważonym.144 

Dönitz przedstawił te argumenty, a także po raz kolejny zaakcentował wszystkie zalety  
U-Bootów i ich wysoką wartość bojową, i pomimo zatwierdzonego już planu „Z”, stanowczo 
zażądał jak najszybszej budowy floty podwodnej. Ze sztabu Raedera otrzymał następującą 
odpowiedź: 
 

„W obecnej chwili są bardzo małe szanse, aby blokada Anglii przez  
U-Booty mogła przynieść Niemcom powodzenie. Każdą odmienną opinię, 
opartą na przekonaniu o roli dużej liczby U-Bootów lub na koncepcji,  
że na odległych wodach Atlantyku obrona angielska przed U-Bootami nie 
będzie skuteczna, należy odrzucić jako wprowadzającą w błąd. (...) Należy 
przyjąć jako udowodnione, że każdy angielski konwój, niezależnie od tego, 
czy płynie wzdłuż wybrzeży, czy na pełnym morzu, będą ubezpieczały siły 
eskortowe zdolne w pełni do zniszczenia każdego atakującego U-Boota, 
nawet w zanurzeniu.”145

 
W kwietniu 1938 roku Hitler dokonał aneksji Czechosłowacji, a Anglia udzieliła Polsce 
gwarancji, co stało się pretekstem do wypowiedzenia przez Niemcy układu morskiego z 1935 
roku. Dönitz w przeciwieństwie do Raedera nie miał złudzeń: 
 

„Polityka pojednania z Anglią zakończyła się i to nie tylko na chwilę.  
W najbliższym czasie nie można już liczyć na poprawę stosunków  
z Anglią.”146

 
Po raz kolejny próbował interweniować w czerwcu 1939 roku. Przedstawił swoje poglądy,  
na temat tego, że w przyszłej wojnie morskiej główny ciężar walki spoczywać będzie na  
U-Bootach i dlatego konieczne jest jak najszybsze zwiększenie ich liczby. Narażając swoje 
stanowisko, z pominięciem drogi służbowej, przedstawił swoje opinie Raederowi, prosząc by 
ten interweniował bezpośrednio u Hitlera. 22 lipca 1939 Dönitz i pozostali oficerowie 
przebywający wówczas w Świnoujściu zostali poinformowani przez Raedera o stanowisku 
Hitlera: 
 

„On [Hitler] zadba o to, aby w żadnym razie nie doszło do wojny  
z Anglią. Byłby to bowiem finis Germaniae. Oficerowie okrętów 
podwodnych nie powinni się więc niepokoić.”147

                                                 
144 Karl Dönitz: 10 lat, 20 dni....  s. 48-52. 
145 Clay Blair: Hitlera wojna U-Bootów t. I  s. 77. 
146 Karl Dönitz: 10 lat, 20 dni....  s. 52. 
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8. OSTATNIE MINUTY POKOJU 
 
 

 
 

Przygotowania 
 

 
15 sierpnia 1939 Dönitz przebywający wówczas na urlopie zdrowotnym otrzymał  
w telegramie sygnał wojenny.148 Na spotkaniu korpusu oficerskiego w Kilonii została 
przedstawiona skomplikowana sytuacja geopolityczna oraz fakt, że została ostatecznie 
ustalona data agresji na Polskę, która otrzymała wcześniej gwarancje od Wielkiej Brytanii  
i Francji. Chcąc uniknąć walki na dwóch frontach Hitler prowadzi rokowania ze Związkiem 
Radzieckim jednak ich wynik jest wciąż niepewny, wobec czego jak stwierdził Dönitz, 
Kriegsmarine musi liczyć się z następującymi ewentualnościami: 

1. Wojna tylko z Polską 
2. Wojna z Polską, Wielką Brytanią i Francją. 
3. Wojna z Polską, Wielką Brytanią, Francją i Związkiem Radzieckim. 
4. Wojna z Polską i Związkiem Radzieckim. 

Kriegsmarine teoretycznie była przygotowana tylko na tę pierwszą ewentualność.149

 
Dönitz po raz kolejny próbował wymóc na dowódcy floty odstąpienie od planu „Z”  
i  realizację własnych koncepcji. Przedstawił projekt memoriału,150 w którym stwierdził m.in.: 
 

„Biorąc pod uwagę obecne napięcie pomiędzy Anglią a Niemcami  
i możliwość wojny pomiędzy obydwoma tymi krajami stwierdzam,  
że marynarka, a w szczególności okręty podwodne nie są obecnie  
w stanie zrealizować wyznaczonych im w czasie wojny zadań. (...) 
Najbardziej przydatnymi środkami zdolnymi do prowadzenia walki  
z Anglią są okręty podwodne. W porównaniu z resztą floty można  
je szybko zbudować. (...) Ciężar prowadzenia wojny na Atlantyku będzie 
spoczywał na torpedowych okrętach podwodnych. Najwłaściwszymi 
okrętami podwodnymi do przeprowadzenia tam działań wojennych  
są Typy: VIIB i IX. Do osiągnięcia zwycięstwa potrzebne jest (...) wszystkich 
co najmniej 300. (...) Jeśli chodzi o ustalenie proporcji liczbowej między 
okrętami podwodnymi Typu VIIB a Typem IX, to według dzisiejszych 
zapatrywań wydaje się właściwy stosunek 3:1. (...) Realizację tego 

                                                                                                                                                         
147 Ibidem  s. 53 
148 Było to wezwanie na spotkanie towarzyskie oficerów do Kilonii, według wcześniejszych ustaleń oznaczało  
zawiadomienie o wojnie. 
149 We wrześniu 1939 roku Niemcy dysponowali 2 pancernikami, 3 pancernikami kieszonkowymi, 2 starymi 
pancernikami (Schleswig Holstein, Schleisien), 2 ciężkimi i 6 lekkimi krążownikami, 22 niszczycielami,  
12 torpedowcami, 57 (w tym 20 w gotowości bojowej) okrętami podwodnymi, 89 jednostkami eskortowymi. 
Wielka Brytania: 15 pancernikami, 15 ciężkimi i 49 lekkimi krążownikami, 183 niszczycielami, 57 okrętami 
podwodnymi (w gotowości bojowej), 89 jednostkami eskortowymi. 
150 Ostatecznie w aktach OKM memoriał ten zatytułowany: „Myśli dotyczące rozbudowy okrętów podwodnych”  
znalazł się z datą 28 sierpnia 1939. 
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zapotrzebowania uważam za konieczną dla przeprowadzenia zwycięskiej 
wojny z Anglią.”151  
 

Tymczasem zostają wydane rozkazy dla floty: dwa pancerniki kieszonkowe Admiral Graf 
Spee i Deutschland potajemnie wymknęły się z portów i zajęły pozycje wyczekujące na 
północnym i południowym Atlantyku, 16 okrętów podwodnych rozstawionych zostało 
wzdłuż atlantyckiego wybrzeża Wielkiej Brytanii i Francji, 7 „kaczek” patrolowało Morze 
Północne. Pozostałe U-Booty (4 duże i 11 „kaczek”) miało operować na Bałtyku.152

 
Raeder ciągle był przekonany, że to tylko manewr taktyczny i psychologiczny, Dönitz liczył 
już tylko na cud. 
 
 
 

Odliczanie 
 
 
1 września Niemcy rozpoczęli II Wojnę Światową agresją na Polskę. 
3 września około godziny 9.00 w gabinecie Hitlera w Kancelarii Rzeszy w Berlinie odczytana 
zostaje treść brytyjskiego ultimatum: 
 

„Jeśli do godziny 11 przed południem czasu brytyjskiego w dniu 
dzisiejszym, tzn. 3 września, Niemcy nie udzielą zadowalającego 
zapewnienia [że niemieckie wojska zostaną bezzwłocznie wycofane  
z terenu Polski], między Wielką Brytanią a Rzeszą Niemiecką będzie od tej 
chwili obowiązywał stan wojny.”153   
 

3 września, godzina 11.17 – brytyjska admiralicja wysyła swoim dowódcom rozkaz „Total 
Germany”154 oznaczający wojnę z Niemcami. 
3 września godzina 12.15 – SKL wysyła do wszystkich okrętów i nabrzeżnych stanowisk 
depeszę następującej treści: 
 

„Działania wojenne z Anglią wchodzą natychmiast w życie.”155

 
3 września, około godziny 13 – OKM wysyła osobną depeszę do dowódców U-Bootów: 
 

„U-Booty podejmą działania wojenne przeciwko żegludze handlowej 
zgodnie z rozkazem operacyjnym.”156

 
3 września godzina 14.00 – Dönitz wysyła ze swojej kwatery w Wilhelmshaven rozkaz do 
dowódców U-Bootów: 
 

                                                 
151 Karl Dönitz: 10 lat, 20 dni....  s. 55. 
152 Pakt z ZSRR sprawił, że można było przenieść na Morze Północne z Bałtyku dalszych 14 okrętów Typu II. 
153 Caju Bekker: Przeklete morze....  s. 15. 
154 Jego treść była następująca: „Total Germany repetition Total Germany make most immediate”. 
155 Clay Blair: Hitlera wojna U-Bootów t. I  s. 93. 
156 Oznaczało to ścisłe przestrzeganie zasad Protokołu Londyńskiego, a ponadto unikanie wszelkich działań 
zaczepnych. 
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„Otwarte działania wojenne przeciwko Anglii natychmiast. Nie czekać aż 
zostaniecie zaatakowani.”157

 
Rozpoczyna się „Bitwa o Atlantyk”... 

Raeder [po odebraniu angielskiego ultimatum]:   

 „Siły nawodne są tak nieliczne i słabe w porównaniu z flotą angielską,  
że w razie ich pełnego użycia będą mogły jedynie pokazać, że potrafią  
z godnością iść na dno...” 

 
Dönitz [na odprawie dowódców U-Bootów]: 

„Potraktujcie panowie tę wojnę bardzo poważnie! Proszę uświadomić sobie 
fakt, że będzie ona trwała bardzo długo, być może siedem lat 
i że będziemy mogli być radzi, jeśli w ogóle skończy się jakimś traktatem.” 

 
Kilka dni później podjęta została decyzja o rezygnacji z realizacji planu „Z” i rozpoczęciu 
budowy okrętów podwodnych według koncepcji Dönitza przedstawionej w memoriale  
z 28 sierpnia. Sam Dönitz składa prośbę o przeniesienie do nowo utworzonego urzędu  
ds. budowy okrętów podwodnych.  
 
 
OKM odrzuca jego wniosek – dowódca musi pozostać na froncie... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

                                                 
157 W różnych materiałach źródłowych pojawiają się rożne godziny wysyłania rozkazów, co najprawdopodobniej 
wynika ze stosowania czasów różnych stref. Niemcy niezależnie od tego na jakiej szerokości i długości 
geograficznej znajdował się okręt, zawsze stosowali się do czasu niemieckiego. 
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