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Wstęp 
 

 

 

 
Mit okrętu podwodnego odgrywał wyjątkowo groźną rolę podczas II wojny 

światowej. Dobrze oliwiona machina propagandowa III Rzeszy wychwalała  

i wyolbrzymiała sukcesy U-Bootów. Równocześnie publicyści alianccy uznali  

z różnych względów za korzystne przesadne przedstawianie zagrożenia z ich strony. 

W ten sposób powstał straszliwie zniekształcony obraz „Bitwy o Atlantyk”, jak tę 

część wojny określał Winston Churchill. Aby ukryć tajemnicę złamania szyfrów,  

co odegrało istotną rolę w tej bitwie, Waszyngton, Londyn i Ottawa nałożyły po wojnie 

ścisłe embargo na dokumentację dotyczącą U-Bootów. W rezultacie pierwsze książki 

o ich działaniach zostały napisane przez takich propagandystów III Rzeszy, jak 

Wolfgang Frank, Jochen Brennecke i Harald Busch. Zabrał głos również Karl Dönitz, 

który w czasie wojny był dowódcą U-Bootów, następnie całej Kriegsmarine, i w końcu 

następcą Hitlera jako Führer III Rzeszy. Oczywiście, pozycje te w niczym nie 

przyczyniły się do osłabienia mitu otaczającego okręty podwodne. Oficjalni alianccy 

historycy, np. Stephen Wentworth Roskill i Samuel Eliot Morison, nie byli w stanie lub 

nie chcieli pisać bardziej rzeczowo o U-Bootach z powodu zakazu nałożonego na tę 

tematykę ze względów bezpieczeństwa, nieznajomości technologii i ich taktycznych 

ograniczeń. Dlatego przez dziesiątki lat nie ukazała się ani jedna pełna i wiarygodna 

historia „Bitwy o Atlantyk”, królował natomiast niemiecki mit. Praca ta ma zupełnie 

inny pogląd na wojnę U-Bootów niż dotychczasowi historycy i publicyści. Wojna 

przebiegała w dwóch oddzielnych i odmiennych fazach: wojna U-Bootów z Imperium 

Brytyjskim oraz wojna U-Bootów ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią naraz. 

Krótko mówiąc, niebezpieczeństwo w II wojnie światowej było i nadal jest 

wyolbrzymiane. Niemcy nie byli nadludźmi, a U-Booty i torpedy nie były cudami 

techniki, lecz okrętami pośledniej jakości, bronią nieodpowiednią do bitwy o Atlantyk. 

Niemiecka flota podwodna zawiodła na Atlantyku. Głównym wkładem U-Bootów  

w wojnę było stworzenie broni terrorystycznej, zdolnej do utrzymania swego rodzaju 

stanu permanentnego zagrożenia. Zmuszało to aliantów do organizowania 

konwojów, co opóźniało dostawy zaopatrzenia, oraz do rozmieszczania poważnych 

sił zwalczających okręty podwodne. Mimo utrzymujących się mitów niewielka liczba 

alianckich jednostek handlowych padła ofiarą U-Bootów. Dziewięćdziesiąt dziewięć 
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procent statków z transatlantyckich konwojów docierało do miejsc przeznaczenia. 

Równocześnie nie można jednak powiedzieć, że „Bitwa o Atlantyk” była dla aliantów 

dziecinną zabawą, albo, że Niemcom łatwo przyszło stworzenie takiego zagrożenia. 

Przeciwnie, była to zacięta, ciężka walka, najdłużej trwająca i najtrudniejsza 

kampania morska w historii, która zasługuje, aby jej historię opisać. Celem niniejszej 

pracy jest właśnie analiza sytuacji towarzyszącej i motywującej prowadzeniu działań 

za pomocą wojny podwodnej. Przedstawienie racji kierujących do takiego działania  

a także błędów i wypaczeń, jakie miały podczas niej miejsce. Zamierzeniem pracy 

jest także synteza polityczna wzajemnych stosunków między Aliantami i państwami 

Osi, mających swoje podłoże w przeprowadzonej wojnie. 

Głównym źródłem pracy magisterskiej będą książki osób będących 

autorytetami w dziedzinie II wojny światowej w ujęciu podwodnym takich jak Andrzej 

Perepeczko, Bernard Ireland, a w szczególności Clay Blair, którego dwutomowa 

pozycja „Hitlera wojna U-Bootów” stanowić będzie główną oś pracy. Głębokie 

zainteresowanie bojowymi działaniami okrętów podwodnych zrodziło się w nim już 

podczas wojny, kiedy służył na USS Guardfish. Przez wiele miesięcy kopiował  

w różnych archiwach dziesiątki tysięcy dokumentów i mikrofilmów oraz gromadził 

prace na temat bitwy o Atlantyk i łamania szyfrów. Nawiązał kontakt w Niemczech  

ze stowarzyszeniem weteranów U-Bootów, przeprowadził rozmowy z byłymi 

dowódcami ich flotylli, kapitanami poszczególnych jednostek i członkami załóg. 

Wynikiem tych badań jest pełna historia U-Bootwaffe w czasach II wojny światowej. 

Źródłem pracy są też biografie, opracowania i wspomnienia uczestników z pierwszej 

linii ówczesnego frontu wojny Karla Dönitza, Günthera Priena, Ericha Raedera. 

Również filmy, które ukazały się do tej pory i traktują o tematyce U-Bootwaffe, jak 

choćby sławny „Das Boot” oraz Internet. Z tego ostatniego źródła praca korzysta 

umiarkowanie z powodu wielu nieścisłości. Należy zaznaczyć, iż źródła archiwalne 

lub drukowane, ze względu na rodzaj pracy są w znacznym stopniu jeszcze 

utajnione. Mimo wszystko bibliografia wykorzystana w pracy w większości 

wyczerpuje jej tematykę. 

Praca jest podzielona na 4 rozdziały o strukturze chronologicznej. Rozdział  

I obejmie takie zagadnienia jak narodziny okrętu podwodnego, specyfikację i budowę 

niemieckich okrętów podwodnych oraz krótko przedstawi działalność okrętów 

podwodnych w czasie I wojny światowej. Przedstawione w nim zostaną osoby Karla 

Dönitza dowódcy U-Bootwaffe twórcy „taktyki wilczych stad”, która polegała na 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilcze_stado&action=edit
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atakowaniu spostrzeżonych konwojów dopiero po zgromadzeniu kilku lub kilkunastu 

okrętów podwodnych, co przynosiło bardzo duże straty Brytyjczykom przez pierwsze 

trzy lata II wojny światowej oraz jego przełożonego Ericha Readera dowódcy 

Kriegsmarine. Zostaną opisane niektóre zadania specjalne zlecane U-Bootwaffe 

przez Hitlera i dowództwo Kriegsmarine. Znajdzie się w nim przedstawienie 

ówczesnej sytuacji politycznej, analiza istniejących traktatów rozbrojeniowych 

dotyczących Trzeciej Rzeszy i w końcu opis okresu poprzedzającego II wojnę 

światową. W rozdziale II znajdzie się pierwsza odsłona „Bitwy o Atlantyk”, mianowicie 

starcie niemieckiej flotylli okrętów podwodnych z Imperium Brytyjskim. Podane 

zostaną środki zwalczania U-Bootów stosowane przez Royal Navy, i przygotowania 

do walki na podwodnym froncie podejmowane przez poszczególne państwa. 

Zarysowany zostanie stosunek Hitlera i rządów państw alianckich podejmujący 

kwestie etyczne w wojnie z udziałem jednostek podwodnych. Opisany zostanie 

system konwojowania, jakże ważny podczas podwodnego teatru wojny oraz operacje 

podwodne obejmujące lata 1939-1941 z użyciem pojedynczych okrętów, jak i później 

z użyciem sławnych wilczych stad. Jednym z ważniejszych punktów owego rozdziału 

będzie przedstawienie faktów dotyczących złamania szyfru Enigmy oraz koneksje 

polityczne między Anglikami a Amerykanami. Rozdział III prezentuje walkę  

U-Bootwaffe ze Stanami Zjednoczonymi. Przedstawione zostaną operacje podwodne 

w latach 1941-1943, w których Niemcy z myśliwych stali się zwierzyną. Ujmie kolejne 

porażki U-Bootów przyczyniające się do porażki na całym froncie II wojny światowej. 

Ostatni, IV rozdział obejmie operację lądowania aliantów w Afryce Północnej,  

tzw. operacja Torch i desant we Francji o kryptonimie Overlord. Opisuje on kulisy 

zmiany na stanowisku głównodowodzącego Kriegsmarine, kiedy to Karl Dönitz  

na rozkaz Hitlera zastąpił Ericha Raedera. Ta część pracy obejmie charakterystykę 

wszystkich konferencji alianckich, a w szczególności spotkań „Wielkiej Trójki”, czyli 

premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, prezydenta Stanów Zjednoczonych 

Franklina Roosevelta i przywódcy Związku Radzieckiego Józefa Stalina, które miały 

olbrzymi wpływ na kształtowanie się świata podczas wojny i po jej zakończeniu. Ujęto 

też tutaj upadek III Rzeszy, samobójstwo Führera oraz wyznaczenie Karla Dönitza na 

jego następcę.  

W trakcie pisania pracy posługiwano się metodą historyczną, analizy 

systemowej, komparatystyczną oraz decyzyjną. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
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Rozdział I. Preludium 
 
 

1. Narodziny okrętu podwodnego w Niemczech. 
 
 Okręt podwodny, będąc niewidoczny, posiada dwie kluczowe zalety: 

możliwość dokonania niespodziewanego ataku i zdolność bezkarnego wycofania się. 

Od najdawniejszych czasów wynalazcy usiłowali zbudować bojowe okręty 

podwodne. Również sprawa uzbrojenia dostarczała im sporych kłopotów. Dopiero  

w 1866 roku rozwiązał je mieszkający w Austrii angielski inżynier Robert Whitehead1. 

Wynalazł on pocisk, którzy współcześni wojskowi nazwaliby bronią kierowaną, czyli 

torpedę2. 

 Przełom w technologiach zapoczątkował wyścig zbrojeń podwodnych. W 1890 

roku powszechnie budowano jednostki wyposażone w torpedy, z zastosowaniem 

różnych systemów napędowych – parowych, elektrycznych i benzynowych. Państwa 

posiadające najsilniejszą flotę, czyli Wielka Brytania, Niemcy i Stany Zjednoczone 

wykazywały niewielkie zainteresowanie okrętami podwodnymi, natomiast Francja, 

Rosja i inne włączyły się do tego wyścigu z entuzjazmem. Największą inwencją  

i zdolnościami spośród konstruktorów okrętów podwodnych wykazał się w Stanach 

Zjednoczonych irlandzki inżynier John Holland. Jego okręt podwodny „Holland”, 

wyposażony w torpedy Whiteheada, stanowił w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku 

cud konstrukcyjny. Holland założył Elektric Boat Company3 i sprzedawał okręty 

podwodne każdemu chętnemu4. W 1895 roku niemiecki wynalazca Rudolf Diesel 

zademonstrował po raz pierwszy silnik napędzany olejem ciężkim, później znany 

powszechnie jako diesel, czyli silnik wysokoprężny5. Pierwszy okręt „Forelle” (Pstrąg) 

wyposażony w taki silnik zbudował w 1902 roku niemiecki koncern zbrojeniowy 

Krupp AG. Okręt ten miał stać się zalążkiem podwodnej floty Niemiec6. Mimo 

niechęci wielkiego Grossadmirala7 Alfreda von Tirpitza, który był sceptyczny 

nastawiony do nowej broni, Cesarska Marynarka Wojenna zdecydowała, iż powinna 

                                                 
1
 http://www.navy.avx.pl/www/subs.php?aid110=ss&aid1100=ss-history (17.03.2006). 

2
 W niemieckiej marynarce wojskowej torpeda Whiteheada nie wywołała sensacji. Wkrótce jednak 

inżynier zwiększył jej wielkość, zasięg i siłę rażenia. Natomiast Austriak Ludwig Obry wmontował  
w torpedę żyroskop, zapewniając jej precyzyjne sterowanie. 
3
 Towarzystwo Budowy Okrętów o Napędzie Elektrycznym. 

4
 N. Mitiuckow, Pierwsze okręty podwodne Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych, „Okręty wojenne” 2002, 

nr 53, s. 6. 
5
 C. Blair, Hitlera wojna U-Bootów, t. 1 Myśliwi 1939-1942, Warszawa 1998, s. 35. 

6
 S. Sutowski, Okręty podwodne – fantazja i rzeczywistość, Warszawa 1989, s. 136. 

7
 Najwyższy stopień w marynarce niemieckiej. 



9 

 

nabyć przynajmniej jeden okręt podwodny, aby ocenić jego przydatność. Tirpitz uległ 

naciskom i upoważnił koncern Kruppa do budowy jednego Unterseeboota8. 

Jednostka ta oznaczona została jako U-1. 

 
 

 

U-1 

 
Kiedy przekazano pierwszy okręt podwodny marynarce, okazało się,  

że Niemcy były ostatnim z mocarstw morskich, które zaczęło wykorzystywać okręty 

podwodne9. Trwający zaledwie kilkanaście lat wyścig zbrojeń sprawił, iż latem 1914 

roku było ich na świecie około 400. 

 
Stany flot podwodnych mocarstw morskich w 1914 roku 

 
Liczba zbudowanych 

okrętów 
Liczba okrętów w 

budowie 
Wielka Brytania 76 20 

Francja 70 23 
Rosja 41 - 

Stany Zjednoczone 31 8 
Niemcy 26 15 

Źródło: A. Perepeczko, U-Booty II wojny światowej, Warszawa 2006, s. 6. 

 
 Rola, jaką okręty podwodne miały odgrywać w wojnie nie była jasna. Na 

wtenczas panowało przekonanie, że jednostki te, działając pojedynczo lub grupowo, 

będą w stanie podjąć działania bojowe przeciwko nieprzyjacielskim flotom.  

Były również zdolne stosować taktykę korsarskich ataków przeciwko 

nieprzyjacielskiej żegludze handlowej w ramach guerre de course – zwalczania 

                                                 
8
 W skrócie U-Boot. 

9
 G. Bukała, Historia operacyjna niemieckich okrętów podwodnych w II wojnie światowej, „Okręty 

wojenne” 2002, nr 53, s. 34. 
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dostaw zaopatrzeniowych. Okręty podwodne były w stanie stworzyć nowy typ 

blokady, na którą szczególnie wrażliwe były państwa wyspiarskie, takie jak Wielka 

Brytania. Stwarzało to jednak wiele trudności prawnych i etycznych. Przez wieki 

narody cywilizowane wypracowały bowiem zasady i przepisy dotyczące ataków na 

statki handlowe, zwane jako prawa pryzowe10 i zobowiązały się w różnych traktatach 

międzynarodowych ściśle ich przestrzegać. Już podczas wojny krymskiej, 

zakończonej rokowaniami w Paryżu w 1856 roku Wielka Brytania, Francja, Austria, 

Rosja i Prusy ustaliły pewne fundamentalne reguły11: 

 korsarstwo jest zakazane; 

 towar należący do nieprzyjaciela chroni flaga neutralna, jeśli nie stanowi on 

kontrabandy; 

 towar należący do strony neutralnej, jeśli nie stanowi kontrabandy, jest 

nietykalny również pod flagą nieprzyjacielską. 

 
Na podstawie tych podstawowych praw ustalono ówczesną regułę, iż nie było 

wolno zatopić żadnego statku handlowego bez ostrzeżenia. Okręt wojenny, aby 

zatrzymać jednostkę handlową, musiał najpierw dać sygnał polecający zatrzymanie 

się lub, w razie konieczności, „oddać strzał przed dziobem”. Okręt miał następnie 

obowiązek ustalenia przez „wejście na pokład i inspekcję”, czy zatrzymany statek jest 

sprzymierzony, wrogi czy neutralny12. 

 
 

2. U-Bootwaffe w I Wojnie Światowej. 
 
 W latach poprzedzających wybuch I wojny światowej, charakteryzujących się 

wyścigiem zbrojeń i rywalizacji na tym polu Wielkiej Brytanii i cesarskich Niemiec, nie 

przywiązywano początkowo wagi do ewentualnych działań wojennych nowej klasy 

okrętów wojennych, jakimi stały się okręty podwodne. Należy przyjąć, że żadna ze 

stron narastającego konfliktu nie doceniała korzyści, jakie mogły przynieść  

w morskich akcjach wojennych tego rodzaju jednostki. Dodatkowo, z braku 

jakichkolwiek praktycznych doświadczeń w zakresie nowej broni, nie powstała żadna 

zdecydowana koncepcja praktycznego wykorzystania tej klasy okrętów.13 Niemcy 

                                                 
10

 Pryz – statek lub ładunek nieprzyjacielski skonfiskowany w czasie wojny na morzu. 
11

 B. Ireland, Bitwa o Atlantyk, wojna z niemieckimi okrętami podwodnymi, Poznań 2006, s. 13. 
12

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 1, s. 37. 
13

 A. Perepeczko, U-Booty II wojny światowej, Warszawa 2006, s. 5. 
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zdecydowani na zrównoważenie swej nawodnej floty wojennej z brytyjską Royal 

Navy14, opóźnili się już na starcie w międzynarodowym wyścigu zbrojeń dotyczącym 

nowego rodzaju jednostek bojowych15. 

I wojna światowa, rozpoczęta na początku sierpnia 1914 roku zaskoczyła 

państwa centralne. Cesarskie Niemcy nie zakończyły jeszcze programu budowy floty 

pancernej i podwodnej16. Ich Hochseeflotte, nie była wystarczająco silna, aby wyjść 

w morze i w jednej decydującej bitwie stawić czoło brytyjskiej Grand Fleet17. Z kolei 

Royal Navy nie była w stanie pokonać Niemców na ich wodach macierzystych. 

Stworzyło to rodzaj swoistego patu na morzu. Admirałowie przygotowywali rozległe 

plany wciągnięcia nieprzyjaciela do decydującej bitwy18. 

Po kilku owocnych akcjach w wykonaniu niemieckich okrętów podwodnych19 

Wielka Brytania rozpoczęła morską blokadę Niemiec, mającą na celu odcięcie 

dostaw materiałów wojennych. Zaznaczyć należy, iż Anglicy nie przestrzegali ściśle 

praw dotyczących pryzu20. W odwecie sztab niemieckiej marynarki wojennej dał 

zgodę U-Bootom na atakowanie alianckiej żeglugi handlowej21. Było to poważne 

ostrzeżenie dla państw Ententy22. Rząd brytyjski potępił te ataki jako bezprawne, 

zdradzieckie, pirackie i niemoralne. Do chóru oskarżeń dołączyli się armatorzy  

i towarzystwa ubezpieczeniowe na całym świecie23. 

                                                 
14

 Do tego celu wystarczyło posiadanie przez Niemcy około 60-70% tonażu floty brytyjskiej ze względu 
na konieczność stacjonowania jednostek tej ostatniej na wielu kontynentach w celu obrony kolonii  
i utrzymania w nich porządku. 
15

 Jako jedne z pierwszych państw zadebiutowały Włochy w dniu 1 kwietnia 1895 roku okrętem 
podwodnym Delfino, w cztery lata później Francja utworzyła pierwszą w historii marynarek wojennych 
flotyllę okrętów podwodnych. W Stanach Zjednoczonych pierwszy okręt podwodny, USS Holland, 
został wciągnięty na listę floty w dniu 11 kwietnia 1900 roku. Później w ich ślady poszły marynarki 
wojenne innych państw. 
16

 W 1915 roku Niemcy posiadali 29 U-Bootów. 
17

 Hochseeflotte (czyli flota pełnomorska) stanowiła główne siły floty cesarskiej, zaś Grand Fleet było 
jądrem Royal Navy. 
18

 Tamtejsze marynarki wojenne w większości wyznawały doktrynę amerykańskiego teoretyka Alfreda 
Thayera Mahana, który uważał, iż wojnę morską należy rozstrzygnąć w jednej bitwie, koncentrującej 
wszystkie posiadane siły marynarki, zarówno swojej jak i przeciwnika. 
19

 Zagrożenie podwodne stało się realne, kiedy U-9 w jednym ataku zatopił trzy brytyjskie krążowniki 
pancerne (Aboukir, Hogue i Cressy). Stało się to zaledwie w 75 minut, a sukces, który nie miał sobie 
równych ani w czasie I, ani w II podwodnej wojnie na morzu osiągnął kpt. Otto Weddigen, za co został 
odznaczony przez Cesarza Wilhelma II Krzyżem Żelaznym I klasy. 
20

 Brytyjczycy nękali, blokowali lub zawracali nawet statki neutralne, przewożące jedynie żywność. 
21

 Nie ustrzeżono się błędów. 27 października, U-Boot bez ostrzeżenia zaatakował francuski parowiec 
Admiral Ganteaume pod pretekstem przewozu wojska. W rzeczywistości na statku znajdowało się 
stłoczonych 2400 belgijskich uchodźców, w tym wiele kobiet i dzieci. Na szczęście statek nie zatonął. 
22

 Trójporozumienie, nazwa sojuszu i tworzących go państw: Francji, Rosji i Wielkiej Brytanii, 
powiązanych porozumieniami polityczno-wojskowymi (z lat 1904-1907). W I wojnie światowej Ententa 
utworzyła koalicję walczącą przeciwko państwom centralnym. 
23

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 1, s. 40. 
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Niemcy i Austro-Węgry planowały w szybkiej kampanii na lądzie pokonać 

Francję, a następnie swoją uwagę skierować na Rosję. Jednak we Francji wojska 

szybko utknęły w wojnie pozycyjnej, a tymczasem od wschodu uderzyła Rosja. 

Wojna na dwa fronty stała się faktem. Państwa centralne nie przewidziały tego.  

W rezultacie blokady morskiej wprowadzonej przez Wielką Brytanię w Niemczech  

i Austrii szybko kończyły się zapasy rudy żelaza, ropy oraz przede wszystkim 

żywności. 

Łatwość, z jaką na początku wojny U-Booty odnosiły sukcesy skłaniały 

admiralicję cesarską do wdrożenia w życie kontrblokady Wysp Brytyjskich24.  

Przy okazji postulowano za zliberalizowaniem prawa pryzowego. Jednakże 

rozluźnienie zasad wywołałoby jeszcze ostrzejszą krytykę państw neutralnych, w tym 

Stanów Zjednoczonych, prowadzących handel morski na szeroką skalę. Ameryka  

w odwecie mogłaby nawet przystąpić do wojny25. Podkreślano równocześnie,  

że Anglicy bez przerwy łamali prawa pryzowe i tradycyjne zasady chroniące handel 

morski, stosując bezwzględną blokadę Niemiec. W końcu udało się przekonać 

cesarza i kanclerza, aby wyrazili zgodę na blokadę Wielkiej Brytanii przez U-Booty. 

Wilhelm II oświadczył, iż od 15 lutego 1915 roku brytyjskie i francuskie statki 

handlowe będą zatapiane bez ostrzeżenia i bez szczególnych starań o zapewnienie 

bezpieczeństwa załogom, zaś dowódcy U-Bootów nie będą ponosili 

odpowiedzialności, jeżeli zostaną popełnione błędy26. Zainicjowano w ten sposób 

pierwszą w historii guerre de course okrętów podwodnych27. Nasiliły się głosy 

oburzenia, kiedy 7 maja storpedowany został statek pasażerski Lusitania28, a 19 

sierpnia statek pasażerski Arabic. Lusitania, ogromny transatlantyk o pojemności 31 

000 BRT29 miał na swym pokładzie w ostatnim rejsie prawie 2 tysiące pasażerów30. 

Po owych wydarzeniach przerwano blokadę. Wznowiono ją w lutym 1916 roku, 

jednak cesarz nałożył na U-Booty poważne ograniczenia. Nie ustrzeżono się jednak 

                                                 
24

 Mimo niewystarczającej ilości i wadliwości produkowanych ręcznie torped niemieckie okręty 
podwodne zatopiły w krótkim okresie czasu 10 brytyjskich statków handlowych o tonażu około 20 000 
BRT. 
25

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 1, s. 40. 
26

 Tamże. 
27

 W Niemczech tą fazę wojny morskiej określono jako „Handelskrieg mit U-Booten”, czyli wojna 
przeciw żegludze handlowej. 
28

 Liniowiec o tonażu 32 500 BRT. Straciło życie 1198 ludzi, w tym 128 Amerykanów. Po tych 
zdarzeniach „The New York Times” pisał, iż załogi U-Bootów prowadzą wojnę niczym „upojone krwią 
dzikusy”. 
29

 BRT – Brutto Register Tonn – pojemność ton rejestrowych brutto. W BRT podawano tonaż statku w 
II wojnie światowej. 
30

 http://www.op.osw.pl/op/iws/?aid=3 (29.04.2006). 
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następnej kosztownej pomyłki. 24 marca jeden z U-Bootów storpedował w kanale La 

Manche pasażerski prom Sussex, uznawszy go za transportowiec wojskowy31. 

Do końca września 1916 roku niemiecka flota podwodna została poważnie 

rozbudowana, posiadała ogółem 120 okrętów wszystkich typów. Zaowocowało to 

zatopieniem 500 brytyjskich statków handlowych (1 100 000 BRT) w okresie od 

października 1916 do lutego 1917 roku. Jednakże krwawa wojna na lądzie 

spowodowała, że w państwach centralnych zapanował głęboki niepokój. Marynarka 

niemiecka nalegała, aby cesarz zezwolił na nieograniczoną wojnę morską32. Stanami 

Zjednoczonymi postanowiono się nie przejmować. W dniu 1 lutego Wilhelm II ogłosił, 

iż U-Booty będą zatapiały natychmiast każdy statek handlowy napotkany na 

brytyjskich wodach terytorialnych. Wyniki okazały się spektakularne33. Prezydent 

Stanów Zjednoczonych Thomas Wilson 3 lutego 1917 roku zerwał stosunki 

dyplomatyczne z Niemcami, a 6 kwietnia Kongres na jego prośbę wypowiedział 

wojnę państwom centralnym34. 

Dopiero w owym czasie w Royal Navy zaczęto tworzyć specjalne środki do 

zwalczania okrętów podwodnych. Przy współpracy z naukowcami i inżynierami, 

zaczęto tworzyć różne metody ich zwalczania35: 

▪ środki nawodne – skierowano do tropienia U-Bootów tysiące jednostek 

nawodnych różnego typu: kontrtorpedowce, torpedowce, kanonierki, jachty, 

trawlery oraz statki-pułapki, czyli zamaskowane i silnie uzbrojone statki 

handlowe. Dopiero w 1916 roku zaczęto używać nową broń zwaną bombą 

głębinową36. Dzięki temu liczba zatopień U-Bootów w latach 1917 i 1918 

znacznie wzrosła; 

▪ środki lotnicze – lotnictwo liczyło zaledwie 12 lat, kiedy zaczęła się wojna, 

dlatego te środki zapobiegania znacznie kulały w I wojnie światowej; 

                                                 
31

 W skutek eksplozji zginęło 80 osób, w tym 25 Amerykanów. Waszyngton wydał ostrą notę 
protestacyjną, grożącą zerwaniem stosunków dyplomatycznych. Wilhelm II cofnął się po raz kolejny 
odwołując kontrblokadę wód brytyjskich. 
32

 Sztab marynarki buńczucznie twierdził, że w ciągu pół roku zdoła zniszczyć połowę angielskiej floty 
handlowej. Doprowadzić to miało do zamieszek głodowych na wyspie. 
33

 W lutym zatopiono 540 000 BRT, w marcu 594 000 BRT, a w kwietniu 881 000. Tylko w kwietniu 
Niemcy zatopili 423 statki handlowe, w tym 350 brytyjskich. W rezultacie większość jednostek 
neutralnych uczestniczących w handlu z Wielką Brytanią zaprzestała rejsów. 
34

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 1, s. 43. 
35

 Tamże. 
36

 Zawierała ona początkowo ładunek około 150 kg TNT (trójnitrotoluen, czyli trotyl) lub amatolu 
(mieszanina amonu i trotylu) z zapalnikiem umożliwiającym detonację na głębokości od 15 do 60 
metrów. W początkowym okresie bomby głębinowe staczane były z pochylni na rufie, zatem atakujący 
okręt musiał poruszać się z maksymalną prędkością. Eliminowało to powolniejsze okręty, dopóki nie 
opracowano zapalników nastawiających wybuch na większych głębokościach. 
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▪ środki podwodne – brytyjskie okręty podwodne wyposażone w hydrofory 

byłyby bardziej skuteczne, gdyby brytyjskie torpedy nie posiadały wad, jednak 

samo nasycenie brytyjskimi jednostkami przybrzeżnych wód niemieckich 

wywołało efekt psychologiczny; 

▪ miny – defensywne pola minowe stosowano by nie dopuścić nieprzyjaciela na 

przybrzeżne wody, zablokować żeglugę lub uniemożliwić desant. Pola minowe 

były starannie planowane, z zachowaniem w tajemnicy bezpiecznych torów 

wodnych dla własnych statków. Minowanie ofensywne polegało na stawianiu 

pola minowego w takich miejscach jak szlaki żeglugowe. Nierzadko zdarzało 

się, że do stawiania pól minowych używano okrętów podwodnych. Brytyjskie 

miny były niestety wadliwe i dopiero po skopiowaniu miny niemieckiej 

minowanie okazywało się skuteczne; 

▪ rozpoznanie radiowe – na początku wojny łączność radiowa i telegraficzna 

były nowymi dziedzinami techniki wojskowej, w której prym wiedli Brytyjczycy. 

Udało im się spenetrować łączność floty niemieckiej dzięki zdobyciu książki 

kodowej. Brytyjczycy jako pierwsi udoskonalili radionamierzanie, co pozwoliło 

na dokładne ustalanie położenia niemieckie nadajników. Brytyjczycy czytali na 

bieżąco większość depesz Cesarskiej Marynarki Wojennej37. 

 
W następstwie olbrzymich strat poniesionych w kwietniu 1917 roku brytyjski 

premier David Lloyd George nalegał, aby Admiralicja organizowała żeglugę  

w konwoje ubezpieczane przez okręty przystosowane do zwalczania U-Bootów38. Po 

otrzymaniu pomocy Stanów Zjednoczonych wprowadzono konwojowanie powrotne39. 

Dopiero w sierpniu 1917 roku całkowicie wdrożono system konwojowania,  

co odmieniło losy wojny. Potwierdził to również ówczesny kapitan okrętu 

podwodnego, a późniejszy dowódca U-Bootwaffe Karl Dönitz w swojej biografii: 

                                                 
37

 Zajmował się tym podlegający Admiralicji tajny wydział radiowego rozpoznania, znany jako „Pokój 
40”. Prawdopodobnie „Pokój 40” znał dokładnie siłę floty U-Bootów i liczbę flotylli znajdujących się  
w morzu czy w portach. 
38

 Royal Navy z wielu względów była przeciwna tworzeniu konwojów. Głównie dlatego, iż stratedzy 
brytyjskiej marynarki wojennej postulowali za ofensywną i agresywną taktyką prowadzenia wojny 
morskiej. Ponadto Royal Navy, mimo olbrzymich strat poniesionych przez żeglugę handlową nadal nie 
doceniała U-Bootów. Admiralicja wątpiła również w chęci kapitanów statków handlowych do 
akceptowania i wykonywania rozkazów wojskowych. Uważano, że konwoje nie będą się sprawdzały, 
gdyż szybsze statki będą musiały dostosowywać prędkość do wolniejszych okrętów w konwoju. 
Nastąpi też znaczne przeciążenie urządzeń portowych w czasie załadunku i wyładunku. 
39

 Do portów macierzystych. 
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„Niemiecka wojna podwodna podczas pierwszej wojny światowej po 

największych sukcesach w roku 1917 załamała się z chwilą wprowadzenia 

angielskiego systemu konwojów. Niemieckie okręty podwodne, prowadząc 

samotne działania na morzu, przez długi czas nie widziały żadnego celu. Nagle 

trafiały one na duże skupisko statków otoczone silną eskortą okrętów 

wojennych najróżniejszego rodzaju”40. 

 
 W ostatnich dwunastu miesiącach wojny konwojowanie stało się regułą. 

Ogólne straty w żegludze w 1918 roku w porównaniu do roku wcześniejszego spadły 

o dwie trzecie41. Wzrósł też wskaźnik strat U-Bootów, dzięki między innymi 

zastosowaniu na szeroką skalę bomb głębinowych42.  

Oprócz wprowadzonego przez aliantów systemu konwojowania cesarskie 

Niemcy miały inny problem. W ciągu trzech lat wojny wyczerpano zasoby całego 

kraju i sojuszników. Szerzyła się dezercja, rewolucja rosyjska zasiała w kraju ziarno 

bolszewizmu. Dochodziło do buntów. Sama zaś flota U-Bootów podzielona na 

pojedyncze flotylle bazujące w Niemczech, Flandrii, na Morzu Śródziemnym  

i w innych rejonach cierpiała na brak koordynacji działań i centralnego dowództwa.  

W październiku 1918 roku niemiecka machina wojenna była już na skraju sił. Zanikła 

wola walki. Flota U-Bootów była jedynym godnym uwagi wyjątkiem. Tam morale 

wciąż było wysokie. Jednak 21 października wycofano z działań wszystkie okręty 

podwodne, spełniając jeden z wstępnych warunków negocjacji pokojowych.  

Po kapitulacji państw centralnych alianckie dowództwo morskie zdobyło dostęp do 

niemieckich dokumentów i mogło dokonać bilansu wojny podwodnej43. W końcu 

wojny Niemcy miały 179 U-Bootów gotowych do działań, 224 znajdowało się  

w stoczniach, a następnych 200 w stadium projektowania. Gdyby wojna trwała rok 

dłużej alianci mieliby do czynienia z flotą liczącą ogółem 300 U-Bootów44. 

                                                 
40

 K. Dönitz, 10 lat i 20 dni. Wspomnienia 1935-1945, Gdańsk 2004, s. 12. 
41

 W 1917 roku zatopiono 1133 statki (999 płynęło pojedynczo), a w 1918 roku w konwojach stracono 
tylko 134 statki. 
42

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 1, s. 47. 
43

 Niemieckie okręty podwodne zatopiły ponad 5 000 alianckich jednostek, różnych typów o tonażu 
około 12 000 000 BRT. Z kolei zatopiono lub wzięto do niewoli 178 U-Bootów, około 5000 niemieckich 
oficerów i marynarzy zginęło, zostało rannych lub trafiło do niewoli. 
44

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 1, s. 48. 
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Przeciwstawienie się U-Bootom wymagało od aliantów olbrzymiego wysiłku45. 

Zatopiono łącznie 178 okrętów: 

 
Straty U-Bootów spowodowane przez poszczególne jednostki 

okręty nawodne 55 

miny 48 

okręty podwodne 18 

okręty-pułapki 11 

statki handlowe 7 

samoloty 1 

wypadki 19 

przyczyny nieznane 19 

Razem: 

 178 

Źródło: C. Blair, Hitlera wojna U-Bootów, Myśliwi 1939-1945, Warszawa 1998, s. 48. 

 
Większość U-Bootów, które przetrwały i zachowały gotowość bojową zastała 

podzielona między zwycięzców46. Uzgodniono, że po ich zbadaniu i usunięciu 

użytecznego wyposażenia wszystkie, z wyjątkiem 10 przydzielonych Francji zostaną 

zniszczone. W taki oto sposób niemiecka flota podwodna przestała istnieć. 

Okręt podwodny wywarł podczas I wojny światowej głęboki wpływ na strategię 

morską. Począwszy od tego okresu, każde państwo pragnące panować na morzach 

nie tylko będzie musiało posiadać silną flotę nawodną, ale także środki do zwalczania 

okrętów podwodnych. W czasie wojny stworzono mit U-Bootów, zgodnie z nim były 

cudami techniki, niemieccy kapitanowie byli nadludźmi, zaś bezgranicznie oddana 

cesarzowi flota podwodna była o włos od powalenia Wielkiej Brytanii na kolana47. 

Głównie jednak krótkowzroczność i brak wyobraźni Admiralicji sprawiły, że U-Booty 

okazały się w I wojnie światowej tak skuteczne. Wykazała się wręcz skandaliczną 

opieszałością w przygotowaniu technik zwalczania okrętów podwodnych  

                                                 
45

 Skierowano przeciw nim: 3 330 jednostek nawodnych przystosowanych do zwalczania okrętów 
podwodnych, 500 samolotów, 75 małych sterowców, mnóstwo okrętów podwodnych oraz użyto 
dziesiątki tysięcy min. 
46

 105 otrzymała Wielka Brytania, 46 Francja, 10 Włochy, 2 Belgia. 
47

 Ówczesny pogląd utrzymywał nawet Winston Churchill, który twierdził, że U-Booty zakłóciły  
i zdezorganizowały w szybkim tempie codzienne życie na Wyspach Brytyjskich i podkopały 
fundamenty siły aliantów oraz z końcem 1918 roku niebezpieczeństwo załamania się aliantów zaczęło 
jawić się groźnie i blisko. 
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i wprowadzenia całościowo systemu konwojowania48. Do września 1917 roku, kiedy 

wprowadzono konwojowanie, U-Booty zatopiły około 8 000 000 BRT z ogólnej liczby 

12 000 000 BRT zatopionych w czasie wojny. 

 
Tonaż aliancki i neutralny zatopiony przez okręty podwodne w I WŚ 

Miesiąc 1914 1915 1916 1917 1918 

styczeń  47 981 81 259 368 521 306 658 

luty 59 921 117 547 540 006 2 318 957  

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 62 767 1 185 866 162 744 511 730 283 815 

wrzesień 98 378 151 884 230 460 351 748 3 187 881 

październik 87 917 88 534 353 660 458 558 118 559 

listopad 19 413 153 043 311 508 289 212 17 682 4 

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 tonaż: 12 850 814 BRT 

w tym brytyjski: 7 759 090 BRT 

(1) Początek I wojny światowej 
(2) Niemcy rozpoczynają nieograniczoną wojnę podwodną 
(3) Brytyjczycy zaczęli konwojowanie w pełnym zakresie 
(4) Koniec wojny 

Źródło: E. C. Fayle, Seaborne Trade, t. 3, s. 465, cyt. za C. Blair,  

Hitlera wojna U-Bootów, t. 1 Myśliwi 1939-1945, Warszawa 1998, s. 49. 

 
 

3. Traktaty rozbrojeniowe. 
 
 Koszt I wojny światowej, „wojny która miała położyć kres wszelkim wojnom”, 

był ogromny. W celu zapobieżenia kolejnej rzezi alianci zobowiązali się do 

rozbrojenia, ukarania i dokonania podziału państw centralnych oraz ustanowienia 

systemu traktatów i sojuszy dla zapewnienia trwałego pokoju. Zadeklarowali też 

                                                 
48

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 1, s. 50. 
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własne rozbrojenie. Głównymi uczestnikami polityki o globalnym zasięgu stało się  

w tym okresie 5 potęg morskich (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Japonia, 

Francja i Włochy) i to na nich spoczął obowiązek poszukiwania trwałego pokoju na 

świecie. 

 Podczas Paryskiej Konferencji Pokojowej w styczniu 1919 roku powołano do 

życia Ligę Narodów, organizację mającą za zadanie rozwiązywanie sporów 

międzynarodowych49. Ponadto zawarto szereg postanowień terytorialnych50. Trzon 

niemieckiej Hochseeflotte został internowany w bazie morskiej Scapa Flow na 

Orkadach51. 21 czerwca 1919 roku, w proteście przeciwko traktatowi wersalskiemu 

niemieckie załogi zatopiły większość tej floty. W Niemczech utworzono Komisję 

Kontroli, mającą czuwać nad przestrzeganiem zakazu remilitaryzacji52. Mocarstwa 

Sprzymierzone i Stowarzyszone nie zdecydowały się jednak na całkowitą likwidację 

niemieckiej floty wojennej, co było błędem jak pokazała niezbyt odległa przyszłość. 

Okrętów podwodnych powojenne Niemcy nie mogły jednak posiadać w żadnym 

wypadku. 

 Jednak za cichą zgodą prezydenta Niemiec Paula von Hindenburga, kolejni 

szefowie marynarki prowadzili, stosując zręczne wybiegi, prace badawcze  

i rozwojowe nad nową techniką wojenną. W Holandii założono fasadową firmę IvS53 

projektującą i sprzedającą, niemieckie okręty podwodne, które odniosły tak znaczne 

sukcesy w latach I wojny światowej, między innymi do Argentyny, Włoch, Japonii, 

Finlandii, Hiszpanii i Turcji54. W 1921 roku w Niemczech ogłoszono ustawę  

                                                 
49

 Mimo, że główną rolę w powstaniu Ligi Narodów odegrał prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas 
Wilson, to Senat amerykański nie wyraził zgody na ratyfikację traktatu, obawiając się, że uczestnictwo 
w Lidze wciągnie Amerykę w kolejną wojnę w Europie. Wprowadzenie w życie tzw. traktatu 
wersalskiego spadło więc na państwa europejskie i Japonię. 
50

 Upadające cesarstwo austro-węgierskie zostało podzielone. Powstały niepodległe państwa: Austria, 
Węgry, Czechosłowacja i zaczątek Jugosławii. Niemcy zostały okrojone na rzecz Francji (Alzacja  
i Lotaryngia) i Polski (obszary wschodnie). Pozbawiono ich kolonii w Afryce i na Pacyfiku. Zostały 
ponadto zobowiązane do wypłacenia olbrzymich reparacji na rzecz aliantów. Kraj został 
zdemilitaryzowany. Rozwiązano sztab generalny i dowództwo marynarki wojennej. Zniesiono 
obowiązek służby wojskowej. Na przemysł niemiecki nałożono zakaz produkcji okrętów podwodnych, 
samolotów wojskowych, czołgów i innych rodzajów broni.  
51

 Ogółem, zarówno w czasie działań wojennych jak też wskutek postanowień traktatu pokojowego, 
Niemcy utraciły 24 pancerniki i krążowniki liniowe, 21 lekki krążowników, 142 kontrtorpedowce 
(niszczyciele) i torpedowce, a także 229 okrętów podwodnych. 
52

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 1, s. 52. 
53

 Ingenieurskontor voor Scheepsbouw. 
54

 Zwraca uwagę zaistnienie wśród tej grupy państw Japończyków i Włochów, którzy rzekomo byli 
gwarantami postanowień układu wersalskiego (sic!) 
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o utworzeniu floty niemieckiej - Reichsmarine55, w której skład wchodziły okręty 

pozostałe Niemcom zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego. 

 Podczas układów lokareńskich w 1925 roku Niemcy zostały przyjęte do Ligi 

Narodów, a w 1928 roku 15 państw, łącznie z Niemcami, w tzw. pakcie Brianda-

Kellogga wyrzekło się wojny jako narzędzia polityki międzynarodowej56. Dopiero 

jednak 12 listopada w Waszyngtonie rozpoczęła się konferencja 5 mocarstw 

zainicjowana przez następcę prezydenta Wilsona, Warrena Hardinga. Ustalono na 

niej, iż 5 głównych mocarstw morskich powinno dążyć do osiągnięcia pułapów tonażu 

po 500 000 ton dla Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, 300 000 ton dla Japonii 

i po 175 000 ton dla Francji i Włoch (5:5:3:1,75:1,75)57, co faktycznie doprowadziło 

do zezłomowania olbrzymiej liczby okrętów. Ponadto zajęto się kwestią okrętów 

podwodnych i ich użyciem w czasie wojny. Wielka Brytania postulowała za 

całkowitym zlikwidowaniem flot podwodnych wszystkich 5 mocarstw, jednak spotkało 

się to ze zdecydowanych sprzeciwem Francji i Japonii. Zdecydowano się więc na 

ograniczenia i ustanowienie praw obejmujących okręty podwodne. Na konferencji 

londyńskiej, ustalono, iż każde z państw powinno ograniczyć ich globalny tonaż  

do 52 700 ton58. Okręty podwodne w wojnie powinny się również stosować do 

przepisów prawa międzynarodowego, którym podlegają nawodne okręty wojenne59. 

Układy te wywołały wiele sprzeciwów ze strony sztabów marynarek, poszczególnych 

państw, szczególnie Francji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Na początku 1932 roku 

w Genewie po raz ostatni podjęto wysiłki zmierzające do osiągnięcia trwałego pokoju 

i rozbrojenia. Zebrano się na Konferencji w Sprawie Redukcji i Ograniczenia Zbrojeń. 

Ameryka i Wielka Brytania przedstawiły drastyczne propozycje redukcji zbrojeń, 

jednak już wtedy naziści znajdowali się w przededniu zdobycia pełnej władzy,  

                                                 
55

 Nazwa przejściowa między cesarską Kaiserliche Marine i hitlerowską Kriegsmarine. 
56

 Pakt Brianda-Kellogga został uznany na świecie jako dyplomatyczny triumf. Dokument został 
podpisany w następstwie przez 62 państwa, w tym Stany Zjednoczone. Jednak ten szlachetny akt nie 
zawierał żadnych postanowień dotyczących wcielania go w życie. 
57

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 1, s. 54. 
58

 Ustalono także, iż nie należy budować okrętów o wyporności ponad 2000 ton oraz nie uzbrajać ich 
w działa pokładowe o kalibrze większym niż 129 mm. Okres wymiany okrętów podwodnych ustalono 
na 13 lat. Główny pułap 52 700 ton zmusił Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Japonię do 
zezłomowania dużej liczby okrętów tego typu. 
59

 Okręt podwodny nie mógł więc zatopić statku handlowego, nie umieściwszy uprzednio pasażerów  
i załogi w bezpiecznym miejscu. W tym celu łodzie okrętowe nie mogą być uważane za bezpieczne. 
Według owych ustaleń okręty podwodne praktycznie zostałyby wyeliminowane z walki przeciw 
żegludze handlowej. 
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a Japonia bezkarnie dokonała inwazji Mandżurii. Francja odrzuciła wszelkie formy 

ograniczenia zbrojeń, co spowodowało, że konferencja zakończyła się fiaskiem60. 

 Sytuacja polityczna w powojennej Europie, a w szczególności wciąż 

zmieniające się stanowisko Wielkiej Brytanii, pozwalało Niemcom na stopniowe 

przekraczanie postanowień traktatu wersalskiego. Pisze o tym w swojej biografii, 

osoba odpowiedzialna za odbudowę wojennej floty niemieckiej admirał Erich Raeder, 

dowódca marynarki: 

„Wydawało się, że sytuacja międzynarodowa umożliwiła niewielkie naruszenie 

warunków rozbrojenia nałożonych przez Traktat Wersalski. (...) nowy minister 

obrony zatwierdził plan wymiany okrętów, który zaproponowałem flocie (...)”61. 

 
Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy na początku 1933 roku przyszłość 

niemieckiej marynarki wojennej zależała w dużej mierze od poglądów Führera. Adolf 

Hitler jako zaledwie podoficer piechoty okazał się dyletantem w sprawie zagadnień 

związanych z wojną morską. Tak wiedzę przywódcy III Rzeszy oceniał admirał 

Raeder62: 

„Myśl morska Hitlera uwidaczniała się poprzez budowę floty dla celów 

politycznych. Interesował się okrętami wojennymi wyłącznie jako symbolami 

potęgi. Wykazywał małe zainteresowanie ich użyciem w realnych działaniach. 

Nie rozumiał pośredniej siły potęgi morskiej i ciągłego nacisku, jaki mogła 

wywierać na przeciwniku, wykorzystując korzystne położenie geograficzne”. 

 
Führer zaznaczył jednakże, iż jego wyraźną wolą jest współżycie w pokoju  

z Wielką Brytanią, a głównym przeciwnikiem floty niemieckiej mogła być jedynie 

Francja. Nie zamierzano kwestionować brytyjskiej dominacji na morzach, mało tego 

Hitler wyraził chęć zawarcia anglo-niemieckiego porozumienia, które ustaliłoby 

wzajemne wielkości sił morskich63. W trakcie prowadzenia pertraktacji na linii Berlin-

Londyn Hitler nabrał pewności o ostatecznym ich wyniku korzystnym dla Niemiec  

i w dniu 16 marca 1935 roku ogłosił wypowiedzenie warunków Traktatu 

Wersalskiego64. Tymczasem Adolf Hitler, będąc przekonanym, że uda mu się 
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 E. Raeder, Moje życie, Gdańsk 2001, s. 217. 
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 Tamże, s. 352. 
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 A. Perepeczko, U-Booty…, s. 22. 
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 Została zwołana w trybie pilnym konferencja byłych aliantów z okresu I wojny światowej, na której 
oficjalnie potępiono działanie Niemiec, jednak nie podjęto żadnych kroków przeciwko Hitlerowi. Liga 
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osiągnąć porozumienie z Wielką Brytanią na proponowanych warunkach, polecił 

ogłosić komunikat o rozpoczęciu budowy 12 okrętów podwodnych. Oświadczenie to, 

z jednej strony potwierdzało zerwanie klauzul Traktatu Wersalskiego, z drugiej strony 

zaś było kłamliwe, bowiem budowa innych 12 U-Bootów była już w końcowym 

stadium. Równocześnie 21 maja 1935 roku w Reichstagu, wygłosił wielką mowę 

dotyczącą stosunków morskich z Wielką Brytanią: 

„Ograniczenie niemieckiej marynarki do 35% angielskiej stawia ją jeszcze 15% 

poniżej ogólnego tonażu francuskiej floty65. Ponieważ w różnych 

komentarzach prasowych wyrażone zostało przypuszczenie, że żądanie to 

jest tylko początkiem (...) rząd Rzeszy Niemieckiej wiążąco oświadcza: 

żądanie to jest dla Niemiec ostateczne i trwałe. Niemcy nie mają zamiaru ani 

potrzeby czy możności przystępować do jakiejkolwiek nowej rywalizacji 

flotowej. Rząd niemiecki uznaje dominującą konieczność życiową i tym samym 

dominujące prawo ochrony brytyjskiego mocarstwa światowego na morzu. (...) 

Rząd niemiecki ma szczery zamiar uczynić wszystko, aby do brytyjskiego 

narodu znaleźć i utrzymać stosunek, który na zawsze przeszkodzi powtórzeniu 

jedynej dotąd walki między obu narodami”66. 

 
Mowa Hitlera przygotowała odpowiedni grunt pod negocjacje z Wielką 

Brytanią, które zostały rozpoczęte 3 czerwca w Londynie rozpoczęły się negocjacje. 

Na czele delegacji brytyjskiej stał jeden z głównych zwolenników polityki 

proniemieckiej, sekretarz stanu do spraw polityki zagranicznej Samuel Hoare. 

Delegacji niemieckiej przewodniczył Joachim von Ribbentrop. Dyskusja trwała krótko. 

Niemcy zaproponowali stosunek 100:35, na co Brytyjczycy chętnie wyrazili zgodę. 

Umowę podpisano już 18 czerwca 1935 roku. Zakładała ona: 

▪ rozbudowa sił morskich innych państw nie będzie miała żadnego wpływu 

na ustalony stosunek sił floty niemieckiej do brytyjskiej; 

▪ obowiązujący podział będzie odzwierciedlony stosunkiem sił 35:100  

i będzie obowiązywał w poszczególnych kategoriach okrętów wojennych; 

                                                                                                                                                         
Narodów również zaprotestowała przeciwko złamaniu traktatu, zapowiadając podjęcie stosownych 
sankcji, jednak również skończyło się na deklaracjach. 
65

 Było to stwierdzenie nie miarodajne. Mimo, że flota niemiecka pozostawała tonażowo mniejsza  
od floty francuskiej to była o wiele nowocześniejsza i dysponowała większą siłą militarną. 
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za A. Perepeczko, U-Booty…, s. 24. 



22 

 

▪ wyjątkiem będą jedynie okręty podwodne w których to Niemcy będą 

równouprawnione z Wielką Brytanią. Jednak rząd niemiecki zobowiązuje 

się nie przekraczać limitu 45:100. Rząd Rzeszy ma prawo zwiększyć ten 

limit, będzie to jednak poprzedzone odpowiednimi negocjacjami; 

▪ ponadto Niemcy zgadzają się przystąpić do układu londyńskiego z 1930 

roku dotyczącego okrętów podwodnych67. 

 
Wiadomość o podpisaniu porozumienia pomiędzy Niemcami a Wielką Brytanią 

przyjęta została na świecie z mieszanymi uczuciami i wywołała różne reakcje68.  

W Wielkiej Brytanii umowa została przyjęta wielce przychylnie, były Pierwszy Lord 

Morski i były dowódca Grand Fleet admirał David Beatty oświadczył wręcz w Izbie 

Lordów: 

„Niemcom należy się od nas podziękowanie. Przyszli do nas z wyciągniętą 

ręką i z własnej woli zaproponowali formułę 35:100 (...) Gdyby wyszli z innymi 

propozycjami, nie bylibyśmy w stanie ich powstrzymać. Fakt, że nie mamy 

wyścigu zbrojeń z jednym państwem na świecie, jest czymś, za co powinniśmy 

być wdzięczni”69. 

 
 Jedynie Winston Churchill, który od 1931 roku nie brał udziału w życiu 

politycznym skrytykował porozumienie, a szczególnie jej część dotyczącą U-Bootów: 

„Admiralicja posunęła się nawet do przyznania Niemcom prawa do budowy  

U-Bootów, czego wyraźnie zakazywał im traktat wersalski. (...) Rzecz jasna 

zapewnili, że ich U-Booty nigdy nie zostaną użyte przeciwko statkom 

handlowym. Do czego więc były im potrzebne?”70. 

 
Karl Dönitz dowódca U-Bootwaffe również nie wierzył w utrzymanie pokoju 

między Niemcami a Anglią, a porozumienie między tymi państwami traktował jako 

odwleczenie się wojny w czasie: 

„Zamierzał on [Hitler], wykluczyć ją [Anglię] z listy ewentualnych przyszłych 

wrogów. Dobrowolne bowiem ograniczenie zbrojeń oznaczałoby, iż Niemcy 
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 Tzn. zgodziły się przestrzegania prawa międzynarodowego, zabraniającego topienia statków 
handlowych bez uprzedniego zabezpieczenia życia ich pasażerów i załóg. 
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 Szczególnie nieprzychylnie umowę przyjęły Francja i Włochy. W samych Niemczech wiadomość  
o układzie została przyjęta z dużym zadowoleniem i radością, a sam Hitler nazwał dzień osiągnięcia 
porozumienia „najszczęśliwszym dniem jego życia”. 
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nie planują napaści na Anglię. Jak się później okazało, ówczesne 

kierownictwo państwa wyciągnęło wówczas mylny wniosek. Wrogość Anglii 

wobec państw europejskich wynikała przede wszystkim z jej poczucia 

zagrożenia utraty władzy politycznej i hegemonii gospodarczej na świecie. (...) 

Oto źródło słynnej brytyjskiej polityki równowagi w Europie”71. 

 
Układ niemiecko-brytyjski umożliwiał w świetle prawa międzynarodowego 

legalną rozbudowę niemieckiej marynarki wojennej, która 12 maja 1935 roku 

otrzymała nazwę Kriegsmarine. Ponieważ flota Wielkiej Brytanii została ustalona72 na 

1 201 700 ton wyporności, wobec tego Niemcy mogły posiadać flotę o wyporności 

420 595 ton, czyli 3 razy więcej niż dopuszczał traktat wersalski. Dowództwo 

Kriegsmarine z dużą energią i pośpiesznie przystąpiło do odbudowy całej marynarki, 

w tym U-Bootwaffe. Wiadomość ta głęboko zaszokowała świat. Wydawało się, że oto 

powrócił przerażający, długo zakazany U-Boot. 

 
 

4. Osoby Ericha Raedera i Karla Dönitza. 
 

Niemiecka marynarka wojenna, której odrodzenie trwało długo, potrzebowała 

dowódcy o wysokich kwalifikacjach. Jedną ze wschodzących gwiazd w nowej flocie 

był Erich Raeder, oficer o surowym charakterze, bezpośredni, apolityczny i głęboko 

religijny. Raeder urodził się 24 kwietnia 1876 roku w Hamburgu. Pochodził z rodziny 

uczonych i pedagogów. Jako student myślał o zawodzie lekarza, ale mając 18 lat 

zmienił zdanie i wstąpił do Cesarskiej Marynarki Wojennej. W czasie wojny służył 

nieprzerwanie przez 4 lata na krążownikach Hochseeflotte. Po 25 latach służby  

w marynarce, przekonany, że wkrótce przejdzie na emeryturę, zaczął w 1920 roku 

studiować nauki polityczne i prawo na Uniwersytecie Berlińskim, przygotowując się 

do zawodu nauczycielskiego. Jednakże w 1922 roku został awansowany do stopnia 

kontradmirała i mianowany inspektorem szkolnictwa morskiego. Raeder stał się 

rzeczywistym przywódcą odradzającej się marynarki, odpowiedzialnym za nabór  

i szkolenie. Miał wycisnąć pod każdym względem osobiste piętno na Reichsmarine. 

W ramach czystki personalnej skromny i odcinający się od polityki Raeder został 
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 Na mocy umów w Waszyngtonie i Londynie. 
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awansowany 1 października 1928 roku na dowódcę niemieckiej marynarki 

wojennej73. 

 
Głównodowodzący Kriegsmarine Erich Raeder 

 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Erich_Raeder.jpg (12.05.2007). 
 

Sam admirał nieufnie i z zaniepokojeniem przyjął objęcie przez Hitlera funkcji 

kanclerza 31 stycznia 1933 roku. Hitler opierał swą władzę w dużym stopniu na armii 

lądowej, a nie na marynarce wojennej, którą często i bezceremonialnie krytykował74. 

Raeder miał pełne ręce roboty, musiał praktycznie od podstaw budować niemiecką 

marynarkę, niegdyś drugą po Wielkiej Brytanii siłę morską w Europie. W trakcie kiedy 

Hitler mamił Brytyjczyków, a postanowienia traktatu wersalskiego wciąż krępowały 

państwo niemieckie, admirał potajemnie rozbudowywał Reichsmarine75, oficjalnie 

pielęgnując przyjazne stosunki z Royal Navy76. 

Nowa flota podwodna, której ostateczny kształt nie został jeszcze określony, 

potrzebowała człowieka, który będzie w stanie stworzyć lojalny, oddany, 

odpowiedzialny i zawodowy korpus oficerski. Raeder, nie miał cienia wątpliwości, 

wybierając kandydata na to stanowisko. Był nim Karl Dönitz, 48 letni komandor. 

Dönitz urodził się 16 września 1891 roku w Grünau, przedmieściu Berlina, jako 

młodszy z dwóch synów Emila Dönitza, inżyniera w zakładach optycznych77. Rodzina 
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należała do klasy średniej, Karl wychowywał się w warunkach warstw średnich,  

w środowisku wyłącznie męskim. Otrzymywał wykształcenie klasyczne w prywatnych 

szkołach. W 1910 roku, mając 18 lat Dönitz wstąpił do Cesarskiej Marynarki 

Wojennej, mimo, iż w rodzinie nie było tradycji morskich78. Awansował szybko.  

W 1916 roku ożenił się, a rok później urodziła mu się córka. W 1916 roku, kiedy 

cesarska marynarka zaczęła kłaść główny nacisk na U-Booty, Dönitz zgłosił się na 

ochotnika do nowej broni. Podczas I wojny światowej służył wpierw jako oficer 

wachtowy, a potem już jako samodzielny dowódca U-Boota. Podczas służby 

otrzymał Krzyż Rycerski. We wrześniu 1918 roku został zmuszony do 

samozatopienia swojego okrętu, a sam dostał się do niewoli brytyjskiej i resztę wojny 

spędził w obozie jenieckim w Anglii. Powracając z niewoli, zastał Niemcy w stanie 

powojennego chaosu. W ciągu następnych 4 lat dowodził torpedowcem. W tym 

czasie urodziło mu się dwóch synów. Awansował na kapitana i został skierowany  

do sztabu marynarki wojennej w Berlinie. Skierowano go do służby w U-Bootwaffe. 

 

Głównodowodzący U-Bootwaffe Karl Dönitz 

 

Źródło: http://www.bunkier.ussexcelsior.net/grafika/biografie/doenitz001.jpg 
(12.05.2007). 

 
Początkowo Karl Dönitz nie był z tego zadowolony ponieważ w Kriegsmarine 

nacisk kładziono na budowę floty nawodnej79. Okręty podwodne miały wyraźnie 

                                                 
78

 G. Knopp, Ludzie Hitlera, Warszawa 1999, s. 336. 
79

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 1, s. 64-68. 
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drugorzędne znaczenie w sztabie marynarki wojennej. Sam Karl Dönitz wymienia 3 

przyczyny zaistniałego stanu rzeczy80: 

1) układ niemiecko-angielski ustalający parytet okrętów podwodnych na 45:100. 

Okręty podwodne były wybitnie ofensywną bronią, a marynarka angielska ze 

względu na położenie Wielkiej Brytanii od lat nastawiona była na obronę swoich 

szlaków handlowych i w wyniku czego, na budowę okrętów broniących 

macierzystej żeglugi. Z tego powodu Anglicy nie posiadali wiele okrętów 

podwodnych81. Ze względu na ustalony w porozumieniu stosunek 45:100 w nowo 

budowanej, zrównoważonej flocie niemieckiej, okręty podwodne nie mogły więc 

stanowić czynnika istotnego ilościowo; 

2) drugą przyczyną były ograniczenia znaczenia okrętów podwodnych zawarte  

i podpisane przez Niemcy w układzie londyńskim z 1936 roku. Zgodnie z nimi, 

okręt podwodny musiał działać zgodnie z prawe pryzowym, ponieważ w zasadzie 

było to niemożliwe musiał odstępować od zamiaru zatopienia statku handlowego. 

Wskutek czego militarne znaczenie okrętu podwodnego znacznie spadło; 

3) trzecią przyczyną spadku znaczenia okrętów podwodnych był azdyk, który był 

nową metodą Anglików wykrywania pozycji okrętów podwodnych pod wodą. 

Azdyk został wynaleziony w swej pierwotnej prymitywnej postaci pod koniec 

pierwszej wojny światowej. Od tego czasu zasada jego działania nie uległa 

zmianie. Natomiast z biegiem lat stale zwiększano jego sprawność i zakres 

działania oraz udoskonalono metody taktycznego zastosowania do ataku na okręt 

podwodny82. Zatem według oficjalnych poglądów Brytyjczyków okręty podwodne 

były bronią przestarzałą, innym krajom, ich zdaniem nie opłacało się ich budować. 

Działanie azdyka83 nie zostało jeszcze wojskowo udowodnione jednak pojawił się 

efekt psychologiczny i w niemieckiej marynarce wojennej pojawiły się wątpliwości 

dotyczące wartości okrętów podwodnych. 

 
Wkrótce jednak Dönitz oddał się bez reszty pracy na nowym stanowisku. Wbrew 

stanowisku Hitlera wyrażał głębokie przekonanie, iż wojna z Anglią jest nieunikniona, 

więc Niemcy powinny budować setki okrętów podwodnych. Jego zdaniem flota  

                                                 
80

 K. Dönitz, 10 lat ..., s. 17-21. 
81

 W 1939 roku Anglia posiadała ich zaledwie 57, a na przykład Francja 78. 
82

 D. Macintyre, Pogromca U-Bootów, Gdańsk 1977, s. 11. 
83

 „Asdic” – to skrót od anti submarine detection investigation commitee. Było to urządzenie 
montowane na statkach nawodnych, które przy pomocy fal ultradźwiękowych mogło według Anglików 
z odległości wielu kilometrów wykryć U-Boota, namierzając odbity sygnał dźwiękowy. 
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U-Bootów Cesarskiej Marynarki Wojennej była bardzo bliska ustanowienia 

skutecznej morskiej blokady Wielkiej Brytanii, która doprowadziłaby do zwycięstwa  

w I wojnie światowej. Był zdania, iż dzięki świetnemu wyszkoleniu, jakie otrzymają 

niemieccy podwodniacy i liczbie około 300 okrętów84, które powinny wybudować 

Niemcy, będą w stanie pokonać Anglię w następnej potyczce. Nowe U-Booty były 

bez porównania lepsze od U-Bootów z I wojny światowej85. Udoskonalono technikę 

radiową. U-Booty zostały wyposażone w nadajniki długo- i krótkofalowe. Dowódca 

floty mógł od teraz utrzymywać stały kontakt ze wszystkimi okrętami znajdującymi się 

na morzu, a poszczególne jednostki między sobą. 

 Przekonany o ogromnych możliwościach floty podwodnej Karl Dönitz całą 

swoją energię skupił na jej rozwoju. Świadomy wyższości floty angielsko-

amerykańskiej, wiedział też, za zaopatrzenie Wielkiej Brytanii zależy od jej marynarki. 

Bezpieczeństwo szlaku atlantyckiego jest więc dla Brytyjczyków sprawą życia  

i śmierci. Co więcej, w czasie wojny, popyt na surowce się zwiększa. Dlatego 

kontrolowanie wód na Atlantyku zapewniało Anglikom dostawy zasobów Stanów 

Zjednoczonych. Tylko rozwój floty podwodnej III Rzeszy według dowódcy  

U-Bootwaffe mógł się temu przeciwstawić86. 

Dönitz budował flotyllę U-Bootów od podstaw. Samodzielnie, schodząc  

z okrętu na okręt miesiącami uczył oficerów i załogi technik walki. Dzięki dowodzeniu 

bezpośredniemu, niebawem znali go już wszyscy. Stworzył taktyki, dzięki którym  

U-Booty mogły rywalizować z systemem konwojowania, ochraniającym statki 

lotnictwem i nowym osiągnięciem brytyjskiej techniki – azdykiem. W ten sposób 

zbudował wzajemne zaufanie i najwyższe morale wśród wszystkich wojsk Rzeszy 

Niemieckiej87. To zaowocowało w czasie wojny. U-Bootwaffe była jedyną, w której 

morale nigdy nie spadło, walcząc i pozostając wierną do końca. Wyznawał zasadę: 

                                                 
84

 W ten sposób biorąc pod uwagę, powrót, naprawę i przeglądy części U-Bootów w rejonach polowań 
utrzymywałaby się nieprzerwanie liczba około 100 U-Bootów. 
85

 Zbudowane z nowych typów stali, były spawane, a nie nitowane. Bardziej wytrzymałe i zwrotne, 
miały dużo krótszy czas zanurzania i schodziły na większe głębokości. Nowy średniej wielkości okręt 
(500 ton) miał dwukrotnie większą od swojego poprzednika moc silników, zwiększających jego 
prędkość nawodną o 3 węzły (do 16 węzłów) oraz zdolności szybkiego przyspieszenia do pełnej 
prędkości w zanurzeniu. Znacznie wzrósł jego nawodny zasięg działania, dzięki wykorzystywaniu 
jednego z dwóch diesli do napędu obydwu śrub. Ulepszono też torpedy. Ich głowice bojowe zostały 
powiększone niemal dwukrotnie. Poza torpedami parogazowymi, Niemcy udoskonalili także torpedę 
elektryczną, która nie pozostawiała żadnego śladu na powierzchni. 
86

 J. Alaluquetas, Szary wilk atakuje. Rekiny Atlantyku: ich rejsy, budowa, uzbrojenie i załogi, 
Warszawa 2004, s. 69. 
87

 W tym czasie Dönitz dobrze poznał swoich ludzi, podobnie jak oni jego. Był charyzmatycznym 
dowódcą. Załogi nazywały go „Lwem”, ludzie ubóstwiali go za umiejętności. 



28 

 

„Jeżeli człowiek nie nauczy się tego, co trzeba, w czasie pokoju, zapłaci za to 

wysoką cenę w czasie wojny”88. 

 
Dönitz miał ambiwalentny stosunek do nowych przywódców Niemiec. Był przede 

wszystkim oficerem marynarki, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. 

Nie popierał nazizmu, lecz był żołnierzem, mającym obowiązek wykonywać rozkazy 

przełożony. Starał się to robić najlepiej jak potrafił89.  

 
 

5. W przeddzień II Wojny Światowej. 
 

Londyński układ o ograniczeniu zbrojeń morskich wygasł w 1936 roku.  

Nie było żadnych szans, aby go przedłużyć. Japonia opuściła Ligę Narodów, zajęła 

Mandżurię i rozpoczęła rozbudowę floty wojennej ponad ograniczenia nałożone  

w traktacie. Włochy zajęły Abisynię. Przygotowywały też plany poważnej rozbudowy 

floty wojennej, co sprowokowało Francję do pójścia za ich przykładem. Tylko Wielka 

Brytania i Stany Zjednoczone uzgodniły pewne ograniczenia zbrojeń morskich.  

Nie były jednak zobowiązujące i każdy kraj postępował wedle swych potrzeb. W ten 

sposób dobiegła końca wspaniała epoka ograniczenia zbrojeń głównych potęg 

morskich90. Adolf Hitler również nie pozostawał bierny91. 

 Dönitz spierał się z dowództwem marynarki w Berlinie, (OKM92) co do typów 

nowo budowanych U-Bootów. OKM, która oponowała za budową małych93 i dużych 

U-Bootów wygrała spór z Dönitzem uznającym, iż tylko średnie U-Booty najlepiej 

będą pasować do koncepcji wojny podwodnej. Powyższa decyzja była porażką jego 

raczkującej U-Bootwaffe. Berlin odrzucił jego opinię dotyczącą wojny z Wielką 

Brytanią94. Budowa dużych U-Bootów, która wymagała dużo więcej czasu, opóźniała 

rozbudowę floty. To wszystko oznaczało, że ani jeden okręt z nowego programu nie 
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 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 1, s. 72. 
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 J. Currie, P. Kaplan, Wilcze stado, U-Booty w II wojnie światowej, Warszawa 1998, s. 28. 
90

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 1, s. 68. 
91

 Niemcy odzyskały Nadrenię. Wkrótce Fűhrer przyłączył się do Benito Mussoliniego w udzielaniu 
poparcia Francisco Franco, wysyłając do Hiszpanii Luftwaffe. 
92

 OKM – Oberkommando der Kriegsmarine. 
93

 Małe 250-tonowe U-Booty, nazywane żartobliwie przez Niemców „kaczkami”, ze względu na swój 
mały zasięg mogły być używane tylko na Bałtyku i Morzu Północnym, a w dalszej części wojny tylko 
do celów szkoleniowych 
94

 Hitler wciąż upierał się przy tym, iż nie dojdzie do konfliktu z Wielką Brytanią. Według Fűhrera, 
Anglików nie sprowokuje nawet atak Niemców na Polskę. 
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został przekazany do eksploatacji w 1937 roku. U-Bootów budowano wciąż o wiele 

za mało. Porażka ta nie dawała spokoju Dönitzowi do końca życia. Był on zdania, iż: 

„Dysponując obecną liczbą okrętów podwodnych i uwzględniając obecne 

tempo i ilość budowanych U-Bootów, można było przewidzieć efekt możliwy 

do osiągnięcia w zwalczaniu linii komunikacyjnych przeciwnika w kolejnych 

latach. Można go porównać jedynie do ukłucia szpilką”95. 

 
 

Rozbudowa floty U-Bootów w okresie 1935-1939 

Rok 1935 1936 1937 1938 1939 

U-Booty 14 21 1 10 11 

Źródło: C. Blair, Hitlera wojna U-Bootów, Myśliwi 1939-1945, Warszawa 1998, s. 71. 

 
 Dönitz awansował na stanowisko dowódcy U-bootów (FdU96), dowodząc już 

trzema powstałym w tym czasie flotyllami. Zgodnie z postanowieniami angielsko-

niemieckiego układu morskiego, w połowie 1937 roku Wielka Brytania powiadomiła 

Niemcy o zamiarze zwiększenia tonażu swojej floty podwodnej o 17 300 ton. 

Zezwalało to Niemcom na powiększenie tonażu U-Bootów o 7785 ton. Wybuchł 

kolejny spór między Dönitzem i OKM na jaki typ U-Bootów przeznaczyć dodatkowy 

tonaż. Dönitz przegrał ponownie, przekazano go na udoskonalenie i budowę dużych 

750-tonowych okrętów97. Tymczasem Hitler wbrew wszystkim dotychczasowym 

zarządzeniom poinformował, że obecnie Kriegsmarine musi brać pod uwagę 

możliwość traktowania Wielkiej Brytanii jako przeciwnika. Będzie co prawda nadal 

zabiegał o względy rządu brytyjskiego, lecz chce aby Raeder w tym samym czasie 

przygotował plany wielkiej rozbudowy floty wojennej. Hitler domagał się również 

zwiększenia liczby U-Bootów.  

Pod koniec 1938 roku OKM sfinalizował plan rozbudowy Kriegsmarine, znany 

jako „Plan Z”, który zakładał stworzenie wielkiej floty nawodnej do 1948 roku98. 

Dokument zakładał budowę 249 U-Bootów99. W tym czasie personel Kriegsmarine 
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 K. Dönitz, 10 lat ..., s. 44. 
96

 FdU – Fűhrer des U-Boote. 
97

 Według Dönitza miały one wady konstrukcyjne, były mało stabilne i miały duży czas wejścia  
w zanurzenie. 
98

 Składać się ona miała z 6 superpancerników, 2 dużych pancerników, 5 krążowników liniowych, 3 
pancerników kieszonkowych, 4 lotniskowców, 5 ciężkich i 40 lekkich krążowników oraz 68 niszczycieli. 
99

 Przy podziale na typy U-Bootów Dönitza nawet nie zapytano o zdanie. Jedynie 25% to miały być 
 U-Booty średnie, które Dönitz uważał za najbardziej skuteczne. 
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miał wzrosnąć do 210 tysięcy osób zaś łączny koszt budowy nowych okrętów 

wyniósłby około 33 miliardy Reichsmarek100. Führer zatwierdził „Plan Z” bez zmian, 

żądając jednocześnie by rozbudowa floty została zakończona do końca 1945 roku, 

zapewniając jednocześnie, iż Kriegsmarine otrzyma priorytet przed innymi rodzajami 

sił zbrojnych. Przyjęcie planu stanowiło jaskrawe pogwałcenie postanowień układu 

morskiego między Niemcami a Wielką Brytanią. Postanowienia „Planu Z” miały być 

trzymane w tajemnicy, aż Hitler znajdzie wygodny politycznie pretekst do 

unieważnienia układu i obarczenia winą za jego zerwanie Brytyjczyków. Posunięcie 

niemieckie wywołało głęboki szok w Admiralicji, niemniej rząd brytyjski przyjął 

oświadczenie bez sprzeciwu101. Anglicy jednak również nie pozostawali dłużni. 

Admiralicja brytyjska wydała zarządzenie dla żeglugi handlowej, aby w chwili 

dostrzeżenia okrętów podwodnych wysyłała ona drogą radiową meldunki o ich 

pozycjach i w ten sposób „włączyła statki handlowe do systemu ostrzegania 

marynarki”102. Zarządzenie to sprzeczne jest z sensem układu z 1936 roku, które 

zabrania statkom handlowym wszelkiego uczestnictwa w prowadzeniu wojny. 

Pokazuje ono, iż Anglia już w latach pokoju nie zamierzała dotrzymać postanowień 

tego układu. 

 Łamiąc porozumienie zawarte z Francją i Wielką Brytanią, Hitler w marcu 1939 

roku, w drodze zastraszania i politycznych intryg wkroczył do Pragi103. Jak słusznie 

przewidywał Führer, Francja i Anglia nie kiwnęły palcem, aby przyjść z pomocą 

Czechosłowacji. Wielka Brytania jedynie udzieliła gwarancji Polsce. Stanowiło  

to pretekst do zerwania niemiecko-angielskiego układu o flocie przez Hitlera 26 

kwietnia 1939 roku. Był to bardzo mocny gest polityczny. Agresja dokonana  

na Czechosłowacji wywołała nieoczekiwaną reakcję w społeczeństwie brytyjskim. 

Zaczęto gwałtownie protestować i domagać się, by stanowczo przeciwstawić się 

agresji Hitlera. W obliczu powszechnego oburzenia premier Neville Chamberlain104 

zmuszony był oświadczyć, że Wielka Brytania udzieli Francji poparcia, jeżeli ta 

będzie honorować swój układ sojuszniczy z Polską, następnym państwem, które 

Adolf Hitler miał na swoim celowniku. W marcu 1939 roku nastąpił przewidywany 

przez wielu polityków kryzys w stosunkach polsko-niemieckich. Polska była krajem 
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 http://www.kriegsmarine.netlook.pl/planz/historia.html (18.03.2006). 
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 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 1, s. 75. 
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 S. Roskill, The War at Sea, t. 1, s. 34, cyt. za K. Dönitz, 10 lat ..., s. 46. 
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 Gwałt ten przesłonił inny podbój dokonany przez nazistów tydzień później, kiedy w kolejnej 
bezkrwawej operacji Kriegsmarine zajęła należącą do Litwy Kłajpedę. 
104

 Do tej pory główny ugodowiec w polityce Wielkiej Brytanii z nazistowskimi Niemcami. 
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większym i silniejszym niż Czechosłowacja i zaanektowana bez jednego wystrzału 

Austria. Poprzez grę polityczną oraz odpowiednie zabiegi dyplomatyczne wobec 

Francji i Anglii Hitler chciał przedstawić kryzys w stosunkach z polską jako lokalny 

konflikt zbrojny105. 

 Zdaniem dowódcy U-Bootwaffe, Karla Dönitza obecna liczba U-Bootów 

skłaniała go do stwierdzenia, iż „w przypadku wojny będą one w stanie dać Anglikom 

jedynie prztyczek w nos”. Sam zaś Hitler obiecał, iż „zadba oto, aby w żadnym 

wypadku nie doszło do wojny z Anglią. Byłby to bowiem „finis Germaniae”106. Jednak 

Dönitz w swojej biografii tak oceniał ową sytuację: 

„Biorąc pod uwagę obecne napięcie pomiędzy Anglią i 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. (...) Rzadko kiedy jakaś formacja 

wojskowa ruszała na wojnę dysponując tak kiepskimi środkami. W gruncie 

rzeczy mogła ona dawać wrogowi jedynie kuksańce”107. 

 
Na marginesie historii należy zauważyć, że Hitler był absolutnie przekonany,  

iż ani Wielka Brytania, ani Francja nie będzie walczyła w obronie Polski.  

Nie przewidział on jednakże, że co prawda oba te kraje istotnie nie walczyły  

w obronie państwa polskiego we wrześniu 1939 roku, jednak ku zaskoczeniu strony 

niemieckiej Wielka Brytania  w dniu 3 września wypowiedziały wojnę Niemcom. 

Dwadzieścia lat i 10 miesięcy po podpisaniu zawieszenia broni w listopadzie 1918 

roku Niemcy i Imperium Brytyjskie znalazły się znów w stanie wojny108. Tego samego 

dnia wojnę III Rzeszy wypowiedziała również Francja.  
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 E. Kosiarz, Wojna na Bałtyku 1939, Gdańsk 1988, s. 5. 
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 K. Dönitz, 10 lat ..., s. 53. 
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 Tamże, s. 58-59. 
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 B. Edwards, Dönitz i wilcze stada, Warszawa 1997, s. 16. 
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Rozdział II. U-Booty w roli myśliwych 
 
 

1. Życie na U-Boocie. Taktyka wilczych stad. 
 
 500-tonowy okręt podwodny typu VIIB lub VIIC miał 64 metry długości i 5,8 

szerokości. Wnętrze sztywnego kadłuba było podzielone wzdłuż okrętu na sześć 

przedziałów. Wewnątrz był znacznie mniejszy109. Było, więc niesamowicie ciasno.  

W przedziale dziobowym znajdowało się 10 torped110. Znajdowało się tu również 12 

składanych koji, którymi dzieliło się 24 marynarzy. Pomieszczenie było tak 

zatłoczone torpedami, iż nie można było stać w pozycji wyprostowanej, a poruszać 

dawało się z trudem111. W kolejnym przedziale oprócz baterii okrętowych znajdowały 

się osobne koje dla kapitana i 5 oficerów. Spożywali oni posiłki na małym składanym 

stoliku, siedząc na kojach, co doskonale można było obserwować w filmach  

o tematyce traktującej o wojnie podwodnej112. Urządzenia toaletowe były prymitywne 

i miały rozmiary budki telefonicznej113. Z powodu ograniczonego zaopatrzenia  

w słodką wodę zabroniona była kąpiel, zachęcano natomiast do noszenia brody. 

Odór ludzkiego potu starano się niwelować płynami o mdlącym zapachu. Następne 

przedziały zajmowała centrala mieszcząca dowództwo okrętu oraz maszynownia  

i elektrownia mieszcząca dwa silniki o mocy 375 KM.  

 

 

 

                                                 
109

 42,5 metra długości i około 3 metrów szerokości. 
110

 4 w wyrzutniach i 6 zapasowych. 
111

 Ci, którzy mieszkali w przedziale dziobowym (nazywanym też żartobliwie „jaskinią”) modlili się  
o działania bojowe, gdyż każda wystrzelona torpeda oznaczała więcej przestrzeni życiowej. 
112

 Chociażby wybitny „Das Boot” (Okręt) z 1981 roku, reżyserii Wolfganga Petersena, który opowiada 
historię jednego z U-Bootów i jego załogi. Znakomicie obrazuje on tygodnie spędzone pod wodą,  
w strachu, w monotonni rejsu w walce i zagrożeniu. Film powstał na podstawie powieści Lothara 
Buchheima pod tym samym tytułem. 
113

 Z dwóch toalet jedna przeważnie spełniała funkcję magazynu żywności. Oznaczało to, że z jednej 
ubikacji korzystali wszyscy – 44 mężczyzn.  
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Przekrój U-Boota 

 

Źródło: A. Perepeczko, U-Booty II wojny światowej, Warszawa 2006, s. 33. 

 
Wewnątrz okrętu śmierdziało olejem napędowym, potem i jedzeniem, jednakże 

członkowie załóg okrętów podwodnych uważali się za specjalną zbiorowość – 

elitarnych ochotników Kriegsmarine – i byli dumni z tego wyróżnienia. W większości 

kapitanowie niemieckich okrętów podwodnych nie byli nazistami114 tylko oddanymi 

służbie za ojczyznę żołnierzami, gotowymi poświęcić własne życie. Podobne 

nastawienie miał ich dowódca Karl Dönitz: 

„Dla mnie jako żołnierza możliwa jest tylko jedna reakcja – uczynić wszystko, 

co do mnie zależało, aby tę wojnę wygrać. Żołnierz nie może, nie ma prawa 

mieć innego nastawienia. Kto w takim przypadku wymaga od żołnierza czegoś 

innego niż posłuszeństwa, podważa zasady wojskowości i zagraża 

bezpieczeństwu własnego państwa”115. 

 
Według powszechnych opinii okręty podwodne, znane z okresu obu wojen 

światowych, pływały przeważnie pod woda i tylko niekiedy wypływały  

na powierzchnię, będąc w prawdziwym tego słowa znaczeniu okrętami podwodnymi. 

Pogląd ten nie jest słuszny. Okręty podwodne zarówno te, będące w dyspozycji 

Dönitza, jak i te należące do innych państw, do 1944 roku zanurzały się jedynie  

w razie konieczności – w sytuacjach defensywnych lub podczas wykorzystywania 

ataku w biały dzień. Większość czasu spędzały one, zatem na powierzchni wody. 

Były to, więc właściwie okręty „zanurzające się”, tzn. jednostki nawodne, zdolne do 

ukrycia się poprzez zanurzenie. Powodem, dla którego U-Boot w miarę możliwości 

                                                 
114

 Często też nie zgadzali się z poglądami faszystowskiego wodza. 
115

 K. Dönitz, 10 lat ..., s. 64. 
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pozostawał na powierzchni wody była możliwość dalekiej obserwacji oraz przede 

wszystkim większa prędkość okrętu, dzięki której mógł on szybko zmienić pozycję  

i skutecznie przeprowadzić atak. 

 Uważa się powszechnie, że w czasie II wojny światowej, wszyscy marynarze 

na okrętach podwodnych byli ochotnikami. Między innymi dzięki temu wśród załóg  

U-Bootów panowało poczucie braterstwa i większa świadomość niezależności  

w porównaniu z innymi marynarzami. Żyli w ciasnocie i wywołującym klaustrofobię 

otoczeniu, w niehigienicznych warunkach i zaduchu, ale czuli się zjednoczeniu 

wspólnie przeżywanymi niebezpieczeństwami i wspólnym celem116. 

 U-Bootwaffe od początku swojej działalności, kiedy tylko posiadała 

odpowiednią ilość okrętów podwodnych przystępowała do realizowania nowej taktyki 

walki U-Bootów na alianckich liniach żeglugowych. Taktyka przez propagandzistów 

nazwana została „taktyką wilczych stad”117. Polegała ona na ustawieniu okrętów  

w tyralierę w odległości kilkunastu mil, jeden od drugiego w poprzek przewidywanej 

trasy konwoju. Im więcej okrętów brało udział w utworzonej linii i im lepsza były 

warunki morskie, tym szersza była owa tyraliera118 i tym większa szansa na wykrycie 

konwoju. Gdy jeden z czekających U-Bootów zdołał wykryć statki konwoju miał 

obowiązek podążania za nimi w taki sposób, aby nie zostać zauważonym. 

Równocześnie wysyłał sygnał radiowy119, do dowództwa U-Bootwaffe, które wysyłało 

odpowiednie rozkazy do pozostałych okrętów, które skupiały się, doganiając konwój  

i najczęściej z zapadnięciem ciemności rozpoczynano atak z kilku stron 

jednocześnie.  

Stado wilcze działa zazwyczaj mądrze i bezwzględnie. Przewodnik wypatruje 

zdobyczy, kiedy się ukaże wyciem zwołuje swoich kamratów. Taką właśnie 

zapożyczoną ze świata zwierząt zasadę dowódca U-Bootwaffe Karl Dönitz uczynił 

podstawą taktyki niszczenia konwojów na morzu. Stąd jej nazwa – wilcze stado120. 

Samo przygotowanie ataku opierało się na wyliczeniach i prognozowaniu szybkości, 

które porównywano, by zaplanować spotkanie konwoju z grupą U-Bootów. Trzeba 

było również zdecydować, możliwie jak najszybciej, gdzie usytuować okręt, który miał 

                                                 
116

 J. Currie, P. Kaplan, Wilcze stado…, s. 7. 
117

 A. Perepeczko, U-Booty…, s. 134. 
118

 W praktyce owa tyraliera wynosiła około 100-150 mil. 
119

 Meldunek był zaszyfrowany maszyną szyfrującą Enigma. W późniejszych latach depesze te były 
pożywką dla alianckich kryptologów, którzy starali się dekodować niemieckie sygnały. 
120

 W. Pikul, Requiem…, s. 234. 
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za zadanie nadzorować konwój121. W czasie ataku wilczym stadem na konwój, 

starano się nie przekraczać liczby 15 U-Bootów, gdyż więcej zgromadzonych  

w jednym sektorze okrętów podwodnych mogła spowodować ich wzajemne kolizje122. 

 
 

Taktyka zespołowych ataków U-Bootów 

 
Źródło: A. Perepeczko, U-Booty II wojny światowej, Warszawa 2006, s. 135. 

 
 

2. Początek działań bojowych. 
 
 Dowodzący Kriegsmarine, admirał Raeder 15 sierpnia 1939 roku przekazał 

Dõnitzowi sygnał alarmu wojennego „spotkanie towarzyskie”, który był 

zaszyfrowanym rozkazem operacyjnego rozwinięcia floty podwodnej do wojny. Data 

napaści na Polskę zaplanowana była na 26 sierpnia. Hitler do końca nie wierzył,  

iż Wielka Brytania i Francja będzie walczyć za Polskę. Ponadto Führer usiłował 

                                                 
121

 J. Alaluquetas, Szary wilk atakuje…, s. 162. 
122

 http://www.ubootwaffe.pl/artykuly/wilcze_stada.html (18.03.2006). 
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podjąć rozmowy ze Związkiem Radzieckim, aby uniknąć walki na dwa fronty. Dlatego 

U-Bootwaffe musiała być przygotowana na trudne do przewidzenia ewentualności123: 

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, której udziela pomocy tylko ZSRR. 

 
Oczywiście flota niemiecka nie była w żadnym wypadku przygotowana do 

wojny morskiej z Wielką Brytanią i Francją. Pomimo układów o ograniczaniu zbrojeń 

oba te państwa posiadały olbrzymią liczbę okrętów nawodnych różnych klas124. 

Alianci dysponowali dziesięciokrotną przewagą w okrętach nawodnych. Podobnie 

było w odniesieniu do pełnomorskich okrętów podwodnych. Sojusznicy Polski mieli 

około 120 okrętów podwodnych, tymczasem Niemcy mogły im przeciwstawić około 

27 jednostek. Biorąc pod uwagę, iż nie wszystkie niemieckie okręty były w pełni 

gotowości wojennej, 19 sierpnia Dõnitz dysponował zaledwie 20 okrętami w pełni 

gotowymi do działań bojowych. 

 Tymczasem rozmowy Berlina z Moskwą zakończyły się podpisaniem przez 

ministra spraw zagranicznych Rzeszy von Ribbentropa, paktu na 20 lat 

stwierdzającego, że Niemcy i ZSRR nie zaatakują się wzajemnie ani nie udzielą 

poparcia jakiemukolwiek państwu w ataku na jedną ze stron. Tajne teksty protokołu, 

który ze strony Związku Radzieckiego desygnował komisarz Wiaczesław Mołotow 

przesądzały losy Polski. Rzesza i ZSRR uzgodniły, iż dokonają inwazji na 

Rzeczpospolitą i jej podziału między siebie. Data inwazji na Polskę została ustalona 

na 26 sierpnia. Jednakże Brytyjczycy ratyfikowali układ o wzajemnej pomocy  

z Polską. Ambasador Francji w Niemczech poinformował, że Francja postąpi 

podobnie125. Hitler przesunął więc inwazję o 6 dni. 

 1 września Niemcy dokonały inwazji na Polskę. Zgodnie z planem 

operacyjnym Kriegsmarine udzieliła wsparcia Wehrmachtowi i Luftwaffe, atakując 

flotę polską. Do zniszczenia floty polskiej i wsparcia ogniowego wojsk lądowych  

                                                 
123

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 1, s. 81. 
124

 22 pancerniki i krążowniki liniowe, 7 lotniskowców, 83 krążowniki oraz niezliczoną liczbę 
niszczycieli. Ponadto 7 nowych pancerników i 8 lotniskowców w budowie. Kriegsmarine mogła tej 
potężnej sile przeciwstawić jedynie 2 pancerniki (Bismarck i Tirpitz), 1 lotniskowiec w budowie (Graf 
Zeppelin), 2 krążowniki liniowe (Gneisenau i Scharnhorst), 3 pancerniki kieszonkowe, 8 krążowników 
oraz około 20 niszczycieli. 
125

 Okazało się również, iż Włochy nie będą mogły natychmiast przystąpić do wojny z Wielką Brytanią  
i Francją, chyba, że Niemcy dostarczą im ogromnych ilości zaopatrzenia. 
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w rejonie Zatoki Gdańskiej naczelne dowództwo Kriegsmarine wydzieliło znaczne siły 

okrętów, a dowództwo Luftwaffe, potężne siły powietrzne126. Dwa dni później Wielka 

Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Rzeszy. Niestety nie wiązało się to  

z udzieleniem bezpośredniej pomocy Polsce. W dniu 17 września od wschodu 

uderzył Związek Radziecki. Z powodu przytłaczającej przewagi wrogów Polacy ulegli 

po przeszło miesiącu walk. Po zajęciu Polski i wybrzeży wschodniego Bałtyku 

Niemcy uzyskali dość bezpieczny akwen wraz z dużymi portami handlowymi  

w Gdyni, Gdańsku i Świnoujściu, które szybko zostały przystosowane na potrzeby 

Kriegsmarine127. Anglia po wypowiedzeniu wojny Niemcom ogłosiła morską blokadę 

III Rzeszy. Brytyjskie okręty podwodne rozpoczęły patrolowanie szlaków, które 

prowadziły do wybrzeży niemieckich. Zablokowało to całkowicie niemiecką żeglugę 

handlową128. 

 Oceniając sytuację wroga na początku wojny należało założyć,  

że w pierwszym okresie wojny większość statków handlowych będzie płynąć 

pojedynczo, ponieważ stworzenie organizacji konwojów wymagać będzie czasu. 

Dönitz w swojej biografii założył, 3 elementy składowe podwodnej wojny129: 

1) ataki na pojedyncze statki w celu przerwania połączeń handlowych 

Imperium Brytyjskiego. Wkrótce okazało się, iż brytyjskie statki czynią 

użytek ze swych urządzeń radiowych podając informację o pozycji 

niemieckiego okrętu podwodnego. Ponadto Pierwszy Lord Admiralicji 

Winston Churchill poinformował o wyposażeniu angielskich statków w broń 

przeciw okrętom podwodnym. Nakazywano również wszystkim parowcom 

taranować niemieckie okręty. W Wielkiej Brytanii powołano specjalną 

Sekcję Oddziału Handlu w Admiralicji w celu uzbrojenia całej brytyjskiej 

marynarki handlowej130. Należy stwierdzić, że niemieckie Kierownictwo 

Wojny Morskiej od samego początku przestrzegało międzynarodowych 

postanowień Protokołu Londyńskiego i stosownie do naruszania owych 

ustaleń przez przeciwnika, podobnie jak i on, krok po kroku odstępowało 

od jego zasad. Musiało więc nastąpić ograniczenie, a później zaniechanie 

przestrzegania owych postanowień; 
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 E. Kosiarz, Wojna na Bałtyku…, s. 408. 
127

 http://okretywojenne.pl/pefu/html/pl_article4.htm (23.11.2006). 
128

 S. Sutowski, Okręty podwodne…, s. 205. 
129

 K. Dönitz, 10 lat ..., s. 67-81. 
130

 T. Gelewski, Zbrodnie wojenne na morzu w drugiej wojnie światowej, Gdańsk 1976, s. 34. 
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2) nieograniczone ataki na konwoje – grupa okrętów podwodnych, czyli 

wilcze stado tworzyła linię dozorową, zbierała się w pobliżu konwoju  

i atakowała wspólnymi siłami. Sztab Dönitza na lądzie kierował drogą 

radiową stadem, aż do momentu ataku; 

3) stawianie min przez okręty podwodne – niezbyt wysoko oceniano szanse 

na sukces w zwalczaniu komunikacji handlowej za pomocą min. Jednak do 

1 marca 1940 roku liczba zatopień statków wskutek ich wejścia na miny 

wynosiła 115 statków o wyporności 394 533 BRT131. 

 
Z kolei Andrzej Perepeczko w swojej pracy narzuca inny podział132: 

 1) działania korsarskie; 

 2) działania minowe; 

 3) działania bojowe zarówno przeciw okrętom wojennym, lecz głównie 

przeciwko żegludze. 

 
W początkowym okresie wojny okręty niemieckie miały zakaz atakowania 

statków francuskich. Hitler próbował uniknąć rozszerzenia wojny, mimo nominalnego 

wypowiedzenia przez Francję wojny. Dopiero, gdy ta nadzieja się nie ziściła, pod 

koniec września 1939 roku zniesiono ograniczenia działań U-Bootów wobec żeglugi 

francuskiej. 

Liczba zatopień alianckich statków handlowych wyniosła w okresie od  

3 września 1939 roku do 28 lutego 1940 roku 199 statków o wyporności 701 985 

BRT133, a w ciągu pierwszych 10 dni wojny zatopiono 18 statków o łącznej 93 363 

BRT. Największą wartość jak miało się okazać w przyszłości było zatapianie 

zbiornikowców, które dostarczały na wyspiarką Anglię ropę naftową. Bez 

utrzymywania dostaw tego surowca nie byłoby możliwe prowadzenie wojny przez 

Wielką Brytanię, a dostawy paliw mogły być dostarczane jedynie drogą morską. 

Pierwsze starcia na morzu cechowało lekceważenie przez Brytyjczyków 

znaczenia działań podwodnych i ich skutków. Niemcy z kolei lekceważyli 

zabezpieczenie łączności radiowej przed penetracją nieprzyjaciela, co wkrótce miało 

stać się przyczyną ich kłopotów134. 

                                                 
131

 S. Roskill, The War…, t. 1, s. 615, cyt. za K. Dönitz, 10 lat ..., s. 81. 
132

 A. Perepeczko, U-Booty…, s. 39. 
133

 S. Roskill, The War…, t. 1, s. 615, cyt. za K. Dönitz, 10 lat ..., s. 74. 
134

 K. Macksey, Największe błędy dowódców w II wojnie światowej, Warszawa 2005. s.93. 
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3. Afera Athenii. Atak na Scapa Flow. 
 
 Dwa zdarzenia, które ukształtowały początek działań wojennych to tzw. „Afera 

Athenni”, oraz atak Priena na brytyjską bazę w Scapa Flow. 

 3 września U-30 dowodzony przez Fritza-Juliusa Lempa krążył na północny 

zachód od Irlandii. Wachta pokładowa zauważyła na horyzoncie duży statek 

podążający w kierunku Wielkiej Brytanii. Okręt szedł zaciemniony, zygzakując i był 

uzbrojony w działa pokładowe. Kapitan U-Boota stwierdził, iż jest to prawdopodobnie 

krążownik pomocniczy i wystrzelił w jego kierunku torpedy. Okazało się, że popełnił 

horrendalny błąd, gdyż okrętem tym był duży135 oceaniczny statek pasażerski 

Athenia z 1103 ludźmi na pokładzie136.  

 
Tonąca Athenia 

 

Źródło: http://www.ubootwaffe.pl/artykuly/athenia.html (12.05.2007). 
 

Niestety Lemp popełnił kolejny błąd nie informując dowództwa  

o storpedowaniu Athenii, w wyniku137 czego zginęło 112 osób. Zatopieniu statku 

nadano za pośrednictwem mediów niesamowity rozgłos, co miało bardzo poważny 

wpływ na opinię publiczną, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, z którą bardzo 

musiał liczyć się Hitler nie chcąc sprowokować USA do wojny138. Po powrocie  

U-Boota do bazy niemieckie dowództwo idąc za rozkazem Führera, odcięło się  

od alianckich oskarżeń twierdząc, iż zatopienie statku musiało być dziełem brytyjskiej 

miny lub brytyjskiego okrętu podwodnego. Sfałszowano również dziennik okrętowy 

U-30139. W świetle panujących wówczas zasad prowadzenia wojny storpedowanie 

                                                 
135

 13 580 BRT. 
136

 Wśród pasażerów było 311 Amerykanów. 
137

 Część pasażerów zginęła w wyniku prowadzenia niefrasobliwej akcji ratunkowej. 
138

 A. Perepeczko, U-Booty…, s. 44. 
139

 Był to jedyny przypadek sfałszowania bojowego dziennika na rozkaz przełożonych w II wojnie 
światowej. 
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przez Lempa brytyjskiego liniowca bez ostrzeżenia było rzeczą skandaliczną  

i spowodowało w Niemczech duże zakłopotanie140. Ponadto za pośrednictwem 

ministerstwa propagandy Josepha Goebbelsa, zaczęto rozgłaszać informację,  

że Athenia została zatopiona na rozkaz Churchilla, w celu skłócenia Niemiec  

ze Stanami Zjednoczonymi: 

„Winston Churchill zamierzał zatopić statek przez wewnętrzną eksplozję 

piekielnej maszyny. (…) Cienie tych, którzy stracili życie, wołają go przed 

trybunę świata i zapytują brytyjski naród: Jak długo będzie urząd, znany jako 

jeden z najbogatszych w tradycje w historii Wielkiej Brytanii, piastowany przez 

mordercę?”141 

 
 Również w pierwszym miesiącu działań wojennych, Dönitz powziął plan 

zadania dotkliwego, prestiżowego ciosu Royal Navy. Pomysł ów to atak na bazę 

morską w Scapa Flow na Orkadach. U-Boot pod osłoną nocy miał wślizgnąć się 

pomiędzy zatopionymi statkami142 i zaatakować zacumowane tam okręty Home 

Fleet. Do wykonania tej arcytrudnej misji Karl Dönitz wybrał kapitana Güntera 

Priena143: 

„Operacja ta wydawała się najśmielszą ze wszystkich śmiałych 

przedsięwzięć144”. 

 
W dniu 13 października U-47 wpłynął do cieśniny Kirk i między dwoma zatopionymi 

kadłubami statków dostać się do Scapa Flow. Prien opisał to jednym zdaniem, 

mówiącym wszystko o stopniu trudności tej misji: 

„13 metrów wolnej przestrzeni”145.  

 
Po kilku oddanych strzałach, które okazały się niewypałami U-Bootowi udało się 

zatopić pancernik Royal Oak, zginęło 833 ludzi z 1200 osobowej załogi. Nazajutrz, 

Admiralicja podała smutna i upokarzającą wiadomość o zatopieniu statku i wielkich 

stratach w ludziach. Wydano natychmiast rozkaz zabraniający wszystkim okrętom 

                                                 
140

 http://www.kriegsmarine.netlook.pl/bitwy/athenia.html (12.12.2006). 
141

 A. Perepeczko, U-Booty…, s. 46. 
142

 Wrakami zatopionych statków blokowano wejścia do ważnych strategicznie portów. 
143

 Prien mógł zapoznać się z dokumentami dotyczącymi ataku na Scapa Flow, mając możliwość 
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stacjonowania w Scapa Flow146. Niemcy umiejętnie rozdmuchali ten sukces 

nazywając go „ciężkim ciosem”, który „bardzo zaszkodził brytyjskiemu prestiżowi”, 

„umocnił szacunek” do Kriegsmarine i „rodzi sympatię” do „młodej floty 

podwodnej”147. Kapitana Priena odznaczono Żelaznym Krzyżem Pierwszej Klasy,  

a pozostałych członków załogi Krzyżami Drugiej Klasy148. Sam Prien opisał swój 

wyczyn w książce149. Hałaśliwa reklama stanowiła olbrzymie wsparcie dla  

U-Bootwaffe, pokazały dość sceptycznie nastawionemu do niej Hitlerowi,  

iż pojedynczy, tani U-Boot z zaledwie 44 ludźmi na pokładzie potrafi zatopić olbrzymi 

pancernik z załogą 1200 marynarzy. Wyczyn Priena był również sukcesem 

strategicznym gdyż flota brytyjska została pozbawiona dogodnej i doskonale 

usytuowanej bazy, z której można było wypływać zarówno na Atlantyk jak i na Morze 

Północne150. 

 
 

4. Strategiczny wyścig. 
 
 Kiedy Winston Churchill objął ponownie stanowisko Pierwszego Lorda 

Admiralicji151, brytyjska flota podzielona była na Home Fleet i Flotę 

Śródziemnomorską. Clay Blair w swojej książce wymienia jej trzy główne zadania152: 

1) zwalczanie nawodnych sił Kriegsmarine, co powinno zapobiec jej atakom 

na brytyjskie statki handlowe oraz ostrzałowi wybrzeży brytyjskich; 

2) blokada handlowa i gospodarcza Niemiec – niewiele osób wierzyło, żeby 

blokada morska odniosła oczekiwane rezultaty ze względu na strategiczny 

sojusz Rzeszy ze Związkiem Radzieckim; 

3) ochrona własnej żeglugi handlowej przed U-bootami. 

 
Jako, że Niemcy nie posiadały okrętów podwodnych do roku 1935, marynarka 

brytyjska nie rozwijała intensywnie broni do ich zwalczania. Wierzono też 

powszechnie w sukces azdyku. We wrześniu 1939 roku Royal Navy dysponowała 
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około 180 statkami wyposażonymi w te urządzenie153. Dopiero Churchill wyraził 

głębokie przekonanie, że to właśnie U-Bootwaffe, a nie okręty nawodne Kriegsmarine 

stanowić będą główne zagrożenie morskie dla Wielkiej Brytanii: 

„Wielka Brytania może być zmuszona stawić czoło atakowi dwustu, trzystu  

U-bootów”154. 

 
Royal Navy miała stosować następujące środki do walki z U-bootami155: 

1) miny – planowano założenie defensywnych pól minowych wzdłuż wybrzeża 

Wysp Brytyjskich i w kanale La Manche w celu jego zablokowania; 

2) grupy do zwalczania okrętów podwodnych – w II wojnie światowej do 

służby morskiej weszły lotniskowce. Uważano, iż w połączeniu z grupą kilku 

niszczycieli, taka grupa okrętów będzie stanowiła zagrożenie dla U-Bootów; 

3) loty rozpoznawcze samolotów bazowanych na lądzie – jako wsparcie dla 

RAF156 utworzono lotnictwo obrony wybrzeża – Coastal Command; 

4) konwoje – tym razem miało obejść się bez dramatycznych debat na temat 

konwojowania. Od początku wojny wszystkie brytyjskie statki handlowe miały 

zostać podporządkowane operacyjnemu kierownictwu rządu. Statki, których 

prędkość nie przekraczała 15 węzłów lub nie osiągała 9 węzłów, miały pływać 

pod eskortą. W ramach przygotowań do tego olbrzymiego przedsięwzięcia 

rząd powołał specjalną strukturę organizacyjną oraz przeszkolił tysiące 

oficerów floty handlowej w zakresie taktyki i zasad konwojowania; 

5) obrona żeglugi handlowej – założono z góry, iż Niemcy nie będą 

przestrzegali postanowień w sprawie okrętów podwodnych i każdy brytyjski 

statek handlowy zostanie zatopiony bez ostrzeżenia. Admiralicja starała się 

więc jak najszybciej uzbroić statki handlowe; 

6) okręty podwodne – Admiralicja planowała włączenie większości floty 

podwodnej do konfrontacji z U-Bootami; 

7) trałowanie – specjalny statek ciągnął kable elektryczne, słona woda zamykała 

obwód elektryczny, tworząc silne pole magnetyczne w wyniku którego 

wybuchały niemieckie miny magnetyczne; 
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8) rozpoznanie radiowe – Kriegsmarine, podobnie jak Wehrmacht i Luftwaffe 

zaczęło posługiwać się maszyną do szyfrowania, Enigmą. Ze względu na 

większe skomplikowanie Enigmy dla marynarki w stosunku do wojsk lądowych 

i lotniczych oraz większych środków bezpieczeństwa podejmowanych przez 

Kriegsmarine uważano, iż szyfr Enigmy będzie bardzo trudny a wręcz 

niemożliwy do złamania. Brytyjczycy skupili się, więc na trzech innych 

sposobach rozpoznania radiowego: 

a) radionamierniki – od pierwszych dni wojny Anglicy dążyli do 

usprawnienia tej metody wykrywania nieprzyjacielskich transmisji 

radiowych z morza. Stworzono nową sieć nowoczesnych naziemnych 

stancji nasłuchu w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, na Bermudach  

i w Indiach Zachodnich; 

b) analiza przepływu depesz – przepływ szyfrowanych Enigmą depesz 

radiowych U-bootów charakteryzowała określona rutyna157, dlatego 

brytyjscy technicy rozpoznania radiowego byli w stanie wyodrębnić 

niektóre istotne informacje; 

c) identyfikatory depesz radiowych – każdy nadajnik radiowy opatruje 

depeszę szczególnym elektronicznym podpisem158. 

9) radar – Brytyjczycy byli ostatnimi po Amerykanach, Francuzach i Niemcach, 

którzy zbudowali radar – urządzenie do wysyłania i odbioru kierowanych 

impulsów fal radiowych w celu pomiaru odległości obiektu w przestrzeni 

powietrznej lub na morzu. Jednak już w końcu 1939 roku Wielka Brytania stała 

się światowym liderem w technice radiolokacyjnej. Anglicy zastosowali fale 

radiowe do wykrywania, lokalizacji i określania współrzędnych celów159; 

10)  łamanie szyfrów – niemieccy specjaliści byli zachwyceni Enigmą. 

Urządzenie było wielkości maszyny do pisania, zasilanym bateriami. 

Kryptolodzy uważali, iż prawidłowo zaszyfrowane depesze były niemożliwe do 

odczytania. Ogólna liczba kombinacji powstałych w wyniku wielu zmiennych 

była trudna do objęcia – wynosiła 6 tysięcy trylionów. Trzeba było również 

znać klucze, kolejność i nastawy bębenków. Brytyjczycy stworzyli specjalną 
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jednostkę zajmująca się łamaniem szyfrów – GCHQ160, która mieściła się  

w Bletchey Park, gdzie próbowano zgłębić działanie Enigmy. 

 
Decyzja Brytyjczyków wprowadzenia w życie systemu konwojowania 

doprowadziła do czasowego zahamowania dużej części brytyjskiego handlu i według 

szacunków Churchilla zmniejszyła import o niemal jedną trzecią. Pierwszy Lord 

Admiralicji uważał, że podobnie jak w I wojnie światowej Wielka Brytania będzie 

potrzebowała olbrzymiej pomocy Stanów Zjednoczonych. Churchill stopniowo 

zachęcał i wciągał Franklina Delano Roosevelta w wojnę. Pierwszym etapem miało 

być zakup od Ameryki pełnomorskich niszczycieli. 

 
 

5. Pierwszy rok wojny. 
 
 Do 1 kwietnia 1940 roku U-Booty zatopiły 277 statków o tonażu około 974 000 

BRT161. Ze wszystkich posłanych na dno statków 118 (43%) stanowiły jednostki 

brytyjskie. Strata ta stanowiła około 3% pełnomorskiej floty handlowej Wielkiej 

Brytanii liczącej około 3000 jednostek. Pomimo to import brytyjski spadł o 25%. Było 

to spowodowane wprowadzeniem systemu konwojów. Spadek był dotkliwy  

i spowodował zaciskanie pasa oraz lokalne braki w zaopatrzeniu w żywność. Niemcy 

w ciągu tych samych 7 miesięcy wojny, uwzględniając wszystkie przyczyny, stracili 

17 U-Bootów (30% floty) i 650 marynarzy. W tym czasie zwodowano 8 nowych 

okrętów podwodnych162. Do tego momentu zarówno Londyn, jak i Berlin twierdziły,  

że wygrywają wojnę o szlaki komunikacyjne. Dane jednak pokazują, iż istniał swego 

rodzaju pat. Ponadto wbrew potwierdzeniom Admiralicji, załogi U-Bootów  

nie prowadziły wcale barbarzyńskiej wojny. Przez większość tego 7 miesięcznego 

okresu Niemcy prowadzili wojnę podwodną z przestrzeganiem uznanych zasad,  

a czasami nawet zachowywali się po rycersku. Dönitz wielokrotnie podkreślał,  

że prowadzi „uczciwą firmę” i chce, aby taka pozostała. 
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 Tymczasem U-Bootwaffe toczyła nieustającą walkę nie tylko z przeciwnikiem, 

ale i z wadami technicznymi własnych torped163. Był to okres rozterek Dönitza i jego 

sztabu. Defekty niemieckich torped pozbawiły U-Booty wielu szans na zwycięstwa, 

brytyjskiej Royal Navy oszczędziły zaś wielu strat oraz kolejnego szoku w kraju, który 

znalazł się w tak trudnym położeniu164. Uważano, iż wady techniczne torped mogły 

wyrządzić nieobliczalne szkody w morale i skuteczności działania załóg: 

„Zaufanie do torped przepadło. Dzielne, ofiarne i sprawdzone w minionych 

miesiącach wojny załogi ogarnęło przygnębienie (…) ustawiczne niewłaściwe 

funkcjonowanie torped, wynikające katastrofalnych wad technicznych, należy 

uznać za klęskę (…) doznane w decydującym momencie niepowodzenie  

o historycznym znaczeniu w działaniach morskich”165. 

 
„Okręty podwodne pozostały, więc praktycznie bez broni”166. 

 
Głównodowodzący Kriegsmarine Erich Raeder stworzył rzeczowy program mający 

na calu jak najszybsze wyeliminowanie technicznych usterek niemieckich torped: 

„Problem rozłożył się na trzy części: wyeliminowanie powodów awarii, 

dokonywanie ciągłych ulepszeń w oparciu o doświadczenia wojenne oraz 

przyspieszenie masowej produkcji torped”167. 

 
Francja niechlubnie upadła, jednak zanim jeszcze Niemcy wkroczyli do 

Paryża, Benito Mussolini wypowiedział wojnę Francji i Wielkiej Brytanii. Stworzyło to 

nowe zagrożenie dla żeglugi brytyjskiej. Niemcy otrzymały swobodny dostęp do 

wszystkich baz morskich Francji168. Tak więc na początku września 1940 roku, po 12 

miesiącach wojny, Anglia pozostała sama. Norwegia została stracona, padła Francja, 

na otwartym Atlantyku, trwała coraz bardziej zawzięta bitwa, która przechylała się na 

korzyść III Rzeszy, która zyskała ważne porty i bazy dla U-Bootów w Breście, Lorient, 
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La Pallice, St Nazaire i Bordeaux nad Zatoką Biskajską169. Wszystko to głęboko 

zaniepokoiło większość Amerykanów. Klęska Wielkiej Brytanii wydawała się 

nieuchronna. Wzrastała tez obawa, że po inwazji na Wyspy Brytyjski następnym 

krokiem Hitlera będzie podbój Ameryki Południowej. Zagrożenie dla strategicznych 

interesów USA, stwarzała też Japonia, prowadząca coraz bardziej 

ekspansjonistyczną politykę i w szybkim tempie rozbudowując swe siły morskie. 

Równocześnie Hitler w tajemnicy przygotowywał plany podboju Związku 

Radzieckiego na wiosnę 1941 roku. Zdaniem Führera, Stalin naruszył rosyjsko-

niemiecki układ, dokonując wojskowej okupacji państw bałtyckich, co doprowadziło 

do nadmiernego wzmocnienia pozycji ZSRR w tym regionie. Admirał Kriegsmarine 

Erich Raeder starał się osłabić rosnące zaniepokojenie Hitlera radzieckimi 

posunięciami, akcentując zagrożenia, jakie stanowiła flota brytyjska170. Wielka 

Brytania i Stany Zjednoczone natomiast coraz bardziej zacieśniały swoje stosunki. 

Zawarły one porozumienie w sprawie wymiany informacji dotyczących łamania 

szyfrów171. Po niepowodzeniu Luftwaffe w bitwie o Anglię, kiedy okazało się,  

iż z Brytyjczykami nie da się wygra bez masowego użycia U-Bootów, Hitler przyznał 

najwyższy możliwy priorytet budowie okrętów podwodnych172. Mimo tego, drugi rok 

wojny podwodnej Niemcy rozpoczynali, mając w służbie 24 okręty oceaniczne,  

o 3 mniej niż na początku wojny. Stwarzały one jednak nieustanne psychologiczne 

poczucie zagrożenia, o czym pisał Winston Churchill173: 

„Bitwy można wygrać lub przegrać, przedsięwzięcia mogą się powieść lub 

doznać niepowodzenia, terytoria można zdobyć lub się z nich wycofać, lecz 

pragnieniem, które umacnia naszą zdecydowaną wolę kontynuowania wojny 

lub utrzymania się przy życiu, jest zachowanie panowania nad szlakami 

oceanicznymi oraz wolnego dostępu do naszych portów. Chętniej widziałbym 

podjęcie przez Niemcy inwazji na Wyspy Brytyjskie od bezkresnego 

niebezpieczeństwa stwarzanego przez U-Booty”. 
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Równocześnie jednak należy zaznaczyć, iż jakiekolwiek sukcesy U-Bootwaffe 

znajdywały swoje odbicie w niemieckiej propagandzie, kierowanej przez 

Goebbelsa174. W codziennych komunikatach wojennych, w prasie i w radio, 

podawano pojemności zatopionych statków, prawie zawsze zawyżając je dość 

znacznie175.  

Zwycięstwo znajdowało się na szali ponieważ niemieckie władze państwowe 

nie przewidywały wojny z Anglią w 1939 roku. Hitler wielokrotnie zapewniał Raedera, 

że przed 1944 rokiem, nie dojdzie do żadnej konfrontacji zbrojnej z Zachodem. 

Dowódca niemieckiej marynarki przyjmował zapewnienia Führera jako szczere. 

Wiara głównodowodzącego Kriegsmarine w autorytet Hitlera była przyczyną wielu 

trudności Niemców w pierwszym roku wojny. Dopiero na jesieni 1938 roku w III 

Rzesza opracowała koncepcję prowadzenia wojny z Brytyjczykami176. Być może 

gdyby Niemcy ułożyli strategiczny plan wcześniej i poświęcili  budowie U-Bootów 

najwyższy priorytet dużo wcześniej, Anglia upadłaby w pierwszych dwóch latach 

wojny. 

 
 

6. Koneksje polityczne w latach 1940-1941. 
 
 Fakt, że Wielka Brytania nie chciała zawrzeć pokoju po błyskawicznych 

niemieckich zwycięstwach, doprowadził Führera do wniosku, iż Anglię utrzymuje  

w woli walki ostatni nadzieja, Związek Radziecki177. Przywódca III Rzeszy 

zaangażował się nieodwracalnie w sprawę ataku na Związek Radziecki178. Cały 

sztab Kriegsmarine bardzo sceptycznie wypowiadał się o walce na dwa fronty, czego 

wyraz dał admirał Erich Raeder179: 

„Sprawą absolutnie konieczną jest uznanie, że najważniejszym zadaniem 

obecnej chwili jest koncentracja wszystkich sił przeciwko Wielkiej Brytanii (…) 

Wszystko, co nie jest absolutnie niezbędne dla prowadzenia wojny z Wielką 

Brytanią, musi zostać świadomie odłożone na bok. Istnieją poważne 

wątpliwości, co do słuszności podjęcia operacji Barbarossa przed pokonaniem 
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Wielkiej Brytanii (…) Sztab marynarki wojennej jest głęboko przekonany,  

że niemieckie okręty podwodne stanowią podobnie jak w I wojnie światowej 

decydującą broń w wojnie z Anglią”. 

 
Hitler pozostał jednak niewzruszony, a jego rezygnacja z pokonania i okupacji 

Wielkiej Brytanii na rzecz ataku na Związek Radziecki była czystym szaleństwem. 

Mimo to Raeder i Dönitz jako wzorowi żołnierze przyjęli decyzję Führera  

i zaangażowali OKM w przygotowanie się do wojny na dwa fronty. Niestety do 

grudnia 1940 roku liczba będących w dyspozycji oceanicznych okrętów podwodnych 

zmniejszyła się do sześciu (sic!) i w żadnym miesiącu tego roku nie była tak niska. 

Na przeciwległym biegunie działań Churchill mógł uznać, że osiągnął poważny 

postęp w sprawie, którą uważał za najważniejsza i konieczną do pokonania Niemiec, 

tj. wciąganiu Stanów Zjednoczonych w wojnę. W 1940 roku Roosevelt wygrał wybory 

prezydenckie po raz trzeci i oświadczył, że Stany Zjednoczone muszą stać się 

„arsenałem demokracji”, gwarantującym wszystkim narodom wolność słowa i praktyk 

religijnych, wolność od strachu i biedy. W odpowiedzi na wniosek prezydenta oraz 

prośbę Churchilla („Dajcie nam narzędzia, a my dokończymy dzieła”) Kongres 

uchwalił plan zwany Lend-Lease Act180. Przekazano Wielkiej Brytanii  

50 zmodernizowanych pancerników pamiętających czasy I wojny światowej. Ustawa 

faktycznie anulowała dotychczasową politykę neutralności i dała Rooseveltowi 

pełnomocnictwa w zakresie przekazywania, wymiany, dzierżawienia, pożyczania  

lub udostępniania dostaw wojskowych każdemu krajowi, którego obrona jest 

żywotnie ważna dla obrony Stanów Zjednoczonych181. Publicznie jednak prezydent 

nadal twierdził, że Stany Zjednoczone nie przystąpią do wojny. Zakładano, że w razie 

wciągnięcia Amerykanów do wojny sojusznicy muszą wpierw pokonać Niemcy  

i Włochy, a dopiero potem Japonię. Churchill jednoznacznie wypowiadał się  

o zaistniałej sytuacji182: 

„Transfer pięćdziesięciu amerykańskich okrętów wojennych do Wielkiej 

Brytanii nie był neutralnym gestem Stanów Zjednoczonych. Mógł według 

                                                 
180

 Ustawa o pożyczkach i dzierżawach podpisana 11 marca 1941 roku. Głównym jej celem było 
udzielanie pomocy Wielkiej Brytanii, która cierpiała na brak rezerw złota i możliwości kredytowych. 
Wydatki Ameryki w ramach ustawy na koniec wojny wynosiły w sumie 50,6 miliarda dolarów, z czego 
31 miliardów otrzymała Wielka Brytania. 
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 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 1, s. 249. 
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wszelkich przesłanek historycznych, usprawiedliwić wypowiedzenie im wojny 

przez rząd niemiecki”183. 

 
Do tego czasu, bez przystąpienia do wojny Stany Zjednoczone deklarowały 

tak szybko, jak to będzie możliwe, przyjęcie zadań wojskowych w rejonie Oceanu 

Atlantyckiego184. Kanada również wyrażała poparcie dla wojny z Niemcami. 

Jednakże brytyjskie sfery rządzące nadal traktowały Kanadyjczyków jak ubogich 

krewnych, mimo, iż kraj klonowego liścia ze swoją marynarką Royal Canadian Navy 

był dynamicznie rozwijającym się państwem Wspólnoty Brytyjskiej. Opracowane 

plany i podejmowane działania wskazywały, że Amerykanie dobrze zdawali sobie 

sprawę, że konwojowanie będzie posunięciem o żywotnym znaczeniu  

w przeciwstawianiu się zagrożeniu ze strony U-Bootów. Potwierdzeniem tego jest,  

że już na początku 1941 roku Amerykanie uznali służbę konwojową za naczelne 

zadanie Floty Atlantyckiej. Był to zaledwie początek wsparcia udzielanego przez 

Roosevelta Wielkiej Brytanii na atlantyckim froncie wojny morskiej. Amerykański 

przywódca dyskretnie podejmował poważne kroki, by pomóc Brytyjczykom. Jego 

działania naruszały ustanowioną wcześniej przez Kongres politykę neutralności185. 

Coraz bardziej życzliwe nastawienie Amerykanów do Brytyjczyków, którzy znosili 

trudy działań wojennych zimą 1940/1941, oraz uchwalenie ustawy Lend-Lease 

rozluźniło wiele ograniczeń natury politycznej, które dotychczas krępowały 

prezydenta. W ciągu pierwszych tygodni 1941 roku Roosevelt udzielił Brytyjczykom 

pomocy również w innych konkretnych formach186. 

 
 

7. Walka o złamanie szyfrów Enigmy. 
 
 Na początku roku 1941, 25 stycznia amerykańscy i brytyjscy specjaliści  

od łamania szyfrów spotkali się spotkali się na pancerniku King George V. 

Amerykanie przekazali Anglikom maszynę szyfrującą kodem „purpurowym”, 

                                                 
183

 Przekazanie Anglii niszczycieli było naruszeniem artykułu 8 Konwencji Haskiej z 1907 roku, która 
zobowiązuje rządy neutralne o zadbanie o to, aby żaden okręt nadający się do prowadzenia działań 
przez któreś z walczących państw nie wydostał się poza granice neutralnego państwa, o ile został  
w tym kraju wyprodukowany dla celów wojennych. 
184

 Dotyczyć to miało przede wszystkim eskortowania konwojów pomiędzy Kanadą i Islandią. 
185

 W. Breuer, Największe oszustwa w II wojnie światowej, Warszawa 2001, s. 38. 
186

 Między innymi przekazano Royal Navy 10 kanonierek, wyczarterowano ponad 100 zbiornikowców, 
zaczęto budować lotniskowiec eskortowy dla Anglików. Ponadto pozwolono brytyjskim okrętom 
wojennym na korzystanie ze stoczni US Navy dla przeprowadzenia remontów i modernizacji. Było  
to praktycznie świadome i nieoficjalne przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny. 
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pozwalającą na bieżąco czytać wymianę informacji między Niemcami  

a Japończykami. Równocześnie Brytyjczycy realizowali skomplikowany plan 

zdobycia materiałów Enigmy Kriegsmarine. Anglicy podjęli bardzo ryzykowny plan 

ataku na okupowaną przez Niemców małą wyspę Lofota, niedaleko Narwiku  

i wykorzystując zaskoczenie zdobyć znajdujące się tam egzemplarze Enigmy wraz  

z kodami. Dzięki tej operacji zdobyto bezcenny łup – tabele kluczy, nastawy 

pierścieni oraz tablice połączeń maszyny szyfrującej na luty 1941 roku. 

Wykorzystując te materiały specjaliści z Bletchley Park w ciągu niecałego tygodnia, 

byli w stanie czytać wszystkie depesze, używane przez Kriegsmarine na wodach 

macierzystych.  

 
 

Niemiecka maszyna szyfrująca Enigma 

 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Four-rotor-enigma.jpg (12.05.2007). 
 

 

Równocześnie rozpracowano ręczne szyfry, używane przez Kriegsmarine187. 

Niemieckie depesze kodowane tym szyfrem umożliwiały dokładne określanie pozycji 

dużych okrętów oraz identyfikowanie i śledzenie oddawanych do eksploatacji  

U-Bootów. Niemiecka maszyna szyfrująca Enigma, znana również pod nazwą Ultra, 

była jedną z większych tajemnic II wojny światowej. Uzyskana przez aliantów 

możliwość stałego, regularnego czytania setek tysięcy tajnych dyrektyw, rozkazów, 

raportów i innych szyfrowanych depesz sił zbrojnych III Rzeszy oraz jej 

sprzymierzeńców była wielkim atutem w rękach państw sprzymierzonych188. 

Alianckie zwycięstwo w walce wywiadów nie byłoby możliwe bez udziału Polaków. 
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 Tzw. Szyfr Werftschliissel lub Werft. 
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 K. Gaj, Szyfr Enigmy – metody złamania, Warszawa 1989, s. 7. 
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Głównym atutem w tej rozgrywce było łamanie kodów, a alianckie sukcesy 

kryptoanalityczne miały swój początek w oryginalnym polskim rozwiązaniu 

niemieckiej maszyny szyfrującej189. Nie udało się to w żadnym innym kraju, w którym 

podejmowano próby złamania tego systemu już w latach 30 – w Wielkiej Brytanii, 

Francji, Czechosłowacji. Tylko Polacy mieli dość umiejętności i zapału, aby 

rozwiązać największy problem kryptologiczny owych czasów190. 

 
 

8. „Bitwa o Atlantyk”. 
 
 Na początku 1940 roku Churchill spotkał się z Pierwszym Lordem Morskim 

Admiralicji Dudleyem Poundem oznajmiając mu, że „w celu skoncentrowania uwagi 

wszystkich ludzi i urzędów, których to dotyczyć” na sprawie wojny z U-Bootami 

planuje ogłosić „Bitwę o Atlantyk”, podobnie jak ogłosił „Bitwę o Anglię” podczas 

nalotów Luftwaffe. Powołał Komitet Bitwy o Atlantyk i mianował siebie jego 

przewodniczącym wydając równocześnie dyrektywy mające pomóc Anglikom 

odnieść zwycięstwo191: 

 bezwzględnie ścigać i niszczyć U-Booty, równocześnie bombardując je  

w stoczniach morskich; 

 skoncentrować trzon sił powietrznych dowództwa obrony wybrzeża wzdłuż 

głównych szlaków konwojów; 

 nadać priorytet „pierwszej kolejności” sprawie uzbrojenia statków handlowych; 

 zapewnić silną obronę przeciwlotniczą portom brytyjskim i maksymalnie 

skrócić okresy przeładunków w tychże portach. 

 
Aby wypełnić zalecenia Komitetu utworzono 12 grup aktywnego wsparcia, mających 

skuteczniej ochraniać konwoje oraz zaczęto ściśle kontrolować i sortować rosnące 

strumienie informacji wywiadowczych dotyczących operacji U-Bootów. Mądre ich 

wykorzystanie na wszystkich szczeblach, miało w pewnym sensie stanowić 

niewymierną broń najwspanialszego rodzaju, która miała wywrzeć głęboki wpływ na 

wojnę morską. 

 Z kolei Karl Dönitz i niemieckie Kierownictwo Wojny Morskiej w XX wieku –  

w wieku samolotu – miało własne problemu. Musiało mianowicie walczyć bez 
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 Udział w tym mieli Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. 
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własnego rozpoznania lotniczego i Luftwaffe tak, jakby samoloty w ogóle jeszcze nie 

istniały192. Było to w najwyższym stopniu niezrozumiałe i zaprocentowało na korzyść 

Anglików w bardzo dużym stopniu. W przeciwieństwie do tego poglądu generał 

Luftwaffe Herman Göring stał na stanowisku, iż „wszystko co lata, należy do mnie”. 

Sam Führer widział jedynie, że sukcesy okrętów podwodnych są mniejsze i nie 

rozumiał, iż przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w zbyt małej ilości „oczu”, niezbędnych 

do wykrywania nieprzyjacielskiej komunikacji193.  

Drugim kłopotem było zsynchronizowanie działań niemieckiej i włoskiej marynarki 

wojennej. Karl Dönitz spotkał się w tym celu z dowódcą włoskich okrętów 

podwodnych admirałem Parona. Uzgodniono, iż194: 

 ogólne dowództwo operacyjne (kierowanie całą akcją, przydzielanie rejonów 

działania oraz decyzje co do form współpracy) pozostaną w rękach 

niemieckiego głównodowodzącego okrętami podwodnymi; 

 w ramach tego koniecznego jednolitego naczelnego dowództwa włoski 

dowódca broni podwodnej powinien posiadać daleko idącą samodzielność  

i odpowiedzialność. 

 
Od grudnia 1940 do lutego 1941 roku liczba niemieckich bojowych okrętów 

podwodnych dalej spadała, o czym pisał Dönitz w swojej biografii195: 

„Przez jakiś czas tylko 18 U-Bootów prowadziło wojnę na Atlantyku.  

Za każdym razem w pobliżu wroga znajdowała się jedna trzecia z nich, a więc 

nie więcej niż sześć, a niekiedy tylko trzy. Tym samym wojnę z głównym 

nieprzyjacielem, największą potęgą morską – Anglią, prowadziło 120-240 

ludzi”. 

 
Już na początku wojny Niemcy przegrali bitwę o basen Morza Śródziemnego. 

Nie docenili tego akwenu, mającego w przyszłości ogromny wpływ na wojnę  

w Afryce. Anglicy szybko opanowali Gibraltar, decyzja ta określała politykę Anglii do 

kwestii Morza Śródziemnego. Państwa osi natomiast – Niemcy i Włochy – nie 

posiadały ani wspólnego planu prowadzenia wojny, ani tym bardziej jednolitego 
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 Sam Karl Dönitz nie miał bezpośredniego dostępu do Hitlera, więc nie miał możliwości 
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planu działań na Morzu Śródziemnym. Ponadto niemieckie Kierownictwo Wojny 

Morskiej zostało zmuszone uszczuplić atlantyckie siły podwodne kierując ich część 

do basenu śródziemnomorskiego. W ciągu ostatnich trzech miesięcy roku 1941 ilość 

okrętów podwodnych biorących udział w wojnie podwodnej na Atlantyku osiągnęła, 

więc najniższy poziom. Nastąpiła „flauta w bitwie o Atlantyk”, lub „niski stan wód” jak 

nazywano ten okres wojny na morzu196. Rok 1941 był dla Karla Dönitza Podwodnych 

Dowództwa Okrętów Podwodnych okresem pełnym trosk i zmartwień. 

 
 

9. Przewaga Brytyjczyków. 
 
 W krótkim okresie czasu Niemcy doznali druzgocących porażek na wodach 

morskich. Stracili trzech najlepszych dowódców okrętów podwodnych, Brytyjczycy 

dokonali abordażu U-Boota i zatopili superpancernik Bismarck. 

Zatopienie U-47 Güntera Priena, U-100 Joachima Schepkego i szczególnie 

najlepszego niemieckiego podwodniaka II wojny światowej Otto Kretschmera197 na 

U-99 było równie potężnym ciosem dla niemieckiej marynarki. Oto jak angielski 

dowódca niszczyciela Donald Macintyre, zwany „pogromcą U-Bootów” w swojej 

biografii oceniał wkład 3 niemieckich kapitanów U-Bootów w dotychczasową wojnę 

morską: 

„Większość zadawanych nam strat przypisywano w Niemczech trzem 

wybitnym dowódcom okrętów podwodnych. Niemcy są bardziej skłonni do 

oddawania czci bohaterom niż Brytyjczycy, toteż w całych Niemczech 

wznoszono toasty na cześć tych trzech asów i przypinano im do piersi 

najwyższe odznaczenia”198. 

 
Historycy drugiej wojny światowej uważają zgodnie, że koniec działań 3 asów 

niemieckiej U-Bootwaffe jest jednocześnie zakończeniem indywidualnych bojowych 

akcji. Rozpoczęła się wtedy kolejna faza „Bitwy o Atlantyk”, faza zmagań grup  

U-Bootów z siłami eskortów konwojów. Faza taktyki wilczych stad. Hitler zakazał 
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 Podczas wojny Otto Kretschmerowi przyznano początkowo zatopienie statków o pojemności 
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dowódcę U-Boota w czasie trwania II wojny światowej na morzu. Będąc już w niewoli Kretschmer 
został zaocznie odznaczony Liśćmi Dębowymi z Mieczami do Krzyża Rycerskiego jako pierwszy oficer 
U-Bootwaffe. 
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publikowania wiadomości o stracie 3 asów, gdyż mogłoby to mieć zgubny wpływ na 

nastroje społeczne. Jednakże Brytyjczycy przygotowali wielką ilość ulotek w języku 

niemieckim, które samoloty zrzuciły nad Niemcami: 

„Schepke, Kretschmer, Prien. Co się stało z tymi trzema oficerami, 

najsławniejszymi dowódcami okrętów podwodnych, jedynymi, których Hitler 

odznaczył Liśćmi Dębowymi do Krzyża Rycerskiego. Schepke zginął (…) 

Kretschmer jest w niewoli. Niemieckie Dowództwo Wermachtu musiało się do 

tego przyznać”199. 

 
Dotychczasowy przebieg wojny zmusił Niemcy do szukania nowych metod 

kształcenia załóg okrętów podwodnych. Odpowiedzialne za to były dwie szkoły, 

wykorzystujące w procesie nauczania praktykę i doświadczenia nabyte przez 

dowódców U-Bootów podczas dwóch pierwszych lat zmagań. W jednej z tych 

placówek na Bałtyku przeszkolono tylko latem 1941 roku około 4 tysiące młodych 

marynarzy200. 

Ponadto Churchill zażądał kategorycznie, aby Franco zakazał U-Bootom 

korzystania z Wysp Kanaryjskich. Hiszpański generał spełnił żądania Brytyjczyków. 

Ponadto siłom brytyjskim walczącym z U-Bootami wydano rozkaz utworzenia 

oddziałów abordażowych z zadaniem zawładnięcia U-Bootem. Zalecenia i sposób 

przeprowadzenia takiej akcji trudno było pogodzić z humanitarnymi zwyczajami 

przestrzeganymi na morzach201. Do końca kwietnia 1941 roku, chociaż wciąż nie było 

to widoczne, Brytyjczycy uzyskali w bitwie na północnym Atlantyku nieznaczną 

przewagę. Lotnictwo obrony wybrzeża, dzięki wybudowaniu nowych baz wydłużyło 

odcinki, dzięki którym zapewniano osłonę z powietrza. Powoli udawało się też 

rozpracować Enigmę. Niemal gotowe do masowej produkcji były nowe elektroniczne 

urządzenia: udoskonalony radar202, zminiaturyzowane zestawy radionamierników 

wysokiej częstotliwości203, oraz znacznie udoskonalony sprzęt łączności. Huff/Duff  

w rękach wyszkolonego operatora był pewnym środkiem ostrzegającym o zagrożeniu 

konwoju. Urządzenie to odgrywało ważną rolę w walce z U-Bootami204. Stanowiło to 
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postęp zwykle niedostrzegany w opisach wojny z U-Bootwaffe. Anglik Bernall 

skonstruował pod koniec 1940 roku magnetron dużej mocy na fale centymetrowe. 

Rok później skopiowano go w USA. W ten sposób uzyskano podstawy do konstrukcji 

radarów na fale centymetrowe205. Stany Zjednoczone z tygodnia na tydzień 

angażowały się w wojnę coraz bardziej, Kanadyjczycy również byli gotowi do 

włączenia się po raz pierwszy w poważnym zakresie do bitwy o Atlantyk. Mimo,  

iż produkcja U-Bootów rosła szybko – od stycznia do kwietnia oddano do eksploatacji 

43 nowe jednostki – wzrastające tempo alianckiej produkcji statków i samolotów 

zniwelować mogło późno rozpoczętą i kulejącą budowę U-Bootów206. 

 9 maja 1941 roku po raz pierwszy załoga brytyjskiego eskortowca Buldog 

dokonała abordażu na okręcie U-110 dowodzonego przez Lempa. Nikt  

z ewakuującej się niemieckiej załogi nie otworzył zaworów i tym samym nie 

powodując zatonięcia U-Boota. U-110 wzięty został nawet na hol, jednak po drodze 

do angielskiego portu zatonął. Zdobycz wywiadowcza z okrętu zapierała dech i miała 

historyczne znaczenie207. Brytyjczycy podjęli wszelkie kroki, aby rozbitkowie z załogi 

U-110 nie dowiedzieli się o cennym łupie208. Winą za całą sytuację należy obciążyć 

dowódcę U-110 Lempa. Jego obowiązkiem było chronić Enigmę za wszelką cenę. 

Nie powinien opuszczać okrętu, dopóki nie upewnił się, iż okręt tonął. Dzięki 

bezcennej zdobyczy brytyjscy kryptolodzy mogli czytać łatwo i na bieżąco depesze 

szyfrowane Enigmą marynarki wojennej w ciągu całego czerwca209. Król Jerzy VI 

dekorując marynarzy, którzy wzięli udział w operacji powiedział: 

„To był najważniejszy sukces tej wojny”210. 

 
 22 maja operacje U-Bootów na Atlantyku zostały przerwane z powodu 

najważniejszego wydarzenia w dotychczasowej wojnie morskiej – wypadku na 

Atlantyk superpancernika Bismarck. Anglicy dowiedzieli się o tym i wysłali silną grupę 

w celu zatopienia niemieckiego okrętu. Home Fleet udało się zlokalizować  
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i uszkodzić Bismarcka, który w powolnym tempie uciekał w kierunku francuskiego 

wybrzeża211. Flota brytyjska dogoniła pancernik i zatopiła go wraz z ponad 2200 

ludźmi212. W wyniku tej wielodniowej bitwy morskiej, która przeszła do historii jako 

„Polowanie na Bismarcka”, brytyjska flota i lotnictwo zatopiła największy obok 

bliźniaczego Tirpitza, okręt niemiecki213. Po zatonięciu tego okrętu flagowego 

niemieckiej marynarki w maju 1941 roku pozbawiony złudzeń, co do użyteczności 

dużych okrętów nawodnych Hitler przeforsował jeszcze bardziej bojaźliwe 

prowadzenie operacji na morzu przez flotę nawodną. W obawie o utratę prestiżu był 

przekonany, że nie wolno pozwolić sobie na dalsze straty wśród wielkich okrętów214. 

Strata Bismarcka stanowiła punkt zwrotny w prowadzonej przez Niemcy wojny na 

morzu, oznaczała ona koniec ery dużych okrętów nawodnych Kriegsmarine. 

Prezydent Roosevelt wykorzystał wypad Bismarcka, aby popchnąć Stany 

Zjednoczone bliżej otwartej interwencji. 27 maja, w dniu kiedy niemiecki pancernik 

poszedł na dno, oficjalnie proklamował ogólnonarodowy stan pogotowia na czas 

nieograniczony. Sam Hitler dopóki nie rozstrzygnie się operacja ataku na Związek 

Radziecki życzył sobie unikać wszelkich incydentów z Amerykanami. Cała ta 

sytuacja praktycznie zahamowała działania U-Bootów na północnym Atlantyku  

w ostatnich dniach maja. Zatopienie 72 statków w maju i czerwcu 1941 roku przy 

wybrzeżach afrykańskich przyczyniło się do poważnego poprawienia bilansu podczas 

tych miesięcy. Starano się wykorzystywać tą liczbę propagandowo dla przysłonięcia 

względnie słabych wyników polowań w rejonie północnego Atlantyku215. Należy 

zaznaczyć, iż mimo dostaw nowych okrętów i mimo, że całkowity stan U-Bootwaffe 

wzrastał, w linii, czyli na przewidywanych trasach konwojowych, przebywało  

z kwartału na kwartał coraz mniej jednostek: 
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Stan ilościowy U-Bootwaffe na koniec kolejnych kwartałów 

Ilość U-Bootów W linii Trening załóg, przeloty Razem 

Wrzesień’39 49 8 57 

Styczeń’40 32 23 55 

Kwiecień’40 45 6 51 

Lipiec’40 28 26 54 

Październik’40 27 37 64 

Styczeń’41 22 61 83 

Źródło: A. Perepeczko, U-Booty II wojny światowej, Warszawa 2006, s. 114. 
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Rozdział III. U-Booty w roli zwierzyny 
 
 

1. Sowieci i Amerykanie przyłączają się do wojny. 
 
 Niemcy rozpoczęli inwazję na Związek Radziecki 22 czerwca 1941 roku. 

Jakkolwiek Brytyjczycy uważali, że Niemcy w ciągu kilku miesięcy pokonają źle 

przygotowaną armię sowiecką, to wysiłek militarny zaangażowany w operację 

„Barbarossa” wydawał się wykluczać inwazję Niemiec na Wyspy Brytyjskie  

w najbliższym roku. Przyjaźń i wzajemna pomoc dwóch zbrodniczych systemów, 

hitlerowskiego faszyzmu i komunizmu w stalinowskim wykonaniu trwała od lat,  

a nawet sięgała okresu sprzed dojścia Hitlera do władzy. Jednak obie strony paktu 

hitlerowsko-sowieckiego były siebie nawzajem warte, z jednej bowiem strony 

naczelne dowództwo Wermachtu już od 31 stycznia 1941 roku przygotowywało plany 

ataku na Związek Sowiecki, a ci z kolei szykowali się do uderzenia na Niemcy. Tuż 

po rozpoczęciu działań wojennych przeciwko Związkowi Sowieckiemu Niemcy 

spodziewali się, zresztą słusznie, iż Stalin będzie chciał otrzymać pomoc ze strony 

Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych i że jedną z głównym dróg ewentualnych 

dostaw będzie trasa żeglugowa wzdłuż Norwegii do arktycznych rejonów. W ten 

sposób Arktyka stała się nowym rejonem działań U-Bootów216. W tej sytuacji Hitler 

wydał rozkaz wysłania na wody arktyczne okrętów podwodnych mogących 

przeciwdziałać ewentualnemu desantowi na Norwegię. Obawa przed taką operacją 

była przez długi czas obsesją Hitlera, co zresztą skutkowało niekorzystnymi 

decyzjami dla Kriegsmarine w prowadzonej „Bitwie o Atlantyk”. Winston Churchill, 

wytrawny polityk i strateg zdawał sobie sprawę z korzyści, jakie niesie decyzja Hitlera 

dotycząca ataku na ZSRR. Z drugiej strony był on zdeklarowanym antykomunistą. 

Gdy premier Wielkiej Brytanii dowiedział się o wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej 

wygłosił przemówienie radiowe, które przytacza zarówno Andrzej Perepeczko jak  

i Clay Blair w swoich książkach: 

„Chciałbym ogłosić decyzje rządu Jego Królewskiej Mości, a pewien jestem,  

że we właściwym czasie przyłączą się do nas wszystkie wielkie dominia  

– ponieważ musimy wypowiedzieć się jasno, bez jednego dnia zwłoki. Mam 

złożyć deklarację, lecz czy mogą istnieć jakiekolwiek wątpliwości, co do 

polityki naszego rządu? Mamy jeden jedyny, nieodwołalny cel. Jest nim 
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zniszczenie Hitlera i każdej pozostałości nazistowskiego reżimu. Absolutnie 

nic nie jest w stanie odwieść nas od tego celu. Nigdy nie zgodzimy się na 

żadne układy ani negocjacje z Hitlerem lub kimkolwiek z jego bandy. 

Będziemy go zwalczać na lądzie, będziemy go zwalczać na morzu, będziemy 

go zwalczać w powietrzu do czasu aż z Bożą pomocą, nie zniknie z ziemi jego 

cień, a ludy nie zostaną wyzwolone spod tego jarzma. Każdy człowiek, każde 

państwo walczące z nazizmem będzie naszym sprzymierzeńcem. A każdy 

człowiek, każde państwo kroczące razem z Hitlerem będzie naszym 

wrogiem”217. 

 
„Gdyby Hitler napadł na piekło, wypowiedziałbym przynajmniej kilka 

życzliwych słów pod adresem diabła”218. 

 
Wcześniej, bo 6 czerwca Amerykanie rozpoczęli operację „Indigo”, okupację 

Islandii. Zaangażowane do tego celu wielkich amerykańskich okrętów pozwoliło 

Anglikom na uszczuplenie swych sił w tym rejonie i przydzielenie ich w inne miejsca. 

Amerykanie przekształcili Islandię w prawdziwą fortecę nie do zdobycia, w swój 

„nietonący lotniskowiec”219. Dowództwo Kriegsmarine było wzburzone, czego wyraz 

dał Erich Raeder: 

„Od samego początku, antyniemieckie nastawienie amerykańskiego 

prezydenta oraz jego pragnienie wspierania aliantów, było oczywiste. Mimo 

wszelkich wysiłków rządu niemieckiego, mających na celu ustanowienie 

poprawnych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi i mimo zakazu oficjalnej 

interwencji w konflikcie (…) poparcie dla naszych wrogów  było wyraźnie 

widoczne, w szczególności w zachowaniu się amerykańskich sił morskich”220. 

 
Karl Dönitz również uważał, że posunięcie Amerykanów jest zbyt zuchwałą 

prowokacją, aby można było ją lekceważyć, dlatego zaproponował, by przeciwstawić 

się temu, przeprowadzając atak U-Bootów. Jednak Hitler stanowczo odrzucił tą 
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propozycję aż do wyjaśnienia sytuacji w kampanii rosyjskiej221. Militarne znaczenie 

Islandii doceniał również Churchill222: 

„Ktokolwiek ma w ręku Islandię, dzierży pistolet wymierzony w Anglię, 

Amerykę i Kanadę”. 

 
 Na terenie Nowej Funlandii, 9 sierpnia angielski premier Churchill spotkał się 

na pokładzie okrętu liniowego Prince of Wales z prezydentem Stanów 

Zjednoczonych Franklinem Rooseveltem. W czasie rozmów ustalona została 

brytyjsko-amerykańska deklaracja, ustalająca cztery ogólne zasady223 postępowania 

w czasie toczącej się wojny, nazwana później Kartą Atlantycką: 

 panowanie nad morskimi szlakami komunikacyjnymi; 

 panowanie nad basenem Morza Śródziemnego; 

 zmasowanie strategiczne ataki lotnicze na Niemcy; 

 inwazja na okupowane przez Niemców kraje. 

 
Ustalono też zakres działań okrętów amerykańskich i brytyjskich w ochronie 

transatlantyckich konwojów224. Był to dokument, który wiązał Stany Zjednoczone  

i Wielką Brytanię w moralnym partnerstwie na rzecz pokonania państw Osi oraz 

ustalał porządek powojennego świata. Pisał o tym sam Churchill225: 

„Głębokie i daleko idące znaczenie tej wspólnej deklaracji było oczywiste. 

Zdumiewał fakt, że Stany Zjednoczone, teoretycznie nadal neutralne, 

podpisywały taką deklaracje wraz z mocarstwem walczącym. Wzmianka  

o ostatecznym zniszczeniu tyranii nazistowskiej była wyzwaniem, które  

w normalnych czasach doprowadziłoby do wojny”. 

 
Na początku września 1941 roku miał incydent, który spowodował radykalną 

zmianę w zewnętrznej polityce Stanów Zjednoczonych. Samolot brytyjski ostrzegł 

amerykański niszczyciel USS Greer, iż w odległości 10 mil od okrętu wykryto 

zanurzony U-Boot. Amerykański niszczyciel zaczął śledzić niemiecki okręt 

podwodny, a brytyjski samolot zrzucił niecelne bomby głębinowe. U-652 sądził 

zapewne, iż atakującym był amerykański statek i odpalił w jego kierunku torpedę, 
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która również chybiła celu. W odpowiedzi już sam USS Greer zrzucił bomby 

głębinowe. Mimo, iż ostatecznie w zaistniałym incydencie nikt nie odniósł szkód to 

prezydent Stanów Zjednoczonych wykorzystał go propagandowo nazywając atak  

U-Boota na USS Greer „aktem piractwa” i oznajmując: 

„Od dnia dzisiejszego wszystkie okręty wojenne Niemiec i Włoch, które 

wchodzą na wody, których obrona jest konieczna dla bezpieczeństwa 

Ameryki, czynią to na własną odpowiedzialność”226. 

 
„Kiedy widzisz grzechotnika szykującego się do ataku, nie czekasz aż uderzy, 

tyko walisz sam”227. 

 
„Nadszedł oto czas, abyśmy poznali zimną, niewzruszoną konieczność 

powiedzenia tym nieludzkim, niepohamowanym awanturnikom pragnącym 

zdobyć świat i usiłującym posiąść na długo panowanie nad nim”228. 

 
Na skutek tego „rozkazu otwarcia ognia”, wydanego przez prezydenta, Stany 

Zjednoczone od początku września 1941 roku praktycznie znajdowały się w stanie 

wojny z Niemcami. Nawet amerykańscy historycy sceptycznie wyrazili się o decyzji 

Roosevelta229: 

„Trudno jest uważać za szczerze oburzenie, z jakim amerykańskie koła 

oficjalnie i prywatne przyjęły informację o tym epizodzie. Biorąc pod uwagę 

fakt, że Greer wykrył niemiecki okręt podwodny, śledził go godzinami  

i przekazywał brytyjskim samolot informacje ułatwiające zaatakowanie go, 

byłoby rzeczą zdumiewającą, gdyby ofiara nie zwróciła się wreszcie przeciw 

swoim prześladowcom”. 

 
Pierwszym okrętem amerykańskim, który został zatopiony przez U-Boota był 

Reuben James. Spowodowało to szok w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych.  

W konsekwencji 17 listopada Roosevelt podpisał poprawki do ustawy o neutralności. 

Pozwalały one na uzbrojenie handlowych oraz ich zawijanie do portów Wielkiej 

Brytanii. Ten wyjątkowy w historii wojen i prawie międzynarodowym stan istniejący 

pomiędzy dwoma państwami znalazł swoje zakończenie 11 grudnia 1941 roku  
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w wypowiedzeniu wojny Stanom Zjednoczonym przez Niemcy. Bezpośrednią tego 

przyczyną było przystąpienie 7 grudnia do wojny Japonii i tym samym przyłączenie 

się jej do państw Osi230. 

 Pierwszy okres po oficjalnym włączeniu się Stanów Zjednoczonych do wojny 

przeciwko Niemcom i Włochom w Europie i Afryce, praktycznie nic nie zmienił  

w toczących się zarówno „Bitwie o Atlantyk”, jak i w działaniach na Morzu 

Śródziemnym. Z drugiej jednak strony udział Ameryki stwarzał cały szereg nowych 

sytuacji. W tym czasie na Royal Navy spadały jedna klęska po drugiej. W listopadzie 

utracili lotniskowiec i pancernik, w grudniu lotnictwo japońskie zatopiło dwa ciężkie 

okręty brytyjskie Pince of Wales i Repulse, a włosi przy użyciu „żywych torped” 

poważnie uszkodziły dwa pancerniki – Valiant i Queen Elizabeth231. Wreszcie 9 

grudnia Hitler odwołał wszystkie dotychczasowe ograniczenia w działaniach przeciw 

statkom pod banderą USA. Natychmiast wysłano 12 okrętów do działań u brzegów 

Ameryki232. Najpoważniejszym problemem, jaki pojawił się wtedy przed niemiecką 

bronią podwodną była odległość, jaką U-Booty musiały przebyć do amerykańskich 

wybrzeży. Pierwszy okres działalności to ciąg sukcesów U-Bootwaffe i nie na darmo 

niemiecka propaganda nazywała ten rejon Atlantyku „Rajem U-Bootów”233. 

Wprowadziło to ogromne zamieszanie, chaos i znaczną dezorganizację na szlakach 

żeglugowych. Strona niemiecka słusznie przewidziała, iż Stany Zjednoczone nie były 

przygotowane do wojny podwodnej. Mimo ponoszonych strat wśród amerykańskich 

statków handlowych przez długi czas kursowały one samotnie wzdłuż wybrzeży USA, 

doskonale widoczne nocą na tle oświetlonych nadbrzeżnych miast, a ich kapitanowie 

zachowywali się zdecydowanie beztrosko. 

„Jeśli przyjrzeć się spustoszeniom, jakich dokonano w pierwszych dniach 1942 

roku u wybrzeży amerykańskich, to najbardziej zaskakuje nas fakt, że nigdy 

nie działało tam jednocześnie więcej niż około 12 okrętów podwodnych”234. 

 
Dopiero w połowie maja, po przeszło 4 miesiącach dosłownej rzezi statków 

przez U-Booty u wschodniej wybrzeży amerykańskich, US Navy zorganizowała 

system konwojowy, wypróbowany przez Royal Navy od przeszło 2 lat. Brytyjski 
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historyk Stephen Roskill, w swojej książce235, sięgając pamięcią do przełomu lat 

1941/1942, dochodzi do następującego wniosku: 

„Niewielka ogólna liczba okrętów podwodnych, którą dysponował przeciwnik, 

w połączeniu z przesunięciem części z nich do bezowocnych zadań236 była, 

jak się obecnie wydaje decydującym czynnikiem w bitwie o Atlantyk”. 

 
 

2. Przełomowy 1942 rok. 
 
 Prowadzenie wojny podwodnej w dużej mierze polegało na budowie 

kolejnych, wciąż udoskonalanych typów okrętów, a także na szkoleniu nowych 

zastępów fachowych załóg. Działały 4 Szkolne Dywizjony Okrętów Podwodnych, 

gdzie każdy marynarz konkretnej specjalności przechodził odpowiednie kursy 

kształcące w odpowiednim kierunku237. Załogi dzielono na mniejsze grupy, które  

w przyszłości zajmować się będą dowodzeniem okrętami oraz na grupę specjalistów 

zajmujących się dziedzinami technicznymi takimi jak: mechanika, budowa okrętów, 

administracja i medycyna238. Trzeba było również zabezpieczać U-Booty znajdujące 

się w bazach w postojach między bojowymi patrolami, czy też remontowanie po 

doznanych uszkodzeniach. Olbrzymim kosztem zarówno materiałów, pracy a także 

pieniędzy zbudowano pośpiesznie olbrzymie konstrukcje bunkrów – schronów 

przeciwlotniczych dla okrętów podwodnych. Wraz z przystąpieniem USA do wojny 

należało się spodziewać dostaw do Wielkiej Brytanii dużych bombowców 

amerykańskich. Tym samym owe bunkry mogły okazać się jeszcze bardziej 

potrzebne239. Zarząd Budowlany Marynarki wojennej w Berlinie poświęcił wiele uwagi 

budowie schronów dla U-Bootów. Hitler wyraził zgodę na zainicjowanie 

gigantycznego programu budowy bunkrów przeciwlotniczych, czyniąc z niego jedno  

z największych przedsięwzięć budowlanych w historii240. Do dzisiejszego dnia nie 

wiadomo, dlaczego Brytyjczycy, mimo iż wiedzieli o budowie schronów nie przystąpili 

do bombardowania ich w fazie konstrukcyjnej. Później było już za późno, gdyż 

bunkry były w całości odporne na naloty alianckie. Większość ekspertów wojennych 
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ocenia ten brak aktywności jako jeden z wielu ważnych błędów Anglii mających 

diametralny wpływ na przebieg II wojny światowej. 

 Jednak nadal największy wpływ na przebieg wojny miała liczba U-Bootów, 

która w końcu zaczęła rosnąć w bardzo szybkim tempie. W pierwszym półroczu 1942 

roku oddano do służby 123 okręty, co daje przeciętną ponad 20 U-Bootów 

miesięcznie. Również rosła przeciętna dzienna ilość okrętów w morzu – w marcu 

było to 47,7 a już w czerwcu blisko 60 U-Bootów w linii. Bardzo ważną pozycję wśród 

zatopionych statków wciąż stanowiły zatopione zbiornikowce, jakże ważne  

dla wyspiarskiej Anglii. Straty Sprzymierzonych w tym zakresie wyniosły w ciągu 6 

miesięcy 1942 roku 153 jednostki, co spowodowało realną obawę strony brytyjskiej, 

że zapasy paliwa na „Wyspie Ostatniej Nadziei”, jaką nazywana była Wielka 

Brytania, spadną do alarmującego poziomu. A bez paliwa niemożliwa stałaby  

się ochrona konwojów i walka z U-Bootami241. 

Dość istotny wpływ na przebieg wojny miało również wprowadzenie nowego 

typu U-Boota, podwodnego tankowca. Okręt ten był wielkim U-Bootem o wyporności 

1700 ton i był pozbawiony uzbrojenia ofensywnego242. Dzięki niemu zwykłe U-Booty 

mogły na morzu tankować paliwo bez żmudnych powrotów do macierzystych portów. 

Załogi okrętów podwodnych nazywały te tankowce „Milchkuhe” (mleczne krowy)243. 

Dwukrotnie większe od standardowego U-Boota „mleczna krowa” przewoziła 400 ton 

ropy, 50 ton zapasów, warsztat, lekarza i personel mogący zastąpić rannych lub 

chorych członków załogi okrętów podwodnych. Gdy wprowadzono pierwszy 

podwodny tankowiec w marcu 1942 roku, średni okres przebywania U-Boota  

w morzu wynosił 41 dni. Przy jednokrotnym uzupełnieniu zaopatrzenia ten czas 

zwiększył się średnio do 62 dni, a przy dwukrotnym do 81 dni244. 

 Armia Czerwona była na krawędzi katastrofy. Stalin niemal codziennie żądał 

od Wielkiej Brytanii dostaw sprzętu wojskowego. Churchill przekonany  

o konieczności maksymalnego wsparcia ZSRR zainicjował operację, która przeszła 

do historii pod nazwą „konwojów murmańskich”, były to konwoje idące do Rosji, 

oznaczone symbolem „PQ”245. Hitler rozwinął nową ofensywę na froncie wschodnim, 

w Berlinie zwrócono szczególną uwagę na konwoje murmańskie. Przerwanie tej 
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życiodajnej arterii do Związku Radzieckiego oznaczało pozbawienie narodu 

radzieckiego łączności z sojusznikami i wykrwawienie się Sowietów w zupełnej 

izolacji246. 

W Afryce Północnej również kluczem do zwycięstwa, było kwatermistrzostwo. 

Kto zachował swoje linie zaopatrzeniowe, ten wygrywał. Brytyjczycy mieli jednak 

przewagę w trzech punktach: złamali szyfr Enigmy, którą posługiwała się Luftwaffe, 

posiadali na Morzu Śródziemnym silniejszą flotę oraz mieli możliwość wysyłania do 

Egiptu zaopatrzenia drugą drogą, wokół Przylądka Dobrej Nadziei. Kryptologom 

niemiemieckim247 również udało się złamać główny kod operacyjny Royal Navy oraz 

uczynili znaczne postępy w złamaniu specjalnego kodu morskiego, używanego 

wspólnie przez Anglię, USA i Kanadę248. Mimo wszystko w niemieckim sztabie  

z zaniepokojeniem obserwowano nowe zjawisko – często zdarzało się, iż U-Booty 

wracały z patroli bez zwycięstw. Częściowo był to rezultat braku doświadczenia  

i wyszkolenia świeżych załóg oraz dowódców nowych okrętów. Sporą rolę odegrało 

też to, iż alianci potrafili je omijać z pomocą własnych kryptologów249. Doszło również 

do tego, iż brak sukcesów na północnym Atlantyku sprawił, że w OKM uznano wojnę 

podwodną za nieefektywną. Odpierając ten pogląd Dõnitz argumentował,  

że obecność U-Bootów na północnym Atlantyku zmusza aliantów do kontynuowania 

systemu konwojów, co ogranicza brytyjski import i wiąże znaczące siły i środki, które 

w przeciwnym razie zostałyby wykorzystane na innych teatrach wojny. 

U-570 był następnym U-Bootem, na którym udało się dokonać abordażu  

i co ciekawe udało się go również doholować do brytyjskiego portu250. Brytyjczycy 

wątpili, iż uda im się utrzymać takie zdarzenie w tajemnicy, a nadto zdobycie okrętu 

stawiało w złym świetle całą niemiecką flotę podwodną. Londyn opublikował nie tylko 

wiadomość o poddaniu się U-Boota oraz wykorzystał ten wyczyn w propagandzie 

prasowej i radiowej. Po dokładnym zbadaniu okrętu został on przekazany do służby 

w Royal Navy jako HMS Graph251. 
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3. Obustronne błędy. 
 
 Formalne przystąpienie Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej 

zakończyło trwającą 28 miesięcy wojnę toczoną przez U-Booty z Imperium 

Brytyjskim. Teraz U-Bootwaffe musiała zmierzyć się z dwoma mocarstwami.  

Do wyciągnięcia wniosków niezbędna jest analiza danych statystycznych. W tym 

czasie Niemcy wprowadziły do działań operacyjnych na różnych teatrach wojennych 

153 oceaniczne okręty podwodne. U-Booty te zatopiły 1124 brytyjskie statki  

o łącznym tonażu 5 300 000 BRT252. Strata tonażowa brytyjskiej floty handlowej 

wskutek działań okrętów podwodnych państw Osi była bez wątpienia ciężkim ciosem, 

nie mówiąc już o znacznych stratach w ludziach253. Ponadto w tych rozliczeniach 

należy ująć stratę 117 zbiornikowców (936 777 BRT), co wpłynęło na kryzys 

paliwowy na Wyspach Brytyjskich. Import angielski gwałtownie spadał. W 1939 roku 

przywieziono około 60 000 000 ton towarów, w 1940 roku 45 000 000, a w 1941 roku 

jedynie 31 000 000 ton. Pod koniec roku niemal cała żywność i olbrzymia większość 

wyrobów domowego użytku była racjonowana, zakładane zaś przez Brytyjczyków na 

trawnikach „ogródki zwycięstwa” przestały być patriotycznym gestem, a stały się 

koniecznością życiową. Zatopienie i szkody wyrządzone alianckiej żegludze  

na Atlantyku miały swoją cenę. Do końca 1941 roku zatopiono w operacjach 

bojowych na tym akwenie 54 U-Booty. Zginęło w nich w sumie 2400 ludzi. 

Brytyjczycy uratowali i wzięli do niewoli 39% członków załóg, pozostali zmarli 

straszliwą śmiercią na morzu. Ci, co zostali ulokowani w obozach jenieckich lub 

zginęli stanowili praktycznie elitę przedwojennych sił podwodnych III Rzeszy254. 

 Prawdą jest, że ani Niemcy, ani Wielka Brytania nie były właściwie 

przygotowane do prowadzenia wojny podwodnej na Atlantyku. Wraz z wybuchem 

wojny żadna ze stron nie sięgnęła po decydujące środki, obie natomiast dopuściły się 

wielu błędów i zaniedbań. Na podstawie lektury książki światowej sławy historyka 

wojny podwodnej Amerykanina Claya Blaira255, książki polskiego eksperta w tych 

sprawach Andrzeja Perepeczki256 oraz autobiografii uczestnika ówczesnych 
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wydarzeń i znającego sprawę „u źródła” dowódcy U-Botwaffe Karla Dönitza257 można 

wymienić szereg następujących błędów stron zarówno brytyjskiej jak i niemieckiej. 

 Błędy strony brytyjskiej: 

a) Pacyfistyczne i antywojenne nastawienie szerokich kół społeczeństwa  

w latach międzywojennych, które wyrażało się w polityce appeasementu, 

otworzyło Hitlerowi drogę do wypowiedzenia traktatu wersalskiego  

i zawarcia dwustronnego układu morskiego z Wielką Brytanią. W świetle 

doświadczeń I wojny światowej przystanie na taki układ było ze strony 

Brytyjczyków fatalnym błędem; 

b) Jakkolwiek możliwość ponownego starcia z U-Bootami stawała się realna, 

rząd nie podjął w końcu lat 30 wystarczająco energicznych kroków, żeby 

kraj do tego przygotować. Pełna samozadowolenia z systemu konwojów  

w latach I wojny światowej, Admiralicja skąpiła ludzi i środków na 

przygotowanie się do atlantyckiej wojny podwodnej. Pokładano ponadto 

zbyt wielkie nadzieje w azdyku, który w Admiralicji uchodził za absolutnie 

skuteczny środek wykrywania okrętów podwodnych. Azdyk montowany 

pod kadłubem okrętu i mogący obracać się we wszystkie zdecydowanie 

zawodził258; 

c) Jednym ze skutków takie polityki był brak odpowiednich nawodnych  

i lotniczych sił eskortowych dla ochrony konwojów oraz właściwych 

rodzajów uzbrojenia dla zwalczania U-Bootów; 

d) Brytyjczycy nie przewidzieli nagłej i tchórzliwej kapitulacji Francji. Kiedy 

jednak latem 1940 roku widać było jak na dłoni, że Niemcy przenoszą  

na okupowane wybrzeże atlantyckie Francji swą potęgę podwodną  

i zakładają we francuskich portach bazy operacyjne, Anglicy nie podjęli 

skutecznych przeciwdziałań np. bombardowań lotniczych; 

e) Włamanie się w 1941 roku do morskiej łączności szyfrowanej prowadzonej 

za pomocą Enigmy było niekłamanym triumfem intelektu. Był to jednak 

miecz obosieczny. Umożliwiał Brytyjczykom ominięcie „wilczych stad”  

i uratowanie statków, ale jednocześnie ograniczał pole konfrontacji między 

eskortą a U-Bootami, co prowadziło do spadku liczby ich zatopień; 
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f) Mała skuteczność eskort angielskich w zwalczaniu niemieckich okrętów 

podwodnych. Większość U-Bootów została zatopiona lub uszkodzona  

w trakcie tropienia lub atakowania konwoju. W 1941 roku podległe 

brytyjskiemu dowództwu siły zatopiły tylko 30 oceanicznych U-Bootów, 

czyli 2,5 miesięcznie. Brytyjski wywiad szacował miesięczną produkcję 

niemieckich stoczni na średnio 20 okrętów. Było więc jasne, że w taktyce 

konwojowania Brytyjczycy nie mogą polegać wyłącznie na unikaniu  

U-Bootów; 

g) Równocześnie z umacnianiem zdolności obronnych eskorty konwojów 

należało rozpocząć aktywną ofensywę lotniczą przeciwko stoczniom 

produkującym i remontującym okręty podwodne oraz w późniejszym 

okresie przeciwko budowanym przez Niemców olbrzymich schronów dla  

U-Bootów. Brak jakichkolwiek akcji było poważnym niedbalstwem ze strony 

Anglików i znacząco wpłynęło na wynik i czas trwania II wojny światowej. 

Dopiero w sierpniu 1944 roku wprowadzono bomby nowego typu259; 

h) Nieprzestrzeganie przez Brytyjczyków ducha anglo-amerykańskiej umowy 

w sprawie przekazywania informacji o szyfrach Enigmy i w konsekwencji 

niedopuszczenie w 1941 roku Amerykanów do wszystkich jej sekretów 

było kolejnym poważnym niedopuszczeniem. 

 Błędy strony niemieckiej: 

a) Hitler mylnie założył, że będzie mógł zająć Polskę przy znikomej 

interwencji militarnej Wielkiej Brytanii i Francji lub nawet bez ich żadnej 

reakcji. Nie docenił też gotowości Brytyjczyków do obrony, którą uosabiał 

Winston Churchill. Decyzja Führera o odroczeniu inwazji na Wyspy 

Brytyjskie na rzecz wcześniejszego pokonania Związku Radzieckiego była 

kolejnym fatalnym błędem; 

b) Brak programu maksymalnej intensyfikacji produkcji okrętów podwodnych 

po wypowiedzeniu przez Hitlera na początku 1939 roku anglo-

niemieckiego układu morskiego dał Brytyjczykom bezcenny czas, który 

umożliwił odparcie ofensywy podwodnej oraz nakłonienie Amerykanów  

do udzielenia im pomocy; 
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c) Błędem przywódcy III Rzeszy była również presja na wydzielenie znacznej 

liczby okrętów podwodnych na wody Norwegii, Arktyki i Morza 

Śródziemnego. Pod koniec 1941 roku prawie jedna trzecia znajdujących 

się w gotowości bojowej oceanicznych U-Bootów rozmieszczona była na 

tych drugorzędnych akwenach lub kierowane były jako wsparcie lądowych 

operacji, do eskortowania jednostek nawodnych oraz zbierania informacji 

meteorologicznych; 

d) Brak współpracy ze słabo wyszkolonymi załogami włoskich okrętów 

podwodnych. Tak jak przewidywał Dõnitz okręty włoskie nie nadawały się 

do życia na niebezpiecznych wodach północnego Atlantyku; 

e) Chcąc uniknąć incydentu międzynarodowego, podobnego do przypadku 

Lusitanii, Hitler rozpoczął wojnę podwodną, nakładając na dowódców  

U-Bootów skomplikowane ograniczenia260. Narzucone zasady w istotny 

sposób ograniczyły skuteczność U-Bootów, zwiększając przy tym ryzyko 

wykrycia i zatopienia. Świadectwem tego ryzyka były wysokie straty  

U-Bootów w pierwszym roku wojny. Przypadkowe zatopienie Athenii 

pierwszego dnia wojny zaprzeczyło twierdzeniom Berlina, że prowadzi 

„ograniczoną wojnę podwodną”. Wobec powszechnego przekonania,  

że Niemcy toczą barbarzyńską wojnę, dalsze przestrzeganie narzuconych 

przez Hitlera ograniczeń było bezużyteczne; 

f) Brak przydzielenia U-Bootwaffe własnego skrzydła lotniczego, mogącego 

na czas znajdować i informować U-Booty o wykrytych konwojach. 

Luftwaffe Göringa nigdy nie była w stanie przeprowadzić kompetentnego 

rekonesansu morskiego; 

g) Niemieckie służby techniczne i uzbrojenia zawiodły, nie dostarczając  

U-Bootom skutecznego sprzętu elektronicznego oraz niezawodnych 

torped. Niemcy nie tylko zlekceważyli możliwość skonstruowania przez 

Brytyjczyków zminiaturyzowanego radaru, ale także ich osiągnięcia  

w dziedzinie radionamiaru; 

h) Berlin konsekwentnie lekceważył nie tylko gotowość prezydenta 

Roosevelta do niesienia w różnych formach pomocy Brytyjczykom,  
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ale również zdolność gospodarki amerykańskiej do wyprodukowania 

wielkiej liczby statków różnych typów; 

i) Dõnitz skłonny był wierzyć bezkrytycznie w zgłoszenia zatopień, które 

bywały czasami przez dowódców U-Bootów zafałszowane, świadomie 

bądź nie. Wypaczało to prawdziwy obraz wojny morskiej, wyolbrzymiając 

niemieckie sukcesy. W rezultacie Niemcy niemal do końca byli przekonani, 

że ich sytuacja jest znacznie lepsza od rzeczywistej. Rzecz tyczy się 

również propagandy wojennej, która sprawiała wrażenie, że U-Booty topiły 

bezkarnie jeden statek handlowy za drugim. Nie miało to nic wspólnego  

z prawdą261. 

 
 

4. Półmetek zmagań. 
 
 Sukcesy osiągnięte przy zaangażowaniu wciąż niewielkiej liczby okrętów 

podwodnych w ciągu pierwszych 6 miesięcy 1942 roku były nadzwyczajne. Okręty 

państw Osi posłały na dno 585 statków o wyporności 3 080 934 BRT262, z czego 

zdecydowaną większość zatopiły U-Booty na wodach amerykańskich. Sukcesom tym 

odpowiadała stosunkowo niska liczbą 21 straconych niemieckich okrętów 

podwodnych263. Stanowiło to zaledwie 3,9% wszystkich jednostek znajdujących się  

w morzu. Skuteczność wszystkich okrętów podwodnych działających na Atlantyku, 

która w styczniu 1942 roku wynosiła jeszcze 209 BRT w przeliczeniu na jeden dzień 

pobytu U-Boota na morzu, w czerwcu wrosła do 325 BRT264. 

 Wciąż wojna z Anglią i niszczenie alianckiego tonażu było najważniejszym 

niemieckim celem II wojny światowej. Świadczą o tym dobitnie słowa Churchilla: 

„Bitwa o Atlantyk była decydującą batalią podczas całej wojny. Nigdy ani przez 

moment nie wolno nam zapominać o tym, że wszystko to, co wydarzyło się 

gdzie indziej – na lądzie, na wodzie, lub w powietrzu – ostatecznie zależało od 
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rezultatu boju o Atlantyk. Obserwowaliśmy jego zmienny przebieg dzień  

w dzień z nadzieją lub lękiem”265. 

 
Niemieckie Kierownictwo Wojny Morskiej szacowało, że Wielka Brytania i USA razem 

mogą zbudować rocznie statki o wyporności 2,5 miliona BRT. Jednak Alianci 

planowali w latach 1942-1943 zbudować aż 15,3 miliona BRT (sic!). 

”Anglia może zbudować rocznie statki o wyporności półtora miliona ton.  

Nie wystarczy to na uzupełnienie strat. Co roku potrzebne są kolejne trzy 

miliony ton. Jedynie przemysł stoczniowy Stanów Zjednoczonych może 

zrealizować to zapotrzebowanie”266. 

 
Zgodnie z tym zestawieniem według szacunków Kriegsmarine już w roku 1942 

aby zrównoważyć przyrost statków, tzn. uniemożliwić zwiększenie przez przeciwnika 

jego całkowitego tonażu, należało zatapiać od 590 000 BRT do 700 000 BRT 

miesięcznie stosownie do faktycznej ilości nowo zbudowanych jednostek. Dopiero 

zatopienie tej ilości spowodowałyby zmniejszenie alianckiego tonażu. Byłoby to dla 

nieprzyjaciela tym dotkliwsze, że od 1942 roku zdecydowanie wzrosło 

zapotrzebowanie na tonaż z powodu coraz to bardziej przybierającej na sile wojnie 

oceanicznej. Porównanie ilości zatopień z liczbą nowo budowanych statków ukazuje, 

jak ogromne konsekwencje miał dla wojny niemieckiej fakt, że nawet w chwili jej 

rozpoczęcia kierownictwo III Rzeszy nie uczyniło wszystkiego, by przyśpieszyć 

budowę dużej ilości okrętów podwodnych, a te nieliczne, pozostałe do dyspozycji, nie 

zostały użyte wyłącznie do wykonania zadania głównego, jakim było zwalczanie 

nieprzyjacielskich linii żeglugowych.  
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Porównanie pojemności statków alianckich zatapianych  

i nowobudowanych w drugiej połowie 1942 roku 

 

Źródło: A. Perepeczko, U-Booty II wojny światowej, Warszawa 2006, s. 256. 

 
W drugiej połowie 1941 roku oddawano do służby 20 okrętów podwodnych 

miesięcznie267. Ważne, więc było, aby tą znikomą liczbę U-Bootów rozlokować  

w odpowiednich miejscach, o czym pisze Dönitz w swojej biografii268: 

„(…) tonaż nieprzyjaciela należy zmniejszać tam, gdzie można go zniszczyć 

najracjonalniej i najtaniej. Całkowita ilość zatopień jest nieporównywalnie 

ważniejsza niż wynik zatopień w określonym rejonie. Uważam, że eksport do 

USA jest tak samo ważny jak eksport z USA do Anglii”. 

 
Pojawił się również nowy wróg dla okrętu podwodnego. Był nim samolot 

wyposażony w radach o centymetrowej długości fal269, zdolny wykrywać U-Boota 

będącego na powierzchni ze znacznych odległości. Stanowił on zagrożenie, jednak 

nie tylko dla każdego zaatakowanego pojedynczego okrętu podwodnego, lecz także 

dla całego niemieckiego sposobu prowadzenia wojny polegającego na działaniach 

manewrowych „wilczych stad” na powierzchni wody. Samoloty częściej teraz 

                                                 
267

 Zamiast oczekiwanych 20 jednostek w morze wychodziło przeciętnie 10-13. Powodem była sroga 
zima na Bałtyku. Opóźnił się więc okres szkolenia nowych załóg. 
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 K. Dönitz, 10 lat ..., s. 260-265. 
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 Urządzenie brytyjskie, które zrewolucjonizowało wojnę podwodną. 
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zmuszały U-Booty do zanurzenia, czyniąc je za każdym razem statycznymi i dzięki 

temu mogły zrzucać bez przeszkód specjalnie skonstruowane dla własnych potrzeb 

bomby głębinowe. 

Mimo wszystko wskutek ataku niemieckich okrętów podwodnych 

nieprzyjacielskie mocarstwa od lipca do września 1942 roku straciły 302 statki  

o wyporności 1 298 000. W ciągu tych 3 miesięcy zginęły 32 U-Booty. Stopień 

skuteczności okrętów podwodnych liczony na jeden dzień pobytu na morzu spadł  

we wrześniu do 149 BRT270. 

 
 
 

5. Incydent Laconii. 
 
 Na początku września U-156 zatopił brytyjski statek pasażerski Laconia  

o wyporności 19 695 BRT, przerobiony na transportowiec wojsk. Kiedy statek 

zatonął, dowódca U-Boota odkrył, że na pokładzie znajdowali się włoscy jeńcy 

wojenni271. Kapitan U-Boota zdecydował się na ratowanie rozbitków. W wyniku akcji 

ratowniczej przy pomocy neutralnych okrętów francuskich zostało ocalonych 800 

Anglików i tylko 450 Włochów272. U-156 nie bacząc na niebezpieczeństwo 

zdecydował się holować szalupy z rozbitkami do najbliższego brzegu. Mimo 

wywieszonej na U-Boocie flagi Czerwonego Krzyża i nadanego przez Niemców 

komunikatu radiowego treści angielskiej amerykańskie samoloty pięciokrotnie 

bombardowały okręt. U-Boot zmuszony był przerwać akcję. Karl Dönitz w swojej 

biografii tak ocenił postępowanie aliantów273: 

„Dzięki meldunkom z Laconii i otwartemu radiogramowi U-156 w języku 

angielskim przeciwnik posiadał dokładną informację o zatopieniu statku  

i ciężkim położeniu rozbitków. Mimo to, w ciągu czterech dni trwania akcji 

ratunkowej nie uczynił on niczego, by pomóc rozbitkom, wśród których 

znajdowało się około 1000 Brytyjczyków i Polaków. Wykorzystał on natomiast 

okazję do zwalczania okrętów podwodnych”. 

                                                 
270

 S. Roskill, The War…, t. 2, s. 485, cyt. za K. Dönitz, 10 lat ..., s. 293. 
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 Według angielskich danych na pokładzie przebywało 436 członków załogi brytyjskiej, 268 
brytyjskich urlopowiczów z 80 kobietami i dziećmi, 1800 włoskich jeńców wojennych i 160 polskich 
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 Po trafieniu torpedą Laconii, Brytyjczycy zamknęli pomieszczenia mieszkalne włoskich więźniów  
i pod groźbą użycia broni nie pozwolili Włochom na ich opuszczenie. Dlatego liczba ocalonych 
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Jakąkolwiek pomyłkę ze strony państw alianckich rozwiał swoją wypowiedzią 

amerykański generał Robert Richardson274: 

„Wydałem rozkaz zbombardowania rozbitków z Laconii. Nie wiedzieliśmy,  

że znajdują się wśród nich Brytyjczycy. Ale nawet gdybyśmy o tym wiedzieli, nie 

robiłoby to nam różnicy. Tak czy owak wydałbym ten rozkaz… Była wojna  

i należało niszczyć okręty podwodne”. 

 
Niemcy gotowi byli nieść pomoc, jednakże takie zachowanie było po prostu 

lekkomyślne. Stanowiło ono, bowiem największe zagrożenie dla własnego U-Boota  

i załogi. Tymczasem przeciwnik zaryzykował życiem swoich własnych, angielskich 

obywateli, aby zniszczyć U-Boota prowadzącego akcję ratunkową. 

 
 

6. Alianci w opałach. 
 
 Rząd Tokio zdecydował się 5 listopada 1941 roku na rozpoczęcie wojny  

ze Stanami Zjednoczonymi oraz Wielką Brytanią. Japończycy poinformowali Hitlera  

o swej decyzji, prosząc jednocześnie o pisemne zobowiązanie Niemiec do udzielenia 

im poparcia. Führer powitał z zadowoleniem japońską decyzję, ale oczekiwał  

od Tokio równoczesnego wypowiedzenia wojny Związkowi Radzieckiemu. 

Japończycy nie byli skłonni do takiej deklaracji w formalnym traktacie. Zostawili 

jednak Hitlera pod wrażeniem, że kiedy tylko skonsolidują zdobycze na Pacyfiku, 

Niemcy będą mogli liczyć na ich pomoc275. Istniały też inne względy przemawiające 

za włączeniem się po stronie Japonii do wojny przeciwko Stanom Zjednoczonym. 

Niepowodzenie armii niemieckiej, której nie udało się zdobyć Moskwy i Leningradu  

z marszu. Pojawienie się nowego sojusznika, w połączeniu z szumną deklaracją 

wypowiedzenia wojny USA musiało zmusić Moskwę do utrzymania wojsk  

we wschodnich prowincjach. 

 W niedzielę 7 grudnia 1941 roku z japońskich lotniskowców wystartowało 350 

samolotów w kierunku Pearl Harbor. Zaskoczenie było kompletne. Piloci japońscy 

zatopili 4 pancerniki (Arizona, California, Oklahoma, West Virginia) oraz okręt-cel 

(Utah), uszkodzili 4 kolejne (Maryland, Nevada, Pennsylvania, Tennessee), 3 lekkie 
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 Do tego czasu zobowiązali się przeciąć strumień amerykańskich statków transportujących  
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krążowniki, transportowiec wodnosamolotów i 3 niszczyciele. Podstępny atak 

japońskiej marynarki wojennej na Perl Harbor był klasyczną, znakomicie 

przeprowadzoną operacją taktyczną i bez wątpienia wielkim zwycięstwem morskim. 

Zgodnie z zamiarem Japończykom udało się okaleczyć flotę amerykańską. 

Strategicznie jednak atak na Pearl Harbor był wielkim błędem. Zdradziecki charakter 

napaści – śmierć 2403 marynarzy – oburzył Amerykanów i wzbudził nienawiść  

do Japończyków w stopniu, który przekreślał jakiekolwiek rachuby na zmęczenie 

Stanów Zjednoczonych i przystąpienie do negocjacji276. Ciekawostką jest fakt,  

iż Japończycy ukrywali skrzętnie przed Hitlerem swoje zamiary277. Nalot na Pearl 

Harbor był więc dla Führera wielkim zaskoczeniem. Uważał się za starszego partnera 

dla pozostałych państw Osi i rozłościł go fakt, że Japończycy nie wtajemniczyli 

Rzeszy w swoje zamiary. Nie pytali go też o radę, zgodę ani pomoc, tak jak czynili to 

Włosi. Był to nie tylko policzek, ale także jasny sygnał, że Tokio zamierza prowadzić 

wojnę na własną rękę i w swoim interesie, bez konsultacji z Berlinem. Hitler zrobił 

jednak dobrą minę do złej gry i dotrzymał obietnicy. 11 grudnia zwołał Reichstag  

i wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym, nie żałując publicznie żółci 

Rooseveltowi i otaczających go „kręgów amerykańskiego żydostwa”. Jeszcze tego 

samego dnia Hitler, Mussolini i japoński premier Hideki Tojo wspólnie oświadczyli,  

że nie złożą broni i nie zawrą oddzielnego pokoju zanim potęga Stanów 

Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii nie zostanie skruszona. Japoński atak na Pearl 

Harbor i wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym przez Hitlera oznaczało dla 

Wielkiej Brytanii zdecydowane wkroczenie Amerykanów do wojny, co gwarantowało 

przyszłe zwycięstwo. Z drugiej jednak strony, furia, z jaką Amerykanie zareagowali 

na japoński atak, rodziła niepokojącą możliwość, że Waszyngton odwróci anglo-

amerykański plan strategiczny, który w pierwszej kolejności przewidywał pokonanie 

Niemiec i Włoch, a dopiero potem Japonii. Zmiana uzgodnionych priorytetów mogła 

zwielokrotnić straty brytyjskie na odległych polach walki i oceanach, sprowadzając na 

mieszkańców Wysp Brytyjskich nędzę i niewygody278. 
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 Zaistniała sytuacja wymagała nowych ustaleń między Aliantami. Dnia 23 

grudnia w Waszyngtonie zwołano więc konferencję „Arcadia”279. W strumieniu 

niepokojących wiadomości o zwycięstwach Japończyków spotkanie aliantów 

zakończyło się następującymi, zasadniczymi ustaleniami280: 

 udzielenie maksymalnej pomocy ZSRR, który dzięki wyjątkowo mroźnej zimie 

zdołał odeprzeć Niemców spod bram Moskwy i Leningradu; 

 natychmiastowe rozpoczęcie operacji Bolero, czyli koncentrację wojsk 

amerykańskich na Wyspach Brytyjskich; 

 powstrzymanie Japończyków, zanim opanują Australazję. 

 
Mimo upływającego czasu Amerykanie wciąż nie nauczyli się jak trudno odnaleźć 

i zatopić U-Boota. Admirał King uruchomił jednak liczne programy i badania, które 

rokowały nadzieję na przyszłość. Wiele z nich bazowało na brytyjskich 

doświadczeniach281: 

 mobilizacja naukowców – powołano National Defence Research 

Committe282, który prowadził badania naukowe na użytek wysiłku wojennego; 

 radar – US Navy 17 lutego weszła w posiadanie centymetrowego radaru 

powietrze-ziemia, który wykrywał wynurzonego U-Boota z odległości 9 mil; 

 radionamiar – Morskie Laboratorium Badawcze wynalazło radionamiar DAR, 

który okazał się najskuteczniejszym narzędziem zwalczania okrętów 

podwodnych w II wojnie światowej; 

 bomby głębinowe – początkowo amerykańskie bomby, miały ograniczenie 

ustawiania głębokości tylko do 100 metrów, a U-Booty schodziły znacznie 

głębiej. Prowadzono, więc usilne starania, aby zwiększyć możliwości 

techniczne amerykańskich bomb głębinowych. Całkowicie nowy wynalazkiem 

był nowy model bomby głębinowej Mark 9, która tonęła bardzo szybko  

do głębokości 200 metrów, którą mogły osiągnąć U-Booty najnowszych 

typów283; 
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 jednorazowe boje akustyczne – nowe urządzenie wyrzucane za burtę 

okrętu, wyposażone w nadajnik radiowy unosiła się na wodzie, „wsłuchując 

się” w podwodne szumy, wykrywając U-Boota; 

 zwalczanie z powietrza – wynaleziono akustyczną torpedę lotniczą „Fido”, 

którą zrzucano z samolotu. „Fido” mogąca ścigać zanurzony okręt podwodny 

przez około 10 minut okazała się jedną z najskuteczniejszych broni przeciw  

U-Bootom wyprodukowanych w czasie II wojny światowej284; 

 sonar – Amerykanie wynaleźli elektroniczny kursograf, który na podstawie 

sygnału sonaru pokazywał kurs ściganego U-Boota. 

 
Do niemieckich działań ku poprawieniu wojny podwodnych należało zaliczyć285: 

 stosowanie okrętu-pułapki na samoloty, wyposażonego w lepsze uzbrojenie; 

 wynalezienie FuMB, urządzenia wykrywającego promieniowanie alianckich 

radarów; 

 wprowadzenie do służby samolotu Heinkl 177, służącego do tropienia 

alianckich konwojów; 

 podjęcie starań zbudowania całkowicie nowego szturmowego okrętu 

podwodnego o bardzo dużej prędkości podwodnej. Zapadła decyzja  

o zbudowaniu okrętu zaprojektowanego przez inżyniera Hellmutha Waltera  

o napędzie wodorowym. Okręt podwodny typu XXI byłby konstrukcją pod 

wieloma względami rewolucyjną i miał spowodować, że wszystkie istniejące 

okręty podwodne staną się przestarzałe286; 

 wynalezienie nowego urządzenia sterowniczego287, przy pomocy którego 

można było ustawiać torpedy tak, aby biegły torem o kształcie pętli. Krzywizna 

toru zwiększała możliwość trafienia w jednostkę płynąca w dużej formacji; 

 próba wykorzystania moździerzy montowanych na U-Bootach w celu 

niszczenia celów naziemnych. Po raz pierwszy udało się odpalić pociski 

rakietowe z głębin morskich288; 

 wynalezienie torpedy o napędzie elektrycznym289. 
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W styczniu 1942 roku Niemcy wprowadzili nową Enigmę o czterech bębenkach 

szyfrujących, którą otrzymały U-Booty. Przekazano im także nowe książki kodowe. 

Wszystko to spowodowało, że brytyjscy kryptolodzy stali się ślepi i głusi. Nie potrafili 

złamać czterobębenkowej Enigmy. Do początków 1942 roku anglo-amerykańska 

współpraca kryptologiczna była mocno ograniczona. Brytyjczycy nie ujawnili USA  

w pełni technologii złamania tajemnicy Enigmy. Dopiero po formalnym przystąpieniu 

Stanów Zjednoczonych do wojny, Brytyjczycy zdecydowali się udostępniać 

Amerykanom zdobyte z trudne tajemnice kryptologiczne290. Na początku kwietnia 

alianci rozpoczęli wreszcie nieskrępowaną dyskusję nad sposobami złamania 

morskich szyfrów Enigmy. Przełom nastąpił podczas sojuszniczej konferencji  

w Waszyngtonie 6-17 kwietnia. Głównym jej zadaniem było zintegrowanie 

istniejących systemów zbierania surowych dekryptaży korespondencji państw Osi. 

Brytyjczycy, Kanadyjczycy i Amerykanie wypracowali porozumienia, który ulepszały 

system zbierania i rozpowszechniania korespondencji szyfrowej wroga291. Mimo 

wszystko Brytyjczycy nie kwapili się do udzielenia informacji dotyczących 

czterobębenkowej Enigmy, więc Amerykanie sami przystąpili do budowy prototypu 

maszyny kryptologicznej do łamania szyfru niemieckiej marynarki292. Ponadto 

ponownie udało się dokonać abordażu U-Boota. Pechowcem tym był U-559,  

z którego udało się uzyskać aktualne wydania książek krótkich sygnałów używanych 

w przesyłaniu meldunków przez kapitanów U-Bootów. Okazało się to wielką pomocą 

dla dekryptażu morskiej Enigmy. 

Duża liczba zatopionych zbiornikowców brzegów Ameryki przez U-Bootwaffe 

nazwana w propagandzie wojennej „rzezią zbiornikowców” wywołało duże 

zaniepokojenie i gorące kłótnie w obozie alianckim. Utrata 129 alianckich 

spowodowało niebezpieczne zmniejszenie się rezerw ropy w Wielkiej Brytanii293. 

Sam Roosevelt w korespondencji do Churchilla skwitował to następującym 

stwierdzeniem294: 
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„Moja marynarka przygotowywała się do wojny podwodnej u naszych brzegów  

w sposób zdecydowanie ospały. Sam przeszedłeś przez to przed dwoma laty. My 

jeszcze musimy się sporo nauczyć”. 

 
 

7. Zwycięstwo na szali. 
 
 Podwodna kampania na wodach amerykańskich dziesiątkowała aliancką 

żeglugę w rekordowym tempie, krzyżowała sojusznicze plany, a Niemców napawała 

tak potrzebną otuchą. W ciągu pierwszych 5 miesięcy na wodach amerykańskich  

U-Booty zatopiły 155 statków o łącznej pojemności 778 307 BRT. Jednak i w obozie 

państw Osi zaczęto mieć wątpliwość, czy wojna podwodna jest najlepszym 

rozwiązaniem. Ponadto Amerykanie ogłosili obszerny program budowy statków 

handlowych na lata 1942-1943. Pesymistycznie nastawieni stratedzy obliczali,  

że pomimo rosnącego poziomu zatopień U-Booty nie nadążą na dłuższą metę  

z amerykańskimi stoczniowcami. Pomimo tego, iż poczucie kryzysu w Wielkiej 

Brytanii trwało długo, szybkość budowy nowych statków prędko zdystansowała 

poniesione straty i przewaga ta stale rosła295. Rzesza nie była w stanie zbudować 

takiej liczby okrętów podwodnych, żeby uczynić decydująca wyrwę w sojuszniczym 

programie budowy statków handlowych. Doszło więc, do tego, że na szczycie 

najbardziej skutecznej ofensywy podwodnej II wojny światowej admirałowie Raeder  

i Dönitz zostali zmuszeniu do uzasadnienia Hitlerowi potrzeby kontynuowania 

szerokiego programu budowy U-Bootów. Karl Dönitz przedstawił następujące 

argumenty296: 

 wyścig między U-Bootami a amerykańskimi stoczniami nie jest wcale 

beznadziejny. Eksperci niemieccy obliczyli, że alianci nie mogą zbudować  

w 1942 roku więcej niż 5 000 000 BRT. Tak więc wystarczy, aby siły Osi topiły 

miesięcznie po 400 000 BRT, a przyrost wodowanego tonażu zostanie 

zniweczony. Obecnie U-Bootwaffe zatapiała miesięcznie około 700 000 BRT; 

 od czasu kiedy USA i Wielka Brytania połączyły tonaż swych flot handlowych, 

Niemcy mają do czynienia z jedną flotą. Nie odgrywało, więc roli, gdzie statki 

zostaną zatopione. Najskuteczniejsza polityką było, więc zatapianie ich tam, 

gdzie można było osiągnąć najlepsze wyniki przy najniższych stratach. 
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Po tych rozmowach przez kilka miesięcy Hitler dusił w sobie potworny pomysł 

osłabienia alianckiej floty handlowe poprzez rozstrzeliwanie rozbitków w łodziach 

ratunkowych, (sic!) tak aby alianci nie mogli w szybki sposób uzupełniać załóg nowo 

zwodowanych statków. Dönitz jednak stanowczo odrzucił pomysł Führera297: 

„Strzelanie do tych ludzi, rozbitków z zatopionych statków było kwestią etyki 

wojny i bez względu na warunki nie wolno było wyrazić na to zgody”. 

 
Podczas ustaleń z Hitlerem wyłonił się jednak inny pomysł uniemożliwienia aliantom 

obsadzania nowych statków handlowych. W Berlinie wydano wytyczne zalecające 

dowódcom U-Bootów, by po zatopieniu statku starali się spośród rozbitków ująć 

kapitana i pierwszego mechanika i zabrać ich jako jeńców wojennych do Niemiec. 

 Brytyjczycy również nie pozostawali dłużni w tworzeniu nowinek, 

pozwalających osiągnąć przewagę w wojnie podwodnej. Jedną z nich były samoloty 

wyposażone w potężne reflektory Leigha298, którymi oświetlano U-Booty przed 

zrzuceniem bomb. Anglicy znaleźli również sposób na zminiaturyzowanie radaru  

i umieszczenie go na pokładzie samolotu. Niemcy w odwecie wynaleźli detektor 

radaru zwany FuMB299. 

 Sytuacja alianckiej żeglugi, która miała decydującej wpływ na wszelkie plany, 

oraz potrzeba wyjaśnienia i skoordynowania globalnej strategii, programów produkcji 

wojennej, a także innych spraw, skłoniła Churchilla do zaproponowania Rooseveltowi 

kolejnego spotkania w Waszyngtonie. Konferencja otrzymała kryptonim Argonaut  

i odbyła się w dniach 21-27 czerwca. Oto jej główne ustalenia300: 

 Brytyjscy naukowcy poczynili znaczący postęp w teoretycznych pracach nad 

skonstruowaniem bomby atomowej. Brytyjczycy i Amerykanie zdecydowali się 

wymienić informacje i podzielić się osiągnięciami; 

 Zagrożenie ze strony U-Bootów może być wyeliminowanie całkowicie tylko 

przez zniszczenie niemieckich stoczni i baz drogą dywanowych bombardowań 

lotniczych. 

 
Krótko po konferencji Argonaut U-Bootwaffe odniosła niepowtarzalny sukces. Po 

raz pierwszy w historii wojny wilcze stado U-Bootów do spółki z Luftwaffe, zniszczyło 
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doszczętnie cały konwój. Tym pechowcem był arktycki konwój PQ-17 płynący  

z zaopatrzeniem dla ZSRR. Niemieckie siły zatopiły 36 statków o łącznej pojemności 

245 000 BRT301. Zdziesiątkowanie konwoju skłoniło Brytyjczyków do zawieszenia 

żeglugi na trasie do Murmańska302. Mimo wszystko tak obiecująca w teorii taktyka 

ataku „wilczym stadem” w praktyce była nadal niebywale trudna organizacyjnie. 

Zwłaszcza, kiedy załogi U-Bootów były niedoświadczone, a eskorta konwoju 

zaprawiona w zwalczaniu okrętów podwodnych. Z danych statystycznych wynika, że 

liczba U-Bootów, które nie zatopiły podczas patrolu ani jednego statku, rosła stale  

i wynosiła pod koniec 1942 roku około 50%. Setki konwojów i tysiące statków, 

płynęło północnoatlantyckim szlakiem w 1942 roku i docierało bezpiecznie do portów 

przeznaczenia. Biorąc pod uwagę zestawienie niemieckich patroli ku wybrzeżom 

Ameryki od 18 grudnia 1941 roku do 31 sierpnia 1942 roku Karl Dönitz zorganizował 

w tym czasie 184 patrole U-Bootów. Wysłane okręty zatopiły 609 statków, czyli 

3 100 000 BRT. Średnia miesięczna wyniosła, więc 68 jednostek o łącznej 

pojemności 350 000 BRT. Statki zatopione w tym okresie na wodach amerykańskich 

stanowią jedną czwartą alianckiego tonażu zatopionego przez U-Booty podczas całej 

II wojny światowej. Tak więc kampania ta była najskuteczniejsza w wojnie pod 

względem liczby dokonanych w stosunkowo krótkim czasie zatopień i przy 

zaangażowaniu relatywnie niewielkich sił. Był to szczyt osiągnięć U-Bootwaffe.  

Na 184 patroli tylko 6 nie zakończyło się zatopieniem alianckiego statku. Jak podaje 

Karl Dönitz całkowity wynik zatopień wskutek działalności broni podwodnej w 1942 

roku był bardzo wysoki – 1160 statków o wyporności 6 266 215 BRT303. Co więcej, 

niemieckie straty były umiarkowane – 22 okręty. Załogi zatopionych U-Bootów liczyły 

w sumie około 1000 ludzi, z czego blisko 320 uratowało się. Sytuację w taki sposób 

oceniał Winston Churchill304: 

„(…) widok tych wszystkich wspaniałych statków, które się buduje i wysyła  

w morze przepełnione bezcenną żywnością i zaopatrzeniem wojskowym, które są 

zatapiane – trzy lub cztery każdego dnia – dręczy mnie dniem i nocą. Ataki te nie 

tylko osłabiają nasze zasoby wojenne i zagrażają życiu naszych ludzi, lecz 

ograniczają potęgę włączających się do walki Stanów Zjednoczonych. Istnieje 
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niebezpieczeństwo, że oceany które były naszą tarczą ochronną, mogą stać się 

naszym więzieniem”. 

 
Deficyt w dostawach ropy w 1942 roku musiano zrekompensować zmniejszeniem 

rezerw i racjonowaniem benzyny we wschodnich stanach USA305. Również w Anglii 

spadek importu podstawowych towarów doprowadził do wielu trudności 

zaopatrzeniowych, między innymi braku żywności, oleju opałowego i benzyny. Pod 

koniec 1942 roku w bunkrach paliwowych w Anglii było już tylko 300 000 ton ropy, 

podczas gdy miesięczne zużycie wynosiło 130 000 ton. Niemiecka kampania na 

wodach amerykańskich dotknęła więc aliantów na różne sposoby, przede wszystkim 

boleśnie powodując poważne straty wśród personelu amerykańskiej i brytyjskiej floty 

handlowej, nie wspominając już o terrorze psychologicznym. Z drugiej jednak strony, 

trzeba ją określić jako niespełnioną, w tym sensie, że nie przyniosła spodziewanych 

rezultatów strategicznych. Ze Stanów Zjednoczonych w różne zakątki świata płynęły 

nieprzerwanie wojska, materiał wojenny i nowe jednostki, a U-Bootom tylko 

częściowo udawało się powstrzymać ten strumień. U-Bootwaffe miała jeszcze jeden 

duży problem. Z powodu stałego powiększania się stanu floty podwodnej i w wyniku 

topienia przez aliantów doświadczonych U-Bootów wraz z załogami Dönitz musiał 

obsadzać nowe okręty podwodne ludźmi niedoświadczonymi, spośród których wielu 

nie miało wcześniej w ogóle do czynienia z morzem. Ponieważ do obsługi U-Bootów 

wymagane były wysokie kwalifikacje, był to poważny problem306. 
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Rozdział IV. Podsumowanie 
 
 

1. Operacja Torch. 
 
 Olbrzymia aliancka armada statków 8 listopada dokonała desantu w Afryce 

Północnej307. Alianci dokonując lądowania w Algierze, Oranie i w Maroku kompletnie 

zaskoczyli Niemców i sprzyjający nazistom francuski rząd Vichy, którego marynarka 

stacjonowała u afrykańskich wybrzeży. W ramach desantu miało być 

wyekspediowanych na ląd przeszło 106 000 żołnierzy, setki czołgów oraz 

bezpośrednio zaangażowanych zostało przeszło 200 okrętów, 300 statków 

handlowych i niezliczona ilość jednostek desantowych308. Generalnie 3 desanty 

przeprowadzono w sposób nieskoordynowany, niemniej z wielkim powodzeniem. Na 

wypadek takiej operacji, Niemcy dawno już opracowali plan Attila, zakładający,  

że w sytuacji zagrożenia dokonają okupacji wolnej strefy południowej Francji, 

pozostającej pod rządami Vichy. Uważali, że francuska, neutralna do tej pory flota 

może przejść na stronę aliantów309. Mimo, że Niemcy chcieli negocjować  

z Francuzami, ci 27 listopada dokonali samozatopienia własnej floty. Nie bacząc na 

nieprzydatność U-Bootów w przypadku dużych zmasowanych operacji alianckich, 

Dönitz polecił okrętom podwodnym bronić afrykańskich wybrzeży: 

„Desanty dużych sił nieprzyjacielskich w wielu punktach, głównie w Algierze  

i Oranie. Liczne transportowce wojska osłaniane przez lotniskowiec  

i pancerniki. Kierujcie się tam! Działajcie zdecydowanie! Bądźcie 

nieustraszeni!”310 

 
 Oczywiście w obrębie Morza Śródziemnego, efekty działań U-Bootów 

przeciwko operacji Torch były żałosne i przypominały obronę Norwegii w kwietniu 

1940 roku. Ponownie okazało się, że ówczesne okręty podwodne nie nadają się do 

użycia przeciwko będącemu w pełnej gotowości, szybkiemu, potężnie uzbrojonemu 

zespołowi operacyjnemu, uczestniczącemu w operacji desantowej. W wyniku tej akcji 

stracono 5 U-Bootów311. 
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2. Dönitz za Raedera. 
 
 Między Adolfem Hitlerem a großadmirałem Erichem Raederem w końcu 

grudnia 1942 roku doszło do scysji w kwestii użycia ciężkich okrętów przeciw 

konwojom idącym do Rosji. Nie osiągnęły one sukcesów, które mogłyby zadowolić 

Führera. Wydał on, więc rozkaz wycofania ze służby dużych okrętów wojennych, 

uznając je za pozbawione jakiejkolwiek wartości militarnej. Głównodowodzący 

Kriegsmarine Raeder sprzeciwił się temu zarządzeniu, a ponieważ Hitler obstawał 

przy realizacji swego polecenia, złożył dymisję, jednocześnie na swoje miejsce 

zaproponował głównodowodzącego U-Bootwaffe Karla Dönitza. Dönitz w swojej 

autobiografii tak opisuje swoje emocje312: 

„Kiedy w styczniu 1943 roku otrzymałem nominację na stanowisko 

głównodowodzącego Kriegsmarine, byłem w pełni świadom ogromu 

odpowiedzialności, jaką na siebie biorę. Nic nie zmieniło się w mojej postawie. 

Moim jedynym obowiązkiem jako żołnierza na wojnie pozostała niestrudzona 

walka z wrogiem zewnętrznym”. 

 
W takim samym duchu brzmiało publiczne wystąpienie Dönitza313: 

„Na rozkaz Führera obejmuję dziś naczelne dowództwo Kriegsmarine.  

U-Bootwaffe, którą miałem zaszczyt dotychczas dowodzić, przesyłam 

podziękowania za niezłomną gotowość walki na śmierć i życie, i za lojalność. 

Nadal będę osobiście dowodził bronią podwodną. Zamierzam dowodzić 

Kriegsmarine w tym samym twardym bojowym duchu”. 

 
Admirał Raeder odchodząc ze stanowiska pokusił się o ocenę postępowania Führera 

przy obecnej sytuacji na morzu: 

„W wojnie morskiej granica między sukcesem a porażką jest niezwykle cienka. 

Posiadając umysł stratega lądowego, Hitler nigdy nie był w stanie zrozumieć 

czynników charakterystycznych dla wojny na morzu”314. 

 Nowym głównodowodzącym U-Bootwaffe został Hans-Georg von Friedeburg. 

Zmiana ta wyznaczała przyszły kryzys niemieckiej machiny wojennej. Już niedługo  

w miejsce sukcesów, miały przyjść liczne porażki. Nowy dowódca Kriegsmarine 
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również nie łudził się tym, iż II wojna światowa przechylała się na korzyść aliantów. 

Wyłonił 3 przyczyny zaistniałego stanu rzeczy315: 

1) Wzmocnienie alianckich sił eskorty o lotniskowce eskortowe, które 

zlikwidowały ostatecznie tzw. „air-gape”316, jak Anglicy nazywali rejony 

północnego Atlantyku pozbawione osłony powietrznej i otoczyły konwoje 

ciągłą ochroną lotniczą; 

2) Tworzenie coraz większej ilości tzw. „suport-groups”317. Taka grupa składała 

się z około 5 okrętów sił ZOP, czyli przeznaczonych tylko i wyłącznie do 

zwalczania okrętów podwodnych. Okręty wchodzące w skład tych grup 

przechodziły gruntowne szkolenie w likwidowaniu U-Bootów; 

3) Zwiększenie liczby tzw. „very long range aircraft”318, przeznaczonych do 

zwalczania niemieckich okrętów podwodnych w bitwie o Atlantyk. Nie bez 

znaczenia było również wykorzystywanie przez samoloty radaru, który 

zniweczył zupełnie siłę bojową okrętu podwodnego działającego w położeniu 

nawodnym. 

 
Dowodem, iż alianci powoli osiągali przewagę na morzu przedstawiają dane 

statystyczne: 

 
 

Straty wśród okrętów podwodnych w procentach w latach  

1939-początek 1943 

 

Rok Straty w % 

1939 17,5 

1940 13,4 

1941 11,4 

1942 12,8 

1943 (styczeń – marzec) 9,2 

Źródło: K. Dönitz, 10 lat i 20 dni, Wspomnienia 1935-1945, Gdańsk 2004, s. 395. 
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Angielski historyk Stephen Roskill również podobnie oceniał przełomowy rok 1943319: 

„Bitwa nigdy nie osiągnęła równie wysokiego poziomu. Nigdy też nie istniała tak 

niepewna równowaga sił, jak wiosną 1943 roku. Dlatego słusznie można 

powiedzieć, że zwycięstwo to stanowiło jeden z decydujących punktów 

zwrotnych w wojnie i zostało osiągnięte po 45 miesiącach nieprzerwanej, silnej  

i gwałtowniejsze niż kiedykolwiek walki. Czy będą sobie to mogli wyobrazić 

potomni?” 

 
Ale jeszcze lepiej ten punkt zwrotny obrazował wykres zatapianych miesięcznie  

U-Bootów porównany z wykresem ilości statków zatapianych miesięcznie przez 

niemieckie okręty. Pierwszy raz w II wojnie światowej obie krzywe spotkały się  

w jednym punkcie: 

 

Porównanie ilości zatopionych statków do zatapianych U-Bootów  

w pierwszym półroczu 1943 roku 

 

Źródło: A. Perepeczko, U-Booty II wojny światowej, Warszawa 2006, s. 277. 

 

Ponadto po raz pierwszy po blisko 4 latach wojny Brytyjczycy doszli do 

głębokiego przekonania, że można zdecydowanie osłabić zdolność i wolę walki 

Niemiec, poprzez zmasowaną i bezwzględną kampanię bombardowania fabryk 
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zbrojeniowych i skupisk ludności cywilnej. Brytyjskie lotnictwo do spółki  

z amerykańskim zaczęło propagandowo przeprowadzać tzw. „naloty tysiąca 

samolotów”320. Kiedy rozpoczynał się 1944 rok, wojna trwała już od 52 męczących 

miesięcy. Choć propaganda podtrzymywała morale zwykłych Niemców, dowództwo 

naczelne jasno zdawało sobie sprawę, że przyszłość przyniesie problemy. Wszystkie 

dowody wskazywały, że alianci rychło powrócą na kontynent europejski321. 

Największe zagrożenie żegludze alianckiej stwarzała nadal niemiecka flota 

podwodna. Stan jej, mimo ponoszonych strat, wciąż utrzymywał się na 

satysfakcjonującym Niemców poziomie. Stocznie niemieckie wciąż produkowały 

nowe okręty podwodne, o udoskonalonych właściwościach technicznych322. Ich 

liczba jednak była niewystarczająca, aby odnieść decydujące zwycięstwa w walce  

z nieprzyjacielskim transportem i to wtedy, kiedy osłona konwojów była jeszcze 

słaba. Gdy zaś wzrosła znacznie liczba okrętów podwodnych, U-Booty natrafiły na 

Atlantyku na okrzepłą, wyćwiczoną i doświadczoną obronę. Ciągle też na wniosek 

Hitlera wysyłano U-Booty na drugoplanowe teatry działań wojennych, jak Morze 

Śródziemne i Morze Arktyczne, w efekcie przez luki na Atlantyku swobodnie 

przechodził transport przeciwnika323. 

 
 

3. Kriegsmarine w defensywie. 
 
 W styczniu 1943 roku Oś poniosła 4 klęski, które sumowały się, stanowiąc 

niedoceniony powszechnie, ale decydujący punkt zwrotny w wojnie. Od tego czasu 

nie było najmniejszych szans, aby III Rzesza miała jakąkolwiek szansę na sukces. 

Było to mianowicie324: 

1) Stalingrad – wojska niemieckie znalazły się w pułapce, broniąc stosów 

gruzów, które kiedyś były wielkim miastem i zostały zmuszone do poddania 

się; 

2) Północna Afryka – kwestią tygodni było ewakuowanie lub zniszczenie sił Osi 

pod dowództwem feldmarszałka Erwina Rommla; 
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3) Południowo-zachodni Pacyfik – pokonanie sił japońskich w bitwie pod 

Midway i na Guadalcanal było punktem zwrotnym w tym akwenie; 

4) Rozpoznanie radiowe – za pomocą zdobytych materiałów, alianccy 

kryptolodzy powoli acz systematycznie rozpracowywali szyfrogramy 

dyplomatyczne i kody marynarki handlowej państw Osi.  

 
W miarę jak zbliżał się Nowy Rok prezydent Roosevelt, jak i premier Churchill, 

czuli potrzebę odbycia kolejnej, czwartej osobistej konferencji, poświęconej strategii. 

Spotkanie takie, pod kryptonimem Symbol, odbyło się w Casablance i trwało od 14 

do 24 stycznia 1943325. Konferencja była długa i wywołała gwałtowne dyskusje. 

Uczestnicy w końcu ustalili, iż326: 

 po klęsce państw Osi w Afryce, sprzymierzeni jak najszybciej dokonają 

inwazji Sycylii327; 

 operacja Overlord, czyli lądowanie w okupowanej Francji odłożona 

została mniej więcej do maja 1944 roku; 

 rozpoczęcie generalnej ofensywy przeciwko U-Bootwaffe; 

 rozpoczęcie cyklicznych bombardowań niemieckich miast; 

 ustalono, że alianci zaakceptują wyłącznie bezwarunkową kapitulację 

państw Osi. 

 
Wojna na wschodzie również stopniowo przechylała się na stronę radziecką. 

Armia Czerwona po zwycięstwie nad Stalingradem rozpoczęła kontrofensywę. 

Sytuacja na morskim froncie omawiana była podczas spotkania nowego dowódcy 

Kriegsmarine i Hitlera podczas 4 spotkań w 1943 roku. Dönitz wymienił podczas nich 

kilka najważniejszych przyczyn doznawanych porażek328: 

 Alianci poznali pozycje grup U-Bootów i kierowali konwoje trasami omijającymi 

wilcze stada; 

 Pomimo od dawna powtarzanych zapewnień Luftwaffe nadal nie zapewniała 

wsparcia atlantyckiej flocie U-Bootów; 

                                                 
325

 Stalin odmówił w niej udziału, z powodu rozstrzygającej fazy bitwy pod Stalingradem. 
326

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 2, s. 191. 
327

 Operacja Husky. 
328

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 2, s. 268-269. 
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 Brak dostatecznej ilości U-Bootów. Na koniec grudnia 1943 roku U-Botwaffe 

posiadała 436 okrętów podwodnych329. 

 
Chcąc uspokoić dowódców i załogi Dönitz wysłał depeszę do wszystkich U-Bootów, 

w której pisał330: 

„Oczekuję, że będziecie kontynuowali zdecydowaną walkę z wrogiem i aby 

pokonać go ostatecznie, przeciwstawicie jego podstępom i technicznym 

osiągnięciom swoją pomysłowość, zdolności i niezłomność. Pamiętajcie,  

że nieprzyjaciel posiada zawsze słabe punkty i nie jest tak skuteczny, jak 

wydawałoby się na pierwszy rzut oka. Jestem przekonany, że wkrótce będę  

w stanie dać Wam lepszą broń do prowadzonej przez Was trudnej walki”331. 

 
Alianci zorganizowali w najbliższym czasie jeszcze 2 konferencje. Pierwsza z nich 

odbywała się w dniach 1-12 marca 1943 roku w Waszyngtonie i dotyczyła 

konwojowania na Atlantyku332. Zaś drugie spotkanie pod kryptonimem Trident odbyło 

się w dniach 12-25 maja 1943 roku w Białym Domu, która w gruncie rzeczy 

ustaleniami nie różniła się wiele od wcześniejszej konferencji w Casablance333. 

Połowę roku 1943 uznaje się za czas, kiedy Niemcy stanęli w obliczu klęski na 

Atlantyku. Aliancki radar, działający na centymetrowej długości, radionamierniki 

wysokiej częstotliwości Huff Duff, instalowane na lądzie i na statkach, samoloty 

bazujące na lądzie, doświadczone nawodne eskorty i grupy wsparcia334, łamanie 

szyfrów Enigmy335 oraz wspaniale pracujące grupy oceny danych z rozpoznania  

                                                 
329

 Lecz tylko 168 znajdowało się w służbie czynnej. 87 okrętów było jednostkami szkolnymi, a 181 
doświadczalnymi i znajdującymi się dopiero w próbach eksploatacyjnych. 
330

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 2, s. 325. 
331

 Prawdopodobnie chodziło o nowy okręt konstrukcji Waltera lub o nowinki techniczne umieszczane 
na U-Bootach jakimi były wykrywacz radiolokacyjny FuMB nazywany Wanze, większe działka 
przeciwlotnicze, montowane na U-Bootach oraz urządzenie zakłócające radiolokację nieprzyjaciela, 
zwane jako Aphrodite i Thetis. Niemcy również wymyślili artyleryjską pułapkę przeciwlotniczą U-Flak 
czyli silnie uzbrojony U-Boot przeciwlotniczy do zwalczania atakujących go samolotów. Jednak okręt 
taki okazał się jednak fiaskiem. 
332

 Na konferencji między innymi przyznano Brytyjczykom i Kanadyjczykom pełną i wyłączną 
odpowiedzialność za eskortowanie konwojów na szlaku północnoatlantyckim. 
333

 Ustalono na niej jedynie, iż operacja Husky (lądowanie w Sycylii), ma nastąpić w lipcu, a operacja 
Overlord (lądowanie we Francji) w okolicach maja 1944 roku. 
334

 Tylko w maju U-Bootwaffe straciła aż 31 okrętów podwodnych za załogami liczącymi około 1500 
ludzi. Alianci dekodujący niemieckie depesze wiedzieli również, w które miejsca wysyłane zostają 
zbiornikowce podwodne tzw. „mleczne krowy”. Wiedząc jak duże strategiczne znaczenie mają  
U-Booty zaopatrzeniowe wysyłali tam grupy wsparcia, które miały za zadanie zlikwidować „mleczną 
krowę”. Dzięki temu często udawało się popsuć szyki całych wilczych stad, nie mających już gdzie 
tankować. 
335

 Pod koniec marca 1943 Amerykanie zbudowali dwa prototypy maszyn (Adam i Eve), które miały za 
zadanie deszyfrować niemieckie depesze. 
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i zespoły operacyjno-badawcze w Londynie i Waszyngtonie, pokonały w końcu  

U-Bootwaffe. Żaden niemiecki okręt podwodny, budowany w oparciu  

o dotychczasową technikę, nie mógł żywić złudzeń, co do swojego losu. Klęska floty 

U-Bootów nie była żadną niespodzianką. Dönitz wiedział od roku, że się zbliża. Mimo 

wszystko wraz z Führerem zajmowali stanowisko, że U-Booty muszą nadal 

prowadzić wojnę336: 

„Nie może być mowy o osłabieniu działań wojennych prowadzonych przez okręty 

podwodne. Atlantyk jest pierwszą linią obrony na Zachodzie i nawet jeżeli będę 

musiał prowadzić tam wojnę obronną, jest to lepsze niż oczekiwanie, aż zacznę 

się bronić na wybrzeżach Europy. Działania naszych okrętów podwodnych wiążą 

olbrzymie siły nieprzyjacielskie, nawet jeśli faktyczne straty, jakie zadajemy, nie 

są już wielkie. Nie mogę sobie pozwolić na uwolnienie tych sił w wyniku 

zaprzestania działań przez U-Booty”. 

 
Decyzja, mimo iż samobójcza337, była ze wszech miar słuszna biorąc pod uwagę 

następujące czynniki: 

 utrzymanie dynamiki i morale floty podwodnej, unikając paraliżującej przerwy, 

po której trudno byłoby wznowić kampanię; 

 zmuszenie aliantów do kontynuowania systemu konwojowania na wszystkich 

wodach, zmniejszając w ten sposób o jedną czwartą dostawy na różne fronty; 

 związanie około 1300 alianckich samolotów i 3000 okrętów przydzielonych do 

ZOP, które mogłyby zostać wykorzystane do innych zadań przeciwko 

państwom Osi. Miałoby to poważne następstwa dla sytuacji lądowej,  

a szczególnie powietrznej; 

 umożliwienie Niemcom rozpoznania nowej alianckiej techniki zwalczania 

okrętów podwodnych, aby można było opracować środki przeciwdziałania. 

 
 

4. Kapitulacja Włoch. Konferencja w Teheranie. 
 
 Kiedy 10 lipca 1943 roku alianci wylądowali na Sycylii, okazało się, że włoskie 

siły zbrojne nie znajdują się w pełnej gotowości bojowej338. W przeciwieństwie do 

                                                 
336

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 2, s. 343-344. 
337

 Przeciętna długość życia oficerów i marynarzy kierowanych do służby na U-Bootach była bardzo 
krótka. Wynosiła 2 miesiące (sic!). 
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operacji Torch, Niemcy spodziewali się desantu na Sycylii jednak wola oporu  

w narodzie włoskim uległa już wyczerpaniu. Mussolini ustąpił 15 dni po rozpoczęciu 

operacji Husky. Alianci natychmiast rozpoczęli operacje Baytown339 i Avalanche340. 

W dniu 3 września Włosi potajemnie podpisali układ o zawieszeniu broni z aliantami, 

a 8 września flota włoska wyszła z portów, aby zgodnie z postanowieniami rozejmu 

zostać internowaną na Malcie. Dnia 13 października rząd włoski oświadczył,  

że znajduje się on w stanie wojny z Rzeszą Niemiecką341. 

 Po raz kolejny przywódcy Anglii i USA spotkali się, tym razem w kanadyjskim 

Quebecu, podczas konferencji o kryptonimie Quadrant, gdzie potwierdzili wcześniej 

przyjęte założenia strategiczne342. Zbiegło się to z kolejnym sukcesem brytyjskiej 

marynarki. Angielskim miniaturowym łodziom podwodnym udało się uszkodzić 

superpancernik Tirpitz, unieruchamiając go, aż do kwietnia 1944 roku. Udało się  

to dzięki przechwyceniu i rozszyfrowaniu niemieckiego meldunku podającego 

dokładne współrzędne Tirpitza343. Angielskie miniaturowe kwadrygi Chariot, podczas 

niebezpiecznej operacji o kryptonimie Title wyeliminowały z działań morskich 

olbrzymi superpancernik o wyporności ponad 52 000 BRT344. Uszkodzono ponadto 

pancernik kieszonkowy Lützow i zatopiono pancernik Scharnhorst. Praktycznie 

oznaczało to koniec ery niemieckich dużych okrętów wojennych w „Bitwie o Atlantyk”. 

Ponadto w Waszyngtonie pracowało już bez przerwy 94 maszyny deszyfrujące345, 

które dekodowały miesięcznie około 14 000 szyfrowanych Enigmą komunikatów,  

w tym całość ruchu radiowego dowództwa U-Bootwaffe346. Na czytanie depesz 

niemieckich pozwoliło między innymi zdobycie U-505 przez Amerykanów. Dzięki 

materiałom wywiadowczym uzyskanym z U-Boota alianci zyskali możliwość 

odczytywania łączności niemieckiej na bieżąco347. 

                                                                                                                                                         
338

 Inwazja na Sycylię zbiegła się w czasie z ostatnią próbą przejęcia przez Niemców inicjatywy 
strategicznej na froncie wschodnim czyli operacją Zitadelle. Na łuku burskim Niemcy rozpoczęli 
potężną ofensywę, mającą na celu przełamanie frontu. Jednak Armia Czerwona utrzymała swe 
pozycje, po czym przeszła do przeciwuderzenia, zadając nazistom ogromne straty. 
339

 Lądowanie „na palcach włoskiego buta”. 
340

 Desant w Salerno. 
341

 K. Dönitz, 10 lat ..., s. 422. 
342

 Nowinką było wprowadzenie Brytyjczyków w prace nad bombą atomową, której blisko konstrukcji 
byli Amerykanie.  
343

 W. Pikul, Requiem…, s. 210. 
344

 A. Perepczeko, Podwodni…, s. 193. 
345

 Zbudowane kosztem blisko 6 miliardów dolarów. 
346

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 2, s. 570. 
347

 Zdobyty U-Boot był całkowicie zdolny do dalszego użytkowania. Analiza jego konstrukcji pozwalała 
na wykonanie urządzeń przeciwdziałających. 
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 Prezydent Roosevelt przez niemal dwa lata zabiegał o spotkanie twarzą  

w twarz ze Stalinem. Udało mu się wreszcie do niego doprowadzić pod koniec 

listopada 1943 roku. Pierwsza konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie, stolicy Iranu, 

z udziałem obydwu przywódców i Churchilla, była jednym z najważniejszych 

wydarzeń tej wojny. Przy konferencyjnym stole chciał zasiąść także, zachęcany 

przez Roosevelta, Czang Kaj-Szek, przywódca Chin. Nie było to jednak proste348  

i w konsekwencji doprowadziło do rozbicia rozmów na dwie konferencje, Sextant  

w Kairze349, gdzie Roosevelt i Churchill spotkali się z Czang Kaj-Szekiem, a potem 

Eureka w Teheranie350, gdzie doszło do rozmów ze Stalinem. O ile szczyt kairski nie 

rozstrzygnął wielu ważnych kwestii, to w wyniku konferencji teherańskiej doszło do 

zacieśnienia sojuszu pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą, dokonane kosztem 

Londynu, co wprawiło Churchilla w nie najlepszy nastrój. Pod wpływem twardej 

postawy Stalina, sojusznicy podjęli nieodwołalne postanowienia351: 

 operacja Overlord rozpocznie się w maju lub czerwcu 1944. Dowódcą całego 

przedsięwzięcia mianowano Amerykanina Dwighta Eisenhowera; 

 walki z nazistami we Włoszech miały być kontynuowane włącznie  

z wyzwoleniem Rzymu; 

 na wniosek Stalina zrezygnowano z brytyjskich planów inwazji  

na Bałkanach352; 

 Stalin obiecał przystąpienie do wojny z Japonią po podbiciu Niemiec; 

 intensyfikacja działań na Pacyfiku. Siły alianckie gotowały się do ataku  

na Wyspy Japońskie. 

 
Pośród wzrastającego napięcia, przetasowań i wątpliwej lojalności w najwyższych 

kręgach wojskowych Niemiec, admirał Dönitz zapewniał Hitlera i naród o niezłomnej 

wierności Kriegsmarine i własnej353. Należy wyrazić podziw dla upartych działań 

Dönitza z jednej strony, a ślepe posłuszeństwo z drugiej, brak jest bowiem, informacji 

o jakichkolwiek buntach w łonie niemieckiej broni podwodnej w okresie narastających 

                                                 
348

 Chiny były w stanie wojny z Japonią, ale nie z Niemcami. Z kolei Związek Radziecki prowadził 
wojnę z Niemcami, ale nie był w stanie wojny z Japonią. Używając tego i innych pretekstów zarówno 
Stalin jak i Churchill, przeciwstawiali się uczestnictwu Chin w spotkaniu. 
349

 22-26 listopad 1943 r. 
350

 27 listopad-2 grudzień 1943 r. 
351

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 2, s. 506. 
352

 Tzw. atak na „miękkie podbrzusze Europy”, którego wielkim zwolennikiem był premier Wielkiej 
Brytanii. 
353

 Dönitz w owym czasie zmagał się z wielką tragedią rodzinną. Podczas wojny zginęło mu dwóch 
synów. 
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klęsk. Spotykając się dwukrotnie w styczniu 1944 roku z Führerem w „Wilczym 

Szańcu”354, uzgodnił z nim najważniejsze wytyczne dla sił marynarki: 

 zakładając aliancką inwazję na Francję lub Norwegię (albo w obu miejscach 

jednocześnie) wiosną 1944 roku, U-Bootwaffe miała przejść do działań 

obronnych, gromadząc największe możliwe siły do odparcia desantów; 

 operacje przeciw konwojom atlantyckim miały być kontynuowane, ale ich skala 

miała się zmniejszać w miarę zbliżania się daty inwazji; 

 wielki, a być może nawet decydujący, potencjał obronny, którego spodziewano 

się po nowych okrętach Waltera, spowodował, że ich konstrukcja i produkcja 

miały zostać poważnie przyspieszone355; 

 w styczniu Niemcy osiągnęły szczyt liczebności sił podwodnych, dysponując 

około 450 U-Bootami i choć morale nadal pozostało wysokie, stosowana przez 

nie strategia, taktyka i uzbrojenie zawiodły na całej linii356. 

 
Tak więc głównym priorytetem dowództwa U-Bootwaffe stały się przygotowania  

3 zgrupowań okrętów podwodnych do odparcia spodziewanej lada dzień alianckiej 

inwazji357. U-Bootom wyznaczono na wypadek inwazji zadania ściśle obronne. 

Pomimo doświadczeń, które dowodziły niezbicie, że okręty podwodne są w zasadzie 

bezbronne wobec silnych, czujnych i odpowiednio eskortowanych sił inwazyjnych358, 

nie pozostawiono im żadnego wyboru. Nadal były, według Hitlera „pierwszą linią 

obrony”. W sumie w ciągu pierwszych 5 miesięcy 1944 roku, dowództwo wysłało na 

patrole atlantyckie 78 okrętów podwodnych. Zatopiły one 11 jednostek alianckich  

o łącznej pojemności prawie 22 000 BRT. Niemcy stracili 37 z tych 78 U-Bootów 

(47%) i około 1900 członków załóg359. O zmianie sytuacji na północnoatlantyckim 

szlaku żeglugowym nie najlepiej świadczy fakt, że w 1943 roku przeszło przez ocean 

łącznie 89 konwojów z ładunkami ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. W konwojach 

tych płynęło 4656 statków, a U-Booty zatopiły z tego jedynie 76 statków, co stanowi 

                                                 
354

 Na skraju wsi Gierłoż w samym sercu Mazur znajdowała się tajna kwatera główna Hitlera 
nazywana „Wilczy Szaniec”. 
355

 Jednak alianckie bombardowania na niemieckie fabryki i brak wykwalifikowanej siły roboczej 
spowodowały znaczne opóźnienie. 
356

 W całym 1944 roku oddano do użytku 229 U-Bootów. 
357

 Były to flota arktyczna, flota stacjonująca w pobliżu Norwegii i grupa U-Bootów we Francji. 
358

 Dowodziły tego bitwa o Norwegię na wiosnę 1940 roku, inwazja w Afryce Północnej jesienią 1942 
roku oraz inwazja w Sycylii w lecie 1943 roku. 
359

 Różnica między takimi samymi, półrocznymi okresami z pierwszych 2 lat wojny była zatrważająca. 
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1,6%360. Równocześnie U-Bootwaffe zakończyła swoje działania w akwenie Morza 

Śródziemnego. Na ten teatr wojny przez Cieśninę Gibraltarską przedarły się 62 

okręty podwodne, żaden z nich nie przetrwał wojny. Operując w nadzwyczaj trudnych 

i niebezpiecznych warunkach, zatopiły 37 okrętów wojennych i 137 statków  

o łącznym tonażu 503 000 BRT361. Podsumowując osiągnięcia U-Bootwaffe w drugim 

kwartale 1944 roku na wszystkich arenach wojny przedstawiały się one w stosunku 

do pierwszych lat wojny dość mizernie: 

 
Straty żeglugi sprzymierzonych w drugim kwartale 1944 roku 

Miesiąc 
Statki 

liczba tonaż w BRT 

czerwiec 8 38 556 

lipiec 7 33 175 

sierpień 8 40 944 

wrzesień 6 37 698 

październik 0 - 

listopad 5 15 567 

grudzień 8 51 338 

Źródło: S. Sutowski, Okręty podwodne – fantazja i rzeczywistość, W-wa 1989, s. 264. 

 
 

5. Operacja Overlord. 
 
 Hitler i jego doradcy wojskowi trafnie przewidzieli miesiąc inwazji  

w Normandii362. Nie byli wszakże zgodni w kwestii miejsca desantu. Ponadto Führer 

był święcie przekonany, że w tym samym czasie dojdzie również do oczekiwanej od 

dawna inwazji na Norwegię. Ustalono plan powołania do życia „pierwszej linii 

obronnej”, ustalając zasady formowania i podziału antyinwazyjnych sił floty 

podwodnej. Chodziło głównie o wyposażenie broniących U-Bootów broniących 

Francji w najnowszą zdobycz techniki niemieckiej – chrapy363. Niestety Niemcy nie 

                                                 
360

 A. Perepeczko, U-Booty…, s. 321. 
361

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 2, s. 554. 
362

 Rozkaz obrony wybrzeża Francji otrzymał feldmarszałek Erwin Rommel. 
363

 Dzięki chrapom U-Booty nie były zmuszane do wynurzania się „co jakiś czas” w celu naładowania 
akumulatorów. Wystawiano w tym celu nad powierzchnię morza rurę, przez którą maszyny były 
wentylowane i otwierano niezbędny do ładowania dostęp powietrza. Dzięki temu urządzeniu U-Booty 
stały się w pełni wartościowymi okrętami „podwodnymi”. 
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byli w stanie wystawić przeciw aliantom ani jednego okrętu podwodnego Waltera  

o napędzie elektrycznym364. Udało się za to wprowadzić do działań wojennych 

torpedy kierowane Neger. Liczono, że ta torpeda produkcji inżyniera Mohra pomoże 

Niemcom w obronie Normandii. Pomimo zatopienia polskiego niszczyciela ORP 

Dragon, torpedy Neger nie odniosły jednak większych sukcesów365. Niemcy jednak 

dalej kontynuowali badania nad miniaturowymi łodziami podwodnymi. W późniejszym 

czasie zbudowano między innymi mały okręt Hecht (Szczupak), który miał być 

używany do atakowania nawodnych okrętów nieprzyjaciela w portach i na 

kotwicowiskach366. 

 Aliancki plan lądowania w Normandii był śmiały, a zarazem prosty. Wyznaczał 

dwa cele strategiczne i taktyczne367. Po pierwsze nie dopuścić okrętów podwodnych 

do kanału La Manche, przez który siły alianckie miały zostać przerzucone  

z południowej Anglii do Francji oraz zablokować ruch U-Bootów z Norwegii do 

Francji. Ataki sprzymierzonych z powietrza na wodach norweskich w znacznym 

stopniu przyczyniła się zrealizowania drugiego punktu. Do operacji Overlord 

skierowali niewyobrażalnie potężne siły morskie – 1213 okrętów368 i 4126 

transportowców oraz barek desantowych, w sumie 5339 jednostek pływających369. 

Tuż przed lądowaniem w Normandii w Arktyce samolotom brytyjskim udało się 

zatopić superpancernik Tirpitz370. 

 Dönitz zaapelował do dowódców okrętów podwodnych, aby zapomnieli  

o wszelkiej ostrożności i gotowi byli ponieść wszelkie ofiary371: 

„Nieprzyjaciel rozpoczął inwazję na Europę; tym samym wojna weszła w fazę 

decydującą. Powodzenie desantu anglo-amerykańskiego oznaczałoby stratę 

rozległych obszarów o newralgicznym znaczeniu dla naszej gospodarki 

wojennej. Nieprzyjaciel jest najsłabszy w chwili lądowania, należy zatem 

zrobić wszystko, by uderzyć nań w tym właśnie momencie i zadać mu takie 

straty, by raz na zawsze odechciało mu się próbować kolejnego lądowania. 

Marynarze U-Bootów! (…) Każda jednostka, którą nieprzyjaciel może 

wykorzystać do celów desantu, winna stać się obiektem ataku wszystkimi 

                                                 
364

 Pierwszy egzemplarz oceanicznego okrętu typu XXI, U-2501 oddano dopiero 27 czerwca. 
365

 A. Perepeczko, Podwodni…, s. 138-147. 
366

 http://www.op.osw.pl/op/iiws/?aid=45 (02.05.2007). 
367

 Tzw. faza Neptune operacji Overlord. 
368

 W tym około 200 niszczycieli. 
369

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 2, s. 606. 
370

 Z 1630 członków załogi zginęło 950. 
371

 A. Perepeczko, U-Booty…, s. 338. 



96 

 

dostępnymi środkami, nawet kosztem ryzyka utraty własnego okrętu. (…) 

Wiem, że wy, wypróbowani w najcięższych bitwach marynarze okrętów 

podwodnych, jesteście ludźmi, na których w tej krytycznej sytuacji mogę  

w pełni polegać”. 

 
 Mimo tych zagrzewających do walki słów dowódcy Kriegsmarine siły 

desantowe umocniły się w przyczółkach. U-Bootwaffe nie było w stanie poważniej 

zagrozić gigantycznym transportom sprzętu i wojsk przez kanał La Manche. 

Skuteczność powietrznych i nawodnych alianckich sił ZOP spowodowała załamanie 

ofensywy U-Bootów372. Intensywne działania na lądzie, w połączenie z nieustannymi 

atakami powietrznymi na francuską infrastrukturę komunikacyjną, sparaliżowały 

zaplecze logistyczne. Aliantom udało się wkroczyć do Bretanii. Siły niemieckie 

pozostające we francuskich portach miały utrzymać swoje bazy tak długo, jak tylko 

będzie to możliwe by ewakuacja U-Bootów mogła odbyć się w sposób 

zorganizowany373. Dönitz wydał rozkaz ewakuowania wszystkich okrętów do 

Norwegii374. Nie ulega wątpliwości, że wymuszona przeprowadzka okrętów 

podwodnych z baz we Francji stanowiła dotkliwą porażkę Kriegsmarine i osobiście 

samego Dönitza. Mimo to i on, i większość jego podkomendnych nie stracili ani 

wysokiego morale, ani ducha walki. Niemal wszyscy byli przekonani, że okręty  

o napędzie elektrycznym otworzą nową epokę w dziejach wojen morskich, a epoka ta 

należeć będzie do Niemiec375. 
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6. Bliski koniec wojny. 
 
 Letnia ofensywa Armii Czerwonej rozwijała się nader pomyślnie. 4 sierpnia 

skapitulowała Finlandia. Alianckie naloty bombowe na Hamburg, Bremę i Kilonię 

nadal wydatnie hamowały program budowy nowych jednostek podwodnych. Sam 

fakt, że Albert Speer, niemiecki minister gospodarki zdołał w rozproszonych po całym 

kraju ośrodkach wytwórczych uruchomić seryjną produkcję oceanicznych okrętów 

podwodnych nowego typu wzbudzał podziw specjalistów alianckich. Dowództwo  

U-Bootwaffe wpadło, więc na pomysł „nowej wojny U-Bootów”, którą miały prowadzić 

jednostki operujące z baz norweskich: 

„Nowa kampania musi odegrać decydującą rolę nawet jeszcze w tym roku 

wojny. Jeśli tak się stanie, w nagrodę za gorliwy wysiłek nie minie nas 

zwycięstwo”376. 

 
„Działania bojowe U-Bootów muszą być prowadzone posiadanymi przez nas 

środkami. Należy pogodzić się ze stratami, choćby najdotkliwszymi  

i nieproporcjonalnymi do chwilowych sukcesów”377. 

 
Aliantom ponownie udało się wziąć do niewoli U-Boota. U-1209 wszedł na 

skały i Anglicy nie mieli problemów z abordażem. O sukcesie zmuszeni byli 

zawiadomić opinię publiczną378, w wyniku czego Niemcy dokonali awaryjnej zmiany 

kluczy Enigmy379. Pozostałe 72 okręty wyposażone w chrapy, które wyruszyły  

z Norwegii w ramach „nowej wojny U-Bootów” nie zdołało zadać poważniejszy strat 

żegludze alianckiej. Ogółem w ramach trwającej od lipca do grudnia 1944 ofensywy 

Niemcy stracili 22 U-Booty. 

 Rzesza miała również problemy wewnątrzpaństwowe. Dojrzewał głęboki 

kryzys polityczny. Dążąc do uniknięcia bezwarunkowej kapitulacji hitlerowskiego 

państwa i uniknięcia kary za po popełniane zbrodnie część żołnierzy ze sztabu 

Führera postanowiła zorganizować pucz wojskowy380. Po miesiącach 

konspiracyjnych spotkań grupa oficerów Wehrmachtu, podjęła próbę zamachu na 
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Hitlera, Hermana Göringa i Heinricha Himmlera, co miało być wstępem do obalenia 

reżimu nazistowskiego381. Oto jak Dönitz oceniał postępowanie zdrajców382: 

„Podobnie jak wówczas, również i dzisiaj myślę, że cele zamachowców z 20 

lipca, były nieralne. Gdyby udało im się dojść do władzy, nie zdołaliby oni i tak 

zapobiec klęsce wraz ze wszystkimi jej konsekwencjami. Jak wyglądałaby ta 

klęska wówczas, w porównaniu z majem 1945 roku jest zupełnie otwartą 

kwestią”. 

 
 Naziści zmuszeni byli do zakończenia wojny podwodnej w rejonach Arktyki. 

Łącznie w okresie od 1941 roku do 1945 roku alianci wysłali do Rosji 40 konwojów 

murmańskich, liczących w sumie 811 statków383. U-Booty zatopiły tylko 41 statków 

handlowych, tracąc ponadto 43 okręty podwodne, obsadzonych około 2 tysiącami 

marynarzy. Natomiast ostatnie patrole na wodach amerykańskich zasługują na 

uwagę z powodu przekonania aliantów, iż U-Booty mają zaatakować i zrównać  

z ziemią Nowy Jork i Waszyngton pociskami rakietowymi V-2. Wiadomość ta mimo, 

iż absurdalna384, wywołała w najwyższych kręgach politycznych i wojskowych 

Stanów Zjednoczonych istną panikę385.  

 
 

7. Upadek III Rzeszy. 
 

Na skutek utraty terenów okupowanych o korzystnych zasobach naturalnych 

w wyniku „zmiany frontu” dokonanej przez prawie wszystkich europejskich 

sojuszników Niemiec oraz coraz bardziej skutecznych nalotów alianckich  

na niemieckie miasta wystąpił w III Rzeszy poważny kryzys gospodarczy386. 

W lutym 1945 roku Armia Czerwona w potężnej ofensywie dotarła do linii 

Odry, zaledwie 80 km od Berlina. Również Alianci toczyli już walki na ziemiach 

niemieckich. Wojna w Europie szybkimi krokami zmierzała do ostatecznego 
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rozstrzygnięcia. Zbliżający się finał niespotykanej w dziejach tragedii, rodził dziesiątki 

nowych kwestii natury militarnej i politycznej. Z chwilą, gdy wygrana sprzymierzonych 

stała się realna Churchill zaczął nalegać na kolejne spotkanie „Wielkiej Trójki”. 

Zainteresowani zgodzili się na spotkanie na szczycie w Jałcie387. Uzgodniono jednak, 

że Roosevelt i Churchill spotkają się najpierw na Malcie i tam wspólnie uzgodnią 

poglądy w różniących ich kwestiach, aby w Jałcie obaj mogli zająć jednolite 

stanowisko wobec Stalina. Podczas konferencji alianci wyrazili głębokie 

zaniepokojenie nową niemiecką ofensywą podwodną, która mogła mieć znaczny, 

negatywny wpływ na rezultaty alianckiego natarcia. Ponadto Stalin zadeklarował się 

po raz kolejny, że przystąpi do wojny z Japonią w ciągu 2, 3 miesięcy po kapitulacji 

Niemiec. W odpowiedzi Brytyjczycy uznają hegemonię radziecką w Europie 

Wschodniej. Rzeszę zdecydowano się podzielić na cztery strefy okupacyjne388.  

W niecałe dwa miesiące po powrocie z Jałty zmarł w następstwie wylewu krwi do 

mózgu prezydent USA Roosevelt389. 

 W chwili gdy III Rzesza waliła się w gruzy, Hitlera zdradziło dwóch z grona 

najbardziej zaufanych paladynów, Göring i Himmler390. Jednym z nielicznych 

wysokich dygnitarzy III Rzeszy, którzy do końca dochowali wierności Führerowi, był 

Karl Dönitz391. Bez względu na to, jakie kierowały nim motywy, w ostatnich 

miesiącach wojny dowódca Kriegsmarine niezmordowanie wzywał marynarzy do 

lojalnej służby Hitlerowi i III Rzeszy392: 

„Zdajemy sobie sprawę, że stawką w tej grze jest byt naszego państwa. Nie 

wolno nam tracić czasu, musimy wykorzystać każdą godzinę i każdy dzień. My 

wojownicy musimy dawać najlepszy przykład (…) Udowodnijmy 

nieprzyjacielowi, że zniszczenie Niemiec kosztować go będzie więcej krwi, 

czasu i pieniędzy, niż jest w stanie zapłacić (…) Honor naszej bandery to dla 

nasz rzecz najświętsza. Nikt nie myśli nawet, by poddać własny okręt, woli 
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raczej z honorem pójść na dno. Kriegsmarine będzie walczyć do końca  

i przyjdzie czas, że taka postawa w chwilach najcięższego kryzysu, zostanie 

sprawiedliwie osądzona przez potomnych. To samo dotyczy każdego z nas  

z osobna”. 

 
 W ostatnich chwilach III Rzeszy Hitler zaszył się w swoim berlińskim bunkrze  

i sporządził tam swoją ostatnią wolę. W testamencie wyznaczył Dönitza swoim 

następcą jako „Prezydenta Rzeszy i Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych”,  

po czym wziął ślub ze swoją wieloletnią przyjaciółką Ewą Braun i wraz z nią 30 

kwietnia 1944 roku popełnił samobójstwo393. Karl Dönitz objął stanowisko głowy 

państwa 2 maja, informując o tym swoich żołnierzy w przemówieniu radiowym394: 

„Towarzysze broni! Führer padł w boju. Wierny misji uratowania kultury 

europejskiej przed bolszewizmem poświęcił swe życie i zginął śmiercią 

walecznych. Straciliśmy w nim jednego z największych bohaterów w dziejach 

Niemiec. Führer wyznaczył mnie swoim następcą. Przejmuję dowództwo nad 

wszystkimi rodzajami niemieckich sił zbrojnych, zdecydowany kontynuować 

walkę z bolszewizmem dopóki nie uda się ocalić przed pójściem do niewoli lub 

zagładą żołnierzy we wschodnich Niemczech. Zmuszony jestem także dalej 

prowadzić wojnę z Anglikami i Amerykanami tak długo, jak długo stanowić 

będą dla mnie przeszkodę w walce z bolszewizmem”. 

 
 W ostatnich godzinach istnienia III Rzeszy Dönitz próbował utrzymać jedność 

wewnętrzną nowego rządu i doprowadzić do poddania się jak największej liczby 

żołnierzy niemieckich siłom brytyjskim i amerykańskim, a nie radzieckim, które 

budziło w Niemcach znacznie większy lęk. Pod wpływem wieści o szybkich 

postępach ofensywy radzieckiej ludność wschodnich prowincji Niemiec rzuciła się do 

ucieczki. Na fakt ten wpłynęła zarówno propaganda goebbelsowska, wpajająca 

narodowi niemieckiemu strach przed Związkiem Radzieckim, jak i poczucie 

współodpowiedzialności za nieludzkie metody, jakimi hitlerowskie Niemcy realizowały 

swoją politykę okupacyjną na wschodzie395. Potwierdzają to słowa nowego 

Führera396: 
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„W tych okolicznościach uznałem ratowanie ludności niemieckich ziem 

wschodnich za najważniejszy obowiązek, który pozostał do spełnienia 

żołnierzowi niemieckiemu. Jeśli już ku naszemu bólowi nie mogliśmy utrzymać 

dla wschodnich Niemiec ich ziem, to nie wolno nam było w żadnych wypadku 

zaniechać ratowania życia ich samych, nawet wtedy, gdyby miał to być jedyny 

cel żołnierza niemieckiego walczącego na froncie wschodnim (…) 

Najważniejszym zadaniem dowództwa wojskowego w obecnej sytuacji jest 

ratowanie niemieckiej ziemi i narodu niemieckiego przed bolszewizmem”. 

 
W trosce o realizację tego zamierzenia, Dönitz mianował admirała von 

Friedeburga specjalnym emisariuszem, z prawem negocjowania warunków 

kapitulacji. Friedeburg udał się do sztabu generała Eisenhowera, aby negocjować 

kapitulację częściową na zachodzie397. Amerykanin odrzucił jednak tą propozycję, 

stwierdzając, że kapitulacja Niemiec musi być bezwarunkowa i jednoczesna na 

wszystkich teatrach działań wojennych. Friedeburg uzyskał zgodę Dönitza na 

podpisanie formalnej kapitulacji wszystkich rodzajów sił zbrojnych na wszystkich 

frontach. Porozumienie weszło w życie 5 maja, o godzinie 8:00 rano398. W jego 

ramach Dönitz wydał wszystkich dowódcom U-Bootów rozkaz wstrzymania ognia  

i podjęcia przygotowań do poddania się399. Wysłał też depeszę pożegnalną do 

wszystkich załóg okrętów podwodnych, z których wszystkie dochowały mu 

bezwzględnej wierności do samego końca400: 

„Moi marynarze okrętów podwodnych! Za nami sześć lat wojny podmorskiej. 

Walczyliście jak lwy. Miażdżąca przewaga materiałowa zepchnęła nad na 

wąski skrawek terytorium. Z baz, które pozostały w naszych rękach, nie 

możemy dalej prowadzić działań wojennych. Marynarze okrętów podwodnych, 

niezłomni w waszej woli walki, składacie broń po heroicznych zmaganiach, 

które nie mają sobie równych (…) Towarzysze broni, zachowajcie na 
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przyszłość ducha, który przepełniał flotę podwodną, w której przez długie lata 

dzielnie i niezłomnie walczyliście za Ojczyznę. Niech żyją Niemcy!” 

 
Przeciętnie U-Booty zatapiały jeden statek dziennie w czasie 68 miesięcy 

wojny w Europie i zniszczyły 69% jednostek handlowych utraconych przez aliantów w 

całej wojnie. Kiedy jednak odsuniemy na bok propagandę, widać wyraźnie, że 

marynarze U-Bootów prowadzili długą, beznadziejną walkę przeciwko coraz lepiej 

przygotowanym aliantom401. Niemcy kompletnie zlekceważyli niebezpieczeństwo, 

jakie im groziło z powodu zastosowania przez nieprzyjaciela innowacji technicznych. 

Niedoceniali umiejętności aliantów przede wszystkim w dziedzinie radiolokacji402.  

 
 

8. Proces norymberski. 
 
 We wspólnym oświadczeniu, wydanym 30 października 1943 roku, znanym 

jako „deklaracja moskiewska”, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek 

Radziecki przyrzekały solennie ścigać i stawiać przed sądem wszystkich nazistów 

podejrzanych o popełnienie okrucieństw i zbrodni wojennych403. Z perspektywy 

dzisiejszej ustalenia te, dotyczące zbrodniarzy wojennych, wydają się słuszne, 

prawomocne i sprawiedliwe. W owym jednak czasie bynajmniej nie aprobowano ich 

powszechnie i jednomyślnie. Podnosiły się liczne głosy, kwestionujące legalne 

podstawy prawa jednego państwa lub koalicji państw do sądzenia przedstawicieli 

władz państwa nieprzyjacielskiego. Rządy w Waszyngtonie, Londynie i Moskwie 

wyznaczyły jednak sędziów i oskarżycieli do ciała o oficjalnej nazwie 

Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, które 1 listopada 1945 roku zebrać się miało w 

Norymberdze, mieście cieszącym się opinią matecznika nazizmu, co również miało 

swoją symboliczną wymowę404. 

 Dowództwo Royal Navy sprzeciwiało się zamiarom oskarżenia i postawienia 

przed sądem admirałów Ericha Raedera i Karla Dönitza. Admiralicja brytyjska stała 

na stanowisku, że niemiecka marynarka wojenna prowadziła wojnę „czystą”, w pełni 

zresztą zdając sobie sprawę, że prawa dotyczące wojny morskiej są i zawsze były 
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402

 K. Macksey, Największe błędy…, s.112. 
403

 Postanowienia „deklaracji moskiewskiej” potwierdzone zostały ponownie w czasie poczdamskiej 
konferencji „Wielkiej Trójki” (16 lipiec – 1 sierpień 1945 rok) przez Stalina oraz nowych przywódców 
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – Harr’ego Trumana i Clementa Atlee’go. 
404

 C. Blair, Hitlera wojna ..., t. 2, s. 723. 
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formułowane w sposób dość nieprecyzyjny. Podobne opinie panowały w wyższych 

kręgach dowódczych US Navy. Według nich wojna podwodna była twarda  

i bezwzględna, ale „czysta”405. Mimo to politycy w Waszyngtonie, Moskwie i Londynie 

twardo obstawali przy posadzeniu Raedera i Dönitza na ławie oskarżonych. Inne 

rozwiązanie oznaczające przejście do porządku dziennego nie tylko nad tysiącami 

ofiar, jaki poniosły alianckie floty handlowe, ale i faktem że Dönitz był w końcu, 

aczkolwiek krótko, Führerem III Rzeszy, byłoby bowiem absolutnie nie do przyjęcia, 

ze względów politycznych i moralnych. Oskarżonym postawiono 3 zarzuty406: 

1) Udział w spisku zmierzającym do wywołania wojny agresywnej; 

2) Prowadzenie wojny agresywnej; 

3) Popełnienie zbrodni wojennych. 

 
Odbyły się 403 jawne posiedzenia Trybunału, w czasie których przesłuchano 

licznych świadków i zbadano olbrzymi materiał dokumentalny407. Ponieważ w chwili 

wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku Dönitz był oficerem stosunkowo 

niskiego szczebla uznano go niewinnym zarzutu sformułowanego w pierwszym 

punkcie oskarżenia. Mimo, iż ostatni przywódca III Rzeszy jako oficer marynarki 

wojennej, miał obowiązek prowadzić wojnę z rozkazami Berlina408 i to wedle swoich 

najlepszych umiejętności, uznano go winnego prowadzenia wojny agresywnej. 

Najenergiczniej i najbardziej przekonywująco dowodzono zarzutu zbrodni wojennych. 

Obrońcy powołali na świadka admirała floty amerykańskiej Chestera Nimitza, który 

stwierdził, że amerykańskie okręty bez ostrzeżenia atakowały jednostki japońskiej 

żeglugi handlowej i co więcej „z zasady nie ratowały rozbitków nieprzyjaciela”,  

co zarzucano oskarżonemu. Ponadto wprowadzono do materiału dowodowego 

zaprzysiężone oświadczenie 66 dowódców niemieckich okrętów podwodnych409: 

„My niżej podpisani oświadczamy, że Kriegsmarine wychowywana była przez 

swoich przełożonych w duchu poszanowania pisanych i niepisanych praw 

                                                 
405

 Po za tym Stany Zjednoczone same toczyły tak samo bezwzględną i twardą wojnę podwodną  
z Japonią, prowadząc ją w sposób conajmniej równie bezlitosny jak U-Booty. Powodowane 
pragnieniem odwetu za Pearl Harbor, załogi amerykańskich okrętów podwodnych bez ostrzeżenia 
atakowały i posyłały na dno jednostki japońskiej żeglugi handlowej, sporadycznie tylko udzielały 
pomocy ich załogom, a w kilku przypadkach nawet wymordowały pływających na morzu rozbitków. 
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morza. Przestrzeganie tych praw i prowadzenie wojny morskiej po rycersku, 

zawsze uważaliśmy za wymóg naszego pojęcia honoru”. 

 
 Jednak członkowie składu sędziowskiego uważali, że Dönitz jest winny 

zarzutowi sformułowanemu w punkcie trzecim410. W dniu 1 października 1946 roku 

trybunał wymierzył mu karę 10 lat więzienia. Był to najniższy wyrok, jaki otrzymał 

uznany za winnego podsądny w procesie norymberskim. Dönitz odbył pełen wymiar 

kary, na wolność wyszedł w październiku 1956 roku. Inaczej przedstawiała się 

sprawa Ericha Raedera. Ponieważ w chwili wybuchu wojny był jednym  

z najwyższych dygnitarzy wojskowych III Rzeszy, uznany został winnym zarówno 

pierwszego jak i pozostałych dwóch punktów oskarżenia. Oto jak oceniał wyrok sam 

oskarżony: 

„W czasie procesów norymberskich miałem zostać oskarżony o prowadzenie 

przygotowań do napaści wojennej – jestem pewien, że oskarżeniu temu nikt 

nie daje wiary. Wszystko co robiłem było tym, czego wymaga się od każdego 

odpowiedzialnego oficera”411. 

 
Trybunał skazał 70 letniego Raeder na karę dożywotniego więzienia, jednak  

ze względu na zły stan zdrowia, zwolniono go we wrześniu 1955 roku,  

po odsiedzeniu 7 lat. U wielu wyższych oficerów flot alianckich, wyrok wydany  

na Dönitza wywołał pomieszane z niesmakiem oburzenie. Ponad stu wystosowało do 

niego listy, wyrażające ubolewanie z powodu orzeczenia Trybunału i wymierzonej 

kary. Przykładem typowego tonu wypowiedzi, dotyczących Dönitza były słowa 

admirała i późniejszego senatora Stanów Zjednoczonych Thomasa Harta412: 

„Admirał Dönitz to w mojej opinii najwybitniejszy z wszystkich dowódców 

niemieckich na morzu i lądzie, który w sposób absolutnie wyjątkowy 

kierował operacjami naszego najgroźniejszego przeciwnika – niemieckich 

okrętów podwodnych. Sposób dowodzenia nimi, a była to po większej 

części jego zasługa osobista, przewyższał wszystkie inne dokonania 

państw Osi w tej wojnie. Później, gdy Dönitz przejął dowództwo całości 

                                                 
410

 Skład sędziowski wziął pod uwagę rozkaz Dönitza, dotyczący zaniechania wszelkich prób 
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Kriegsmarine, było już zdecydowanie za późno na rzeczywisty, 

znaczniejszy sukces, niemniej nie popełnił na tym stanowisku żadnego 

błędu i nikt nie potrafiłby wywiązać się z tej funkcji lepiej od niego.  

Na koniec został zastępca samego Führera i moim zdaniem również i w tej 

roli spisał się doskonale. Myślę, że Dönitz był zdecydowanie najlepszy. 

Norymberga był procesem pokazowym, parodią sprawiedliwości,  

a rozprawa przeciwko Dönitzowi niesłychanym wręcz przykładem jawnej 

hipokryzji. Jego skazanie to obraza dla marynarzy naszych okrętów 

podwodnych na Pacyfiku, który prowadzili taką samą wojnę podwodną, jak 

Niemcy na Atlantyku”. 
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Zakończenie 
 

 

 

 
U-Booty uchodziły w czasie II wojny światowej, w opinii aliantów, za broń 

niegodną, lub jak ją niektórzy nazywali „brudną”. Nie mogąc prowadzić otwartej walki 

na powierzchni mórz, czuwały na swoje zdobycze przeważnie pod wodą. Taktyka 

zastosowana przez ich dowódcę, admirała Karla Dönitza, przypominała polowanie 

dzikich wilków w leśnych ostępach. U-Booty, podobnie jak wilki, wtopione  

w otoczenie, starały się podchodzić swoje ofiary i najbardziej skuteczne okazywały 

się polując w stadach. Ten w gruncie rzeczy prosty sposób, zastosowany przez 

Dönitza, okazał się w pierwszych latach wojny niezwykle efektywny. Alianci w latach 

1942-1943 ponosili na Atlantyku w czasie wojny ogromne straty. Na dnie oceanu 

wraz z setkami statków spoczęły ciała tysięcy ludzi. 

Adolf Hitler i III Rzesza byli całkowicie nie przygotowani do prowadzenia wojny 

morskiej z aliantami. Niemcy opanowali i prowadzili guerre de course – wojnę 

przeciwko statkom handlowym. Inaczej mówiąc, wojnę przeciwko żegludze 

handlowej znajdującej się pod kontrolą aliancką. Wojnę mającą na celu 

wprowadzenie tak szczelnej blokady Wysp Brytyjskich, aby wygłodzić kraj i zmusić 

jego rząd do złożenia broni. Naczelny dowódca floty U-Bootów, admirał Karl Dönitz, 

określił niemiecką strategię jako „wojnę tonażową”. Jej celem było niszczenie 

znajdujących się pod aliancką kontrolą statków, gdziekolwiek można było je napotkać 

i zatopić przy najmniejszym ryzyku dla U-Bootów. Nie brano pod uwagę, czy były  

to duże, średnie, czy małe statki, z ładunkiem, czy puste, znajdujące się blisko, czy  

z dala od frontów wojennych. Chodziło o zatapianie możliwie największego tonażu  

w szybszym tempie, niż alianci mogli zastępować go nowymi statkami, aby 

doprowadzić do kryzysu transportowego. Wojna tonażowa prowadzona w pierwszych 

3 latach wojny odnosiła sukces, jednak przy nowinkach technicznych, które zaczęli 

stosować alianci przestała odgrywać znaczenie już w 1943 roku. 

Prawdą jest, iż Karl Dönitz był głęboko lojalny wobec Hitlera i III Rzeszy. 

Prowadził ciężką i okrutną wojnę morską, ale wojnę czystą. Co więcej, tysiące 

marynarzy alianckich, którzy zginęli lub odnieśli rany w konsekwencji kierowanych 

przez niego działań wojennych na morzu, nie były niewinnymi, przypadkowymi 

ofiarami, jak dziesiątki tysięcy kobiet i dzieci, które poniosły śmierć  
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w bombardowaniach przez aliantów wielu miastach niemieckich. Załogi statków 

alianckich były stroną walczącą, na równi z marynarzami niemieckich okrętów 

podwodnych. Wojna podwodna nie była grą o wyrównanych szansach, lecz 

przedsięwzięciem zgoła samobójczym, narzuconym Niemcom przez Hitlera. Niemcy 

stracili 648 z 859 okrętów podwodnych wysłanych na patrole bojowe (75%), z czego 

429 poszło na dno wraz z całą załogą. Jeszcze bardziej szokującą wymowę ma fakt, 

że aż 215 (33%) U-Bootów zginęło na dziewiczych patrolach, zanim ich zupełnie 

niedoświadczone załogi zdążyły opanować arkana walki i zadać jakiekolwiek straty 

żegludze alianckiej. Mimo wszystkich tych strat, prawie do samego końca wojny 70 

U-Bootów utrzymywało się ze zdumiewającą wytrwałością na froncie. Mimo braku 

znaczących sukcesów ich załogi nosiły w sercach niezmąconą nadzieję na przełom 

w wojnie morskiej. 

Każda z faz, w podsumowaniach cząstkowych zakończyła się dla Niemców 

wysoce niepomyślnie. W czasie każdego ze wspomnianych etapów działań,  

U-Bootom ani razu nie udało się poważniej zagrozić kluczowej dla aliantów morskiej 

linii komunikacyjnej między kontynentem amerykańskim a Wyspami Brytyjskimi,  

a tym bardziej jej przeciąć. 

 
 
Lista wszystkich konwojów transatlantyckich między kontynentem 

amerykańskim a Wyspami Brytyjskimi 

 

 1942 1 1943 1944 1945 2 Razem 

Konwoje 72 299 380 202 953 

Statki 3402 12 754 18 856 8514 43 526 

Straty 89 158 18 7 272 3 

(1) Od września do grudnia, włącznie 
(2) Od stycznia do maja, włącznie 
(3) Poniżej 1% 

Źródło: C. Blair, Hitlera wojna U-Bootów, Ścigani 1942-1945, W-wa 1998, s. 731. 
 

 

Nie ma też najmniejszych podstaw do przypuszczeń, wbrew osądowi wielu 

historyków, że wcześniejsze wprowadzenie okrętów wyposażonych w chrapy lub 

nowych jednostek Waltera o napędzie elektrycznym, zdolnych do rozwijania dużych 

prędkości, mogłoby przesądzić o rezultacie „Bitwy o Atlantyk” lub choćby zwiększyć 
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w sposób znaczący straty zadawane żegludze alianckiej. Chociaż Karl Dönitz  

i Winston Churchill mieli inne zdanie: 

„Nowe typy okrętów zniweczyły przewagę, jaką obrona nieprzyjaciela 

posiadała nad okrętami podwodnymi od 1943 roku i która w zasadzie polegała 

na radiolokacji nawodnej za pomocą fal ultrakrótkich. Niewykrywalny dla 

radaru U-Boot pozostawał pod wodą, operował na chroniącej głębokości  

i atakował także tylko spod niej. Otworzyły się więc nowe możliwości działania 

U-Bootów. Nowe sukcesy znalazły się w namacalnej bliskości”413. 

 
„Te U-Booty stanowiły przejście do nowego etapu wojny podwodnej 

planowanego przez Dönitza. Wyczekiwał on chwili, kiedy to będą gotowe 

nowe typy okrętów, których wiele znajdowało się w budowie. Prawdziwa 

wygrana Niemiec zależała od tego, czy okręty te zdążą wkrótce w dużych 

ilościach wejść do użytku. Ich wielka prędkość podwodna mogła przysporzyć 

nam nowych problemów i faktycznie, jak to przepowiadał Dönitz, 

zrewolucjonizowałaby sposób prowadzenia wojny podwodnej”414. 

 
W tym samym okresie dla wyrównania strat stocznie amerykańskie zwodowały 

następującą liczbę statków: 

 
 

Statki zwodowane w Stanach Zjednoczonych w latach 1942-1945 

 

 1942 1 1943 1944 1945 2 Razem 

Statki 391 1949 1786 590 4716 

Tonaż w 

milionach BRT 
2,67 13,0 12,26 4,30 32,23 3 

(1) Od września do grudnia, włącznie 
(2) Od stycznia do maja, włącznie 
(3) 17 razy więcej niż łączne straty na szlakach północno i środkowoatlantyckich w 
obie strony. 

Źródło: C. Blair, Hitlera wojna U-Bootów, Ścigani 1942-1945, W-wa 1998, s. 731. 
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W czasie całej wojny U-Bootwaffe poniosła niewyobrażalne straty. Nie ulega 

najmniejszej wątpliwości, że przyczyną tego stanu rzeczy było nastawienie 

niemieckiego dowództwa, które nie nalegało zbytnio na wyposażenie U-Bootów  

w urządzenie radiolokacyjne. Był to błąd, za który Niemcy mieli drogo zapłacić. 

Samoloty alianckie wyposażone w radary o centymetrowej długości fal samodzielnie 

zatopiły 204 U-Booty. Rodzą się wątpliwości, czy też świadomie i z własnej woli 

Dönitz posyłał dziesiątki tysięcy marynarzy na pewną śmierć, o czym pisał jeden 

 z dowódców U-Boota Herbert Werner: 

„Dramat armii U-Bootów polegał wszakże nie tylko na tym, że straciło życie 

wielu wspaniałych chłopców, leżał również w tym, że wiele istnień zostało 

zmarnowanych z powodu nieodpowiedniego wyekwipowania okrętów i braku 

skrupułów dowódców z kwatery głównej U-Bootwaffe”415. 

 
 

Straty U-Bootów i ich załóg w okresie 1942-1945 

 

 1942 1 1943 1944 1945 2 Razem 

Okręty 46 241 254 172 713 

Ludzie 2070 10 845 11 430 7740 32 085 

W niewoli 295 1278 1503 280 3356 

(1) Od września do grudnia, włącznie 
(2) Od stycznia do maja, włącznie 

Źródło: C. Blair, Hitlera wojna U-Bootów, Ścigani 1942-1945, W-wa 1998, s. 732. 
 

 

Naród niemiecki pod wpływem nazizmu w 1939 roku przystąpił do nierównej 

walki przeciwko wielkiemu brytyjskiemu mocarstwu morskiemu. Dysponując 

stosunkowo niewielkimi siłami U-Bootwaffe walczyła najlepiej jak umiała i to  

z powodzeniem przeciwko Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym, mimo 

nieproporcjonalnego układu sił. Osiągnięcie to było możliwe, dzięki duchowej 

jedności marynarki niemieckiej, bez której nigdy nie byłaby ona w stanie w tak 

wielkim stopniu stawić czoła materialnej przewadze dwóch wielkich potęg morskich. 

U-Bootwaffe wypełniła swój obowiązek, do ostatniej godzin. Historię działalności  

U-Bootwaffe w latach II wojny światowej można oceniać w wielu aspektach. Zarówno 
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sprawność techniczna niemieckiej floty podwodnej, jak i organizacja walk zasługują, 

niezależnie od oceny moralnej, na wysokie noty. Wręcz podziw może budzić ilość 

wybudowanych w ciągu wojny U-Bootów w sytuacji gospodarczej, w jakiej 

znajdowały się Niemcy w latach 1939-1945, a szczególnie w roku ostatnim. W ciągu 

całej wojny Niemcy zbudowali 1162 U-Booty. Na wysoką ocenę zasługuje też 

karność załóg, niezależnie od stosowanych metod, nieznane są bowiem przypadki 

buntów czy zbiorowego tchórzostwa. Żadne jednak dociekania i najwnikliwsze 

badania nie odsłonią nigdy przerażających tragedii rozgrywających się na tonących  

z całymi załogami setkach U-Bootów. Z 41 300 oficerów, podoficerów i marynarzy 

okrętów podwodnych stanowiących załogi U-Bootów zginęło 25 870. Nikt i nic nie 

zdoła przekazać okrutnej prawdy ostatnich chwil, gwałtownej śmierci, czy wlokących 

się godzin powolnego umierania we wnętrzach zatopionych U-Bootach, uwięzionych 

w głębiach mórz i oceanów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

Bibliografia 
 

 

 
Opracowania: 

 Alaluquetas J., Szary wilk atakuje. Rekiny Atlantyku: ich rejsy, budowa, 
uzbrojenie i załogi, Warszawa 2004. 

 

 Bekker C., Dzienniki wojenne Kriegsmarine, Warszawa 1999. 
 

 Blair C., Hitlera wojna U-Bootów, t. 1 Myśliwi 1939-1942, Warszawa 1998. 
 

 Blair C., Hitlera wojna U-Bootów, t. 2 Ścigani 1942-1945, Warszawa 1998. 
 

 Breuer W., Największe oszustwa w II wojnie światowej, Warszawa 2001. 
 

 Churchill W., II wojna światowa, Gdańsk 1994. 
 

 Curie J., Kaplan P., Wilcze stado, U-Booty w II wojnie światowej, Warszawa 
1998. 

 

 Dönitz K., 10 lat i 20 dni. Wspomnienia 1935-1945, Gdańsk 2004. 
 

 Edwards B., Dönitz i wilcze stada, Warszawa 1997. 
 

 Gaj K., Szyfr Enigmy – metody złamania, Warszawa 1989. 
 

 Gelewski T., Zbrodnie wojenne na morzu w drugiej wojnie światowej, Gdańsk 
1976. 

 

 Ireland B., Bitwa o Atlantyk, wojna z niemieckimi okrętami podwodnymi, 
Poznań 2006. 

 

 Kahn D., Enigma, złamanie kodu U-Bootów 1939-1943, Warszawa 2005. 
 

 Knopp G., Ludzie Hitlera, Warszawa 1999. 
 

 Kosiarz E., Wojna na Bałtyku 1939, Gdańsk 1988. 
 

 Kosiarz E., Wojna na morzach i oceanach 1939-1945, Gdańsk 1988. 
 

 Macintyre D., Pogromca U-Bootów, Gdańsk 1977. 
 

 Macksey K., Największe błędy dowódców w II wojnie światowej, Warszawa 
2005. 

 

 Mallmann Showell J., Bazy U-Bootów, Warszawa 2004. 
 



112 

 

 Marriott L., Okręty II wojny światowej, Warszawa 2005. 
 

 Morison S., Bitwa o Atlantyk, Warszawa 1999. 
 

 Perepeczko A., Podwodni komandosi, Gdańsk 1994. 
 

 Perepeczko A., U-Booty II wojny światowej, Warszawa 2006. 
 

 Pertek, J., Od Reichsmarine do Bundesmarine, Gdańsk 1996. 
 

 Pikul W., Requiem dla PQ-17, Warszawa 1986. 
 

 Pitt, D., Bitwa o Atlantyk, Warszawa 1998. 
 

 Prien G., Moja droga do Scapa Flow, Warszawa 2000. 
 

 Raeder E., Moje życie, Gdańsk 2001. 
 

 Roskill S., The War at Sea, Londyn 1960. 
 

 Sokołowski M., Ostatni rok III Rzeszy, Warszawa 1987. 
 

 Sutowski S., Okręty podwodne – fantazja i rzeczywistość, Warszawa 1989. 
 

 Sztarski M., Radary, Warszawa 1981. 
 

 White J., Mleczne krowy 1941-1945, Warszawa 2001. 
 

 

Prasa 

 „Okręty Wojenne” (2002-2003). 

 „Morza Statki i Okręty” (1998). 

 

Internet 

 http://www.ubootwaffe.pl/ludzie/karl_donitz.html (18.03.2006). 

 http://www.ubootwaffe.pl/artykuly/wilcze_stada.html (18.03.2006). 

 http://www.ubootwaffe.pl/artykuly/szkolenie.html (05.03.2007). 

 http://www.kriegsmarine.netlook.pl/bitwy/athenia.html (12.12.2006). 

 http://www.kriegsmarine.netlook.pl/bitwy/royaloak.html (10.12.2006). 

 http://www.kriegsmarine.netlook.pl/planz/historia.html (18.03.2006). 

 http://www.navy.avx.pl/www/viewtopic.php?aid110=hardware&aid1100=fido 

(17.04.2007). 



113 

 

 http://www.navy.avx.pl/www/subs.php?aid110=ss&aid1100=ss-history 

(17.03.2006). 

 http://www.op.osw.pl/op/iiws/?aid=45 (02.05.2007). 

 http://www.op.osw.pl/op/iws/?aid=3 (29.04.2006). 

 http://okretywojenne.pl/pefu/html/pl_article4.htm (23.11.2006). 

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:U_Boot_1.jpg (12.05.2007). 

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Erich_Raeder.jpg (12.05.2007). 

 http://www.bunkier.ussexcelsior.net/grafika/biografie/doenitz001.jpg 

(12.05.2007). 

 http://www.ubootwaffe.pl/artykuly/athenia.html (12.05.2007). 

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Four-rotor-enigma.jpg (12.05.2007). 

 

 

  

 


