
1 

Iwona Tomica, Piotr Karaś, ©2018 

 

FRANKEN 

OSTATNIE DNI OKRĘTU 
KRIEGSMARINE 
NA WODACH ZATOKI 
GDAŃSKIEJ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I W O N A  T O M I C A  
P I O T R  K A R AŚ  
2 0 1 8  

 



2 

Iwona Tomica, Piotr Karaś, ©2018 

 

WSTĘP 
 
W wodach Zatoki Gdańskiej, na głębokości około 70 metrów, leży jeden 

z największych wraków oficjalnie udostępnionych do nurkowania 

w granicach polskich wód terytorialnych. Jest to pozostałość po tragedii 

ostatnich dni II Wojny Światowej, kiedy na skutek bombardowania przez 

radzieckie samoloty zatonął Franken – okręt zaopatrzeniowy niemieckiej 

Marynarki Wojennej (Kriegsmarine). W czasie jego służby trudno 

doszukiwać się spektakularnych akcji bojowych, nie ciągnie się też za 

nim koszmarna tragedia tysięcy ofiar, jak w przypadku bałtyckich 

wraków statków ewakuujących ludność cywilną: Gustloff, Steuben czy 

Goya.  

 

Czego więc nurkowie techniczni poszukują na tym zatopionym na 

wschód od portu w Helu wraku? 

 

Większość z nich szuka emocji i wyzwań. Olbrzymich wrażeń dostarcza 

podziwianie majestatycznego ogromu okrętu i jego dobrze zachowanych 

elementów, zagłębianie się w czeluści wraku i eksploracja pomieszczeń 

i ładowni. Pomimo że duża część dziobu - wskutek przełamania się 

kadłuba po bombardowaniu - leży w oddaleniu około 400 metrów, wrak 

nadal przypomina o swojej potędze. Zmienne warunki pod wodą, 

ciemność, duża głębokość, zwisające wszędzie fragmenty sieci i pamięć 

o nurkach, którzy nigdy nie wyszli żywi z nurkowania na Frankenie, 

czynią pierwsze nurkowanie na tej pozycji wyjątkowo stresującym. 
 

PROJEKT I BUDOWA 
 
Pod koniec lat 20 XX wieku niemiecka marynarka (Reichsmarine) 

rozpoczęła szkolenie załóg z użyciem lekkiego krążownika Emden, 

mające na celu przygotowanie do długich, oceanicznych rejsów 

bojowych. Szybko okazało się, że konieczne jest również rozwiązanie 

problemu dostaw zaopatrzenia dla okrętów przebywających na dalekich 

patrolach. Na podstawie doświadczeń zebranych przy adaptacji 

tankowców Hansa, Adria i Rudolf Albrecht opracowano projekt budowy 

floty okrętów zaopatrzeniowych nowego typu.  

 

Wymagania, jakie postawiono przed konstrukcją, były następujące: duża 

prędkość przy niskim zużyciu paliwa, niezależne silniki, wały napędowe 

i stery, celem zwiększenia niezawodności i odporności na uszkodzenia, 

przestrzeń ładunkowa umożliwiająca transport zarówno paliwa jak 

i amunicji oraz prowiantu i dość silne, jak na okręt zaopatrzeniowy, 
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uzbrojenie. W większości wymagania te udało się zrealizować poprzez 

unikalny, smukły kształt kadłuba i napęd, który zapewniał imponującą 

jak na ten typ okrętu prędkość 22 węzłów (prawie 40 km/h). Okręty 

uzbrojono w działka przeciwlotnicze i działa kalibru 15 cm, co miało 

umożliwić użycie okrętów także jako pomocniczych krążowników. 

Przeładunek paliwa z oraz zaopatrzenia podczas marszu zapewniały 

rurociągi, elektryczne podajniki, windy parowe i dźwigi. Na pokładzie 

miał znajdować się szpital polowy, warsztat oraz chłodnie gwarantujące 

świeżość żywności. Była to więc bardzo nowoczesna konstrukcja jak na 

lata trzydzieste i podobne zasady konstrukcji okrętów zaopatrzeniowych 

obowiązują do dzisiaj. 

 

Niemiecka Kriegsmarine zleciła budowę dziewięciu takich jednostek, 

nazwanych oznaczeniami niemieckich krain geograficznych. Budowę 

sześciu pierwszych rozpoczęto w roku 1937 i w chwili rozpoczęcia 

wojny Kriegsmarine dysponowała dwoma takimi okrętami: Westerwald 

(przemianowany potem na Nordmark) oraz Altmark (potem: 

Uckermark). Jednostki te z sukcesem prowadziły operacje zaopatrzenia 

pancerników Deutschland oraz Graf Spee podczas korsarskich rajdów na 

Atlantyku. Dithmarschen (od niego nazwę wzięła cała seria), po odbyciu 

testów podczas Hiszpańskiej Wojny Domowej w 1939 r. powrócił do 

stoczni celem dalszej przebudowy i wrócił do służby w lipcu 1940 roku. 

Kolejny, Ermland, wszedł do służby we wrześniu 1940 r., a budowy 

Havellanda, Kurmarka oraz okrętów oznaczonych w planach budowy 

literami „G” i „H” zaniechano.  

 

 
 

Okręt Dithmarschen, tutaj po wojnie, w służbie US Navy jako USS Conecuch (AO-110) 

(źródło: www.navsource.org) 
 

Budowa Frankena została rozpoczęta w dniu 18 lutego 1937 r. w stoczni 

Deutsche Werke AG w Kilonii pod numerem K258, w doku 

sąsiadującym z tym, w którym powstawał lotniskowiec Graf Zeppelin. 



4 

Iwona Tomica, Piotr Karaś, ©2018 

 

Ponieważ w niemieckiej Reichs- i Kriegsmarine nadawano statkom 

nazwy dopiero w momencie ich chrztu, Franken oznaczony został 

początkowo jako „okręt zaopatrzeniowy C”(„Troßschiff C“). Stępkę 

położono 7 grudnia 1937 r. Instrukcja budowy była taka sama jak dla 

okrętu „A” (Altmark), przy czym uwzględnione miały zostać wszelkie 

zmiany znane na moment budowy Frankena. Opis techniczny zalecał 

wyraźnie stosowanie przy budowie produktów krajowych, a unikanie 

zagranicznych. Na okręcie przewidziano salę operacyjną, izolatkę dla 

chorych, stanowisko fryzjera czy bibliotekę pokładową. Nazwa okrętu 

miała zostać namalowana na obu stronach dziobu i rufie. Z opisu 

technicznego wynika, że w zakresie wyposażenia zarządzeniem 

Naczelnego Dowództwa Kriegsmarine z dnia 11 lipca 1940 r. 

wprowadzono liczne zmiany, spowodowane potrzebą zmniejszenia 

kosztów. Trudno jednak ocenić, w jakim zakresie oszczędności dotknęły 

pomieszczenia kapitańskie. I tak: 
 

W POKOJU DZIENNYM KAPITANA przewidziano ściany ze sklejki, 

lakierowane na kolor beżowy (matowy), z ozdobnymi listwami 

w kolorze mebli. Sufit wyłożony został sklejką, dopasowaną odcieniem 

do ścian i zmatowioną. Meble również zostały wykonane ze sklejki, 

z fornirem z wiązu polerowanym w kolorze szaro-brązowym. 

Dodatkowo na wyposażenie pokoju dziennego kapitana składały się: 

1 biurko z szafkami, żelaznym sejfem oraz tajną skrytką. Blat pokryty 

czerwono-brązową oprawą „Igraf-Pergament VI” 

1 szafka na książki 

1 stół na nodze cokołowej, blat pokryty czerwono-brązową oprawą 

„Igraf-Pergament VI” 

3 krzesła z poręczami i tapicerowanym siedzeniem i oparciem, z tego 1 

krzesło do pracy przy biurku 

1 sofa narożna ze sprężynami w siedzeniu 

Zasłony na okna 

Podłoga z pokryciem dywanowym 

Tapicerka wykonana ze sztucznej skóry w kolorze brązowo-czerwonym 
 

W SYPIALNI KAPITANA przewidziano ściany ze sklejki, lakierowane 

w kolorze zielonym (rezeda) i następnie zmatowione, z listwami 

ozdobnymi w kolorze mebli. Sufit wyłożony został sklejką 

polakierowaną na biało i zmatowioną. Meble wykonano ze sklejki, 

z fornirem z wiązu, zabejcowanym i polerowanym. Dodatkowo na 

wyposażenie sypialni kapitana składały się: 
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1 koja z drewna o wymiarach 1950 x 1000 z szufladami i materacem 

1 stolik nocny z uchwytami na karafkę i szklankę 

1 dwudrzwiowa szafa na ubrania i bieliznę 

1 komoda, blat pokryty czerwono-brązową oprawą „Igraf-Pergament VI” 

1 sofa ze sprężynami w siedzeniu 

1 krzesło z poręczami i tapicerowanym siedzeniem i oparciem 

Zasłony na okna 

Podłoga z pokryciem dywanowym 

Tapicerka wykonana ze sztucznej skóry w kolorze brązowo-czerwonym 
 

Drzwi przedpokoju wykonane zostały z drzewa tekowego i posiadały 

dodatkowo osłonę przeciwko komarom. 
 

Z kolei ściany i sufit łazienki kapitana zostały pomalowane 

i polakierowane na biało. W ŁAZIENCE znajdowały się: 
 

1 żeliwna wanna, z wewnętrzną emalią w kolorze białym, z dopływem 

ciepłej i zimnej wody 

1 natrysk ręczny z dopływem wody morskiej 

1 natrysk ręczny z dopływem ciepłej i zimnej wody do mycia 

1 WC z fajansu z klapą z drewna 

1 umywalka z fajansu z dopływem ciepłej i zimnej wody do mycia 

1 toaletka z blachy, lakierowana na biało, na dole z otwartą wnęką, 

z lusterkiem po zewnętrznej części drzwiczek 

1 krzesło składane z twardego drewna 

1 uchwyt na rolki papieru 

2 wieszaki na ubrania 

1 uchwyt na ręcznik 

uchwyt na karafkę i szklanki 
 

 
 

Plan stoczniowy pokładu rufowego Frankena 
 
 

Na budowę Frankena przewidziano w budżecie na lata 1936-1939 kwotę 

12,5 miliona Reichsmarek, co stanowi obecnie równowartość około 87,5 

miliona dolarów.  
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Szkic okrętów klasy Dithmarschen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane techniczne:   
Wyporność: 11 115 BRT

Wymiary: Długość całkowita: 179 m, szerokość na owrężu: 22 m, zanurzenie: 10,2 m

Maksymalna prędkość:   20,9 węzła

Napęd: 4 silniki 9 cylindrowe silniki diesel MAN o mocy 24 000 KM, 2 śruby o średnicy 5,2 m

Ładowność: 11 810 ton paliw ciekłych i oleju 
3 937 ton żywności i amunicji 
2 214 ton wody pitnej 

Uzbrojenie: 3 (pierwotnie 2) działa kal. 15 cm L/48 – patrz szkic powyżej  
8 karabinów maszynowych 
16 (początkowo 4) działek przeciwlotniczych kal. 2 cm – patrz szkic powyżej  
6 (początkowo 2) działek przeciwlotniczych kal. 3,7 cm 

Dodatkowo Na pokładzie przewidziano miejsce na samolot, który mógł być przechowywany pod namiotem tuż za mostkiem (patrz szkic 
powyżej ), a do jego wysadzenia służył dźwig - . Na pokład Frankena nigdy jednak nie dostarczono takiego samolotu. 

Załoga: 94-208 osób, w zależności od charakteru rejsu, przeciętnie ok. 130 
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Kadłub Frankena zwodowano 8 czerwca 1939 r., jednak po wybuchu 

wojny budowa stanęła w miejscu ze względu na ważniejsze zlecenia, 

w tym m.in. pilne prace nad krążownikiem Blücher oraz jedynym 

w historii Niemiec lotniskowcem Graf Zeppelin. W roku 1942 okręt 

został przekierowany celem ukończenia do Kopenhagi do stoczni 

Burmeister & Wain's Maskin & Skibsbyggeri - B&W. Frankena w marcu 

1943 r. wcielono do służby w Troßschiffverband Nord (Dowództwo 

Północne Okrętów Zaopatrzeniowych) i skierowano na Morze Bałtyckie, 

gdzie pozostał aż do zatonięcia. 

 

 

 

(zdjęcie po lewej i powyżej) 
 

Uroczyste wodowanie lotniskowca Graf Zeppelin w stoczni Deutsche Werke w Kilonii 
w dniu 8 grudnia 1938 r. Po prawej burcie widoczny kadłub Frankena 

(źródło: www.vintagewings.ca) 
 

 

SŁUŻBA 
 
Służba Frankena nie była tak spektakularna jak innych okrętów z tej 

serii. Brytyjski atak na Altmarka w norweskim fiordzie stał się jednym 

z pretekstów do zajęcia neutralnej do początku 1940 r. Norwegii, po tym 
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jak okręty brytyjskiej Royal Navy wpłynęły na norweskie wody 

terytorialne celem odbicia z pokładu Altmarka przewożonych jeńców 

wojennych narodowości brytyjskiej. Atak zakończył się abordażem 

i odbiciem prawie 300 jeńców. Jeńców tych Altmark odebrał wcześniej 

od pancernika kieszonkowego „Admirał Graf Spee”, który prowadził 

wtedy korsarską wojnę na południowym Atlantyku. Niemcy uznali atak 

na nieuzbrojoną jednostkę na neutralnych wodach jako akt agresji. Sam 

Altmark został przemianowany potem na Uckermark i spektakularnie 

zakończył żywot w Jokohamie po eksplozji oparów paliwa 

w ładowniach.  

 

Z kolei Dithmarschen oraz Nordmark uczestniczyły w operacjach 

zaopatrzenia ciężkich okrętów Kriegsmarine podczas inwazji na 

Norwegię i na Atlantyku. Oba przetrwały wojnę i trafiły odpowiednio do 

amerykańskiej i brytyjskiej marynarki. Ermland zaopatrywał niemieckie 

krążowniki podczas Operacji Berlin i po brytyjskim ataku bombowym 

w porcie w Nantes został tam celowo zatopiony, blokując wejście portu 

w 1944 r. 

 

Franken w ostatniej fazie wojny stacjonował przeważnie na redzie 

w Gdyni jako część grupy bojowej Thiele, gdzie w 1945 r. zaopatrywał 

m.in. krążownik Prinz Eugen, torpedowce Panther, T1, T5, T12, T35, 

trałowce M15, M18, M29, tankowiec Breitgrund, GÖ15 oraz łódź 

patrolową V1706. 

 

 
Okręt zaopatrzeniowy Franken 

(źródło: H. Schön, Die Tragödie der Flüchtlingsschiffe: Gesunken in der Ostsee 

1944/1945)  

 

Jego służba zbiegła się w 1945 r. z największą militarną ewakuacją 

ludności w historii morskiej, której nadano nazwę „Operacja Hannibal”. 

Rozkaz rozpoczęcia tej operacji wydał dowódca Kriegsmarine Karl 

Dönitz 21 stycznia 1945 r. Miała ona na celu ewakuację pomiędzy 

połową stycznia a majem 1945 r drogą morską z Kurlandii, Prus 

Wschodnich oraz z tzw. Korytarza polskiego niemieckich żołnierzy oraz 

ludności cywilnej przed czyniącą szybkie postępy Armią Czerwoną. 
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Okręt w czasie swoich ostatnich miesięcy służby był kilkakrotnie 

uszkodzony wskutek ataków powietrznych i eksplozji min morskich, 

w których zginęli lub zostali ranni członkowie załogi. Ataki te nigdy nie 

były dla okrętu  poważne w skutkach. Franken miał doznać uszkodzeń 

29 marca 1945 r. wskutek ataku lotniczego, dlatego w następnych dniach 

przydzielono mu osłonę przeciwlotniczą niszczycieli grupy bojowej 

Thiele (Z 31, Z 34, Z 43).  

 

Marynarz Erhard Krybus, który w 1944 r. został skierowany na Frankena 

jako starszy marynarz i przeżywał losy okrętu aż do ostatniego dnia, 

wspomina:  

 
„Po zakończeniu szkoły nawigacyjnej Kriegsmarine w Libau zostałem 

skierowany w dniu 14 września 1944 r. razem z trzema innymi 

kolegami na Frankena, okręt stacjonował wówczas na redzie Gdyni. 

Zostaliśmy zakwaterowani w pomieszczeniach załogi na prawej 

burcie w części dziobowej. Do marca 1945 r. była to kwatera dla około 

40 kolegów, radiotelegrafistów, sygnalistów, sterników i ludzi od 

torped. Zupełnie niespodziewanie, to było około pory obiadowej,- 

przygotowywałem się wtedy na wachtę na mostku - rozległ się alarm 

przeciwlotniczy i zaraz potem na dziób spadła bomba i eksplodowała 

na pokładzie. Podczas tego wydarzenia zginęła obsada karabinu 

przeciwlotniczego 3,7 cm oraz siedmiu kolegów z naszego oddziału. 

Zostałem wyrzucony na pokład, doznałem szoku i niewielkich 

obrażeń. Ci co przeżyli z naszego pokładu zostali przeniesieni do 

różnych kabin wewnątrz statku. W połowie marca 1945 r. podczas 

płynięcia wybuchła mina na sterburcie i pozostawiła na kadłubie 

ślad o szerokości 3 cm. Mina wskutek zahaczenia o jej łańcuch 

kotwiczny została wrzucona na burtę, gdzie eksplodowała. W tym 

czasie znajdowałem się na pokładzie rufowym, który został uniesiony 

o 2-3 metry nad wodę”. 

 
 

 
 

Ostatni kapitan Frankena (zginął podczas jego zatonięcia) – Franz Krapohl oznaczony 
numerem „2” wraz z załogą – pamiątkowe zdjęcie upamiętniające pierwszy rejs 

transatlantycki podwodnego okrętu transportowego „Deutschland”, 9 kwietnia 1916 r. 

(źródło: www.warrelics.eu) 
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OSTATNIE DNI FRANKENA 
 
Na dziesięć dni przed zatopieniem Franken pełnił cały czas służbę 

zaopatrzeniową dla grupy bojowej Thiele. Jak donoszą przechwycone 

przez brytyjski wywiad niemieckie depesze radiowe, okręt przyjął od 

tankowca Thalatta 2066 m3 paliwa i jego zapasy na dzień 29 marca 1945 

r. wynosiły 3136 m3. Informacja ta jest istotna z punktu widzenia 

wpływu wraku wraz z jego zawartością na środowisko. 
 

 
 

Przechwycony radiowy meldunek Frankena o ilości paliwa w zbiornikach na dzień 29 
marca 1945 r.  

(źródło: The National Archives) 
 

Działania Frankena w jego ostatnich dniach, a także sytuację militarną na 

Zatoce Gdańskiej i w okolicach Helu obrazuje dość szczegółowo KTB 

(Kriegstagebuch), czyli dziennik działań bojowych niszczyciela Z-43, 

który osłaniał go w ostatnich dniach: 

 

5 kwietnia, Zatoka Gdańska 

W godzinach nocnych Z-43 i pancernik Lützow podejmują z Frankena 

amunicję, a Z-43 dostaje rozkaz udzielania Frankenowi osłony przed 

łodziami podwodnymi podczas podejścia do redy Helu. W godzinach 

przedpołudniowych zadania Z-43 obejmują udzielanie Frankenowi 

osłony przeciwlotniczej, a następnie osłony dla Prinz Eugena przed 

okrętami podwodnymi i nalotami. Pod koniec dnia do osłony Frankena 

druga Kampfgruppe (grupa bojowa) kieruje nadto torpedowiec T-33. 
 

6 kwietnia, Zatoka Gdańska 

Z-43 i T-33 wspólnie zabezpieczają Frankena. Nad ranem Franken 

dokonuje podjęcia w marszu amunicji z transportowca „Orestes”. 

W godzinach popołudniowych, na rozkaz Kampfgruppe, w gęstej mgle 

trzy statki ustawiają się obok siebie – Z-43 z Prinz Eugena pobiera 

w nocy paliwo, a z Frankena nad ranem prowiant. 
 

7 kwietnia 1945 r., Zatoka Gdańska 

O 06:11 rozlega się alarm przeciwlotniczy, jednak dwa bombowce Pe-2 

są poza zasięgiem artylerii Z-43. Kilka minut później Z-43 zostaje 

wysłany do osłony Frankena. Po chwili rozbrzmiewa ponowny alarm 
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przeciwlotniczy, te same maszyny pojawiają się nagle z chmur, dla Z-43 

nadal za daleko. Tuż przed 07:00 rano Z-43 ponownie cumuje do 

Frankena w trakcie marszu celem kontynuacji podjęcia prowiantu. 

O 12:41 kolejny alarm przeciwlotniczy, nad jednostkami słychać odgłosy 

silników, widać samoloty ponad chmurami. W godzinach wieczornych 

Z-43 na rozkaz Kampfgruppe eskortuje Frankena na kotwicowisko G. 

Tuż przed północą kolejny alarm, tym razem w związku z zagrożeniem 

okrętami podwodnymi. Niszczyciel podejmuje pościg za okrętem 

podwodnym, a sonary meldują odgłosy silników elektrycznych. 
 

 
 

Niszczyciel Z-43 

(źródło: www.de.wikipedia.org) 

 

ZATONIĘCIE 
 
8 kwietnia Franken cumuje na redzie Helu przy kotwicowisku G. Dzień 

ten nie jest szczęśliwy zarówno dla niego, jak i dla kilku innych 

jednostek na Bałtyku. Od rana trwa zmasowany atak kilkudziesięciu 

samolotów radzieckich Boston, Ił-2 i Pe-2. Atak okazuje się zabójczy dla 

Frankena, którego w tym czasie osłania jedynie słabo uzbrojony 

niszczyciel Z-43. Około 11:38 okręt otrzymuje wiele trafień bomb 

i prawdopodobnie torped w część dziobową, które powodują wstrząsy 

całego okrętu. Pod pokładem dochodzi do licznych eksplozji amunicji. 

Sam okręt zaczyna płonąć, bardzo szybko pochyla się na dziób i zaczyna 

tonąć. Ogień rozprzestrzenia się na rufę, a czarny dym pokrywa cały 

pokład. Kilka minut po bombardowaniu okręt przełamuje się na pół. 

Bardzo szybko wydany zostaje rozkaz opuszczenia okrętu i ci 

marynarze, którzy przeżyli, ewakuują się do łodzi ratunkowych na 

prawej burcie - stan lewej burty po ostrzale uniemożliwia spuszczenie 

znajdujących się na niej łodzi. 

 

Większość uratowanej 200 osobowej załogi zostaje przejęta wraz 

z rannymi przez przybyłe S-Booty i kutry wojenne i w większości 

przetransportowana na Z-43. Z-43 pozostaje na miejscu aż do 
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całkowitego zatonięcia okrętu. Zintensyfikowany nalot radzieckich 

samolotów posyła płonący okręt na dno Bałtyku o 12:22, to jest około 40 

minut po ataku bombowym. Na pokładzie Frankena i w otaczających go 

wodach śmierć znajduje prawie 50 marynarzy. 

 

 

 
Franken podczas bombardowania, 8 kwietnia 1945 r. 

(źródło: www.pwm.org.pl) 
 

Taki przebieg wydarzeń opisany został podobnie zarówno w raporcie 

zatonięcia Frankena, dzienniku działań bojowych Z-43 jak i we 

wspomnieniach marynarza Erharda Krybusa. Na szybki i katastrofalny 

finał Frankena miały wpływ uderzenia bomb w część dziobową, które 

spowodowały wybuchy amunicji i paliwa pod pokładem okrętu. 

 

Dzień zatonięcia Frankena (8 kwietnia 1945 r.) opisany został 

w dzienniku działań bojowych eskortującego go niszczyciela Z-43: 

07:29 Alarm przeciwlotniczy, 15 samolotów Boston nad 
nami, atak na Z-31 i „Prinz Eugena” w locie 
nurkowym od strony ruf z użyciem bomb i broni 
pokładowej. Z-31 - dwa trafienia (…). 

08:10 Grupa bojowa odchodzi na zachód, ja zostaję przy 
„Frankenie”, który wieczorem powinien się 
przemieścić na redę Helu. Z-39 i T-33 prowadzą 
ostrzał celów przy Władysławowie. 

08:24 Alarm przeciwlotniczy zakończony. Obie załogi 
artylerii przeciwlotniczej pozostają na 
stanowiskach z powodu sytuacji w powietrzu. Jeden 
statek przy „Frankenie” to za mało, szczególnie 
przy moim uzbrojeniu. 

08:45 

 

Obecnie około 30 samolotów w zasięgu wzroku, 
głównie nad lądem, zostaję w okolicach Helu, aby 
skorzystać z osłony lądowej artylerii 
przeciwlotniczej przy moim słabym uzbrojeniu 
przeciwlotniczym, jednak w pewnej odległości od 
grupy statków przyciągającej ataki zagrażające 
„Frankenowi”. 

09:31 Na północy duża formacja atakuje w locie nurkowym 
Kampfgruppe (…). 

09:33 

-
10:56 

Alarm przeciwlotniczy. Ta sama formacja nadlatuje 
nade mną, otwieram ogień przeciwlotniczy, to są 
Pe-2, ostrzał w kierunku moim i „Frankena” z broni 
pokładowej niedokładny. Wykonanie szybkiego uniku 
przy dużej prędkości. (…) Zaobserwowałem wiele 
trafień w samoloty, ale bez skutku. 
Najprawdopodobniej chodzi o zaplanowany atak na 
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Kampfgruppe przez jednostki specjalne, bo tak 
Rosjanie nie latają. 

09:40 Dowódca 4 flotylli niszczycieli rozkazuje mi 
osłonę „Frankena” w pobliżu redy w Helu. 

09:49 

 

Atak 8-10 samolotów Boston i myśliwców lecących na 
wysokości około 50 m od prawej burty w stronę rufy 
„Frankena” i Z-43. „Franken” stoi bliżej. (..) 
zrzut torped lub min (…) Zachowanie podczas ataku 
jest zastanawiające. 

11:27 Alarm przeciwlotniczy. Nadciągają dwie formacje 
z północnego wschodu, każda po 6 i 8 bombowców, 
zrzucają mnóstwo bomb na Hel i redę, odszedłem 
nieco od „Frankena” (…). 

11:31 Naloty nowych formacji, łącznie około 40 samolotów 
myśliwsko-bombowych z północnego wschodu (…). 
Otwarto ogień. Silne wybuchy bomb w pobliżu 
„Frankena” i mnie, ale bliżej „Frankena”. Samoloty 
myśliwsko-bombowe cały czas atakują mnie z broni 
pokładowej i bombami w locie nurkowym, aby mnie 
oddzielić. Wykonałem unik. Widzę liczne trafienia 
artylerii przeciwlotniczej. Wszystko dzieje się 
zbyt szybko, aby użyć głównych dział. Franken płynie 
dalej z prędkością 23 węzłów, ja również. 

11:38 Silne uderzenia bomb we „Frankena”. Jeden Boston 
spada do wody pomiędzy „Frankena” i mnie. Jeden 
samolot myśliwsko-bombowy, który mnie atakuje, 
spada w ogniu za płonącym „Frankenem” (…). 

11:41 Nieudane ataki samolotów myśliwsko-bombowych na 
mnie. „Franken” przełamuje się, rufa unosi się na 
powierzchni i płonie wskutek eksplozji amunicji. 

11:45 „Franken” trafiony bombami tonie. 

11:46 Staję przy „Frankenie” celem udzielenia ratunku. 

Wyrzucam łodzie i pontony. Krótko potem przybywają 

w pobliże celem udzielenia pomocy także S-Booty 

i kutry wojenne. 

12:15 Kutry wojenne podpływają celem przekazania 
uratowanych. Ostatni zostali wyciągnięci z wody 
(…) Pożar rozprzestrzenia się coraz bardziej 
w kierunku rufy, ustawiczne eksplozje. Nieznany 
zupełnie do tej pory sposób ataku z użyciem dużych 
sił pozwala przypuszczać, że to była formacja 
specjalna. 

12:22 „Franken” tonie z powiewającą flagą. 

13:10 Jeden z wojennych kutrów oznacza miejsce 
zatonięcia. Kurs na Hel celem przekazania 
uratowanych, jest ich 65, z tego 4 mocno 
wyziębionych. 

13:38 

-
15:20 

Przekazanie uratowanych na przywołane statki, 
przerwano kilka razy wskutek alarmu 
przeciwlotniczego. Do 9 dywizji zabezpieczenia 
melduję przekazanie uratowanych na ląd lub na 
statek sanitarny Rügen.  

14:05 

 

Przekazanie krótkiego raportu: Podczas osłaniania 
„Frankena” przed atakiem z powietrza w pobliżu 
redy Helu od 11:33 ciągłe ataki bombowe 40-50 
Bostonów, Ił-2 i Pe-2 (…) Częściowo skuteczny ogień 
obronny obu statków. O 11:38 wiele trafień bomb 
w dziób „Frankena”. Płonie i tonie. (…) 11:45-
12:12 akcja ratownicza z udziałem S-Bootów 
i kutrów wojennych. „Franken” zatonął o 12:22. 
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Franken podczas eksplozji po trafieniu bombami, 8 kwietnia 1945 r. 

(źródło: www.wio.ru) 
 

 
 
 
 
 
Po zatonięciu Frankena, na podstawie zeznań oficera mechanika i oficera 

zabezpieczenia powstał raport (po prawej), którego tłumaczenie 

przytaczamy. Raport doskonale opisuje ostatnie chwile na pokładzie 

okrętu. 

O.U., dnia 11 kwietnia 1945 r. 

 

Raport oficera mechanika (Ingenieurleutnant) i oficera 

zabezpieczenia (Sicherungsoffzier), dotyczący 

zatonięcia okrętu zaopatrzeniowego „Franken” w Zatoce 

Gdańskiej w dniu 8 kwietnia 1945 r. 

 

Po wielu alarmach, o godz. 9:30 nastąpił pierwszy atak 

samolotów torpedowych od strony rufy. Zostały one zmuszone 

do dokonania zrzutu wcześniej, poprzez ostrzał z tylnego 

działa 15 cm, a następnie zmieniły kurs. O 11:30 znowu 

odezwał się alarm. Nadlatywało wiele jednostek z różnych 

kierunków. Poprzez telegraf maszynowy wydano rozkaz 

przyspieszenia do największej szybkości. Ponieważ załoga 

zajęła wyznaczone stanowiska bojowe, to można opisać tylko 

zdarzenia, które były możliwe do zaobserwowania stamtąd. 

O 11:35 doszło do pierwszych ciężkich wstrząsów. 

Prowadzono silny ogień z broni pokładowej. Pomimo ostrzału 

świetlików maszynowni, urządzenia maszynowni pracowały 

nadal bez zakłóceń. Oficer zabezpieczenia ze stanowiska 

dowodzenia zadzwonił niezwłocznie do załóg 

zabezpieczających. Wszelkie stacje zameldowały, że jest 

czysto.  

 

O 11:37 doszło do nowych ciężkich wstrząsów całego okrętu. 

Całość urządzeń elektrycznych na krótko przestała działać, 

wskutek wyskoczenia głównego bezpiecznika. Wobec 
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jednoczesnego rozkazu ze stanowiska dowodzącego 

i zabezpieczającego w krótkim czasie (około 1,5 minuty) 

osiągnięto ponownie należyty stan (włączenie pomp 

i wszystkich niezbędnych do działania agregatów 

pomocniczych). W trakcie gdy wymienione wyżej maszyny nie 

działały, dalej płynięto przy 

oświetleniu awaryjnym na 

wszystkich głównych silnikach. 

Nie udała się próba nawiązania 

telefonicznego kontaktu 

z załogami zabezpieczającymi 

pokładu dziobowego, gdyż 

wszelkie linie kablowe, jak 

potem ustalono, były 

zniszczone. Wskutek mocnego 

przechyłu statku do przodu 

oficer zabezpieczenia otworzył 

na krótko znajdujące się na 

prawej burcie drzwi do pokładu 

głównego i stwierdził, że 

pokład stał pod wodą aż do przedniej części mostku. 

Jednocześnie gęsty czarny dym pokrył cały statek. 

Podejrzewano też, co faktycznie potwierdziło się później, 

że cały personel mostku spadł na pokład dziobowy. Oficer 

mechanik został poinformowany o sytuacji okrętu. Ponieważ 

zarówno telegraf maszynowy jak i telefoniczne połączenie 

z mostkiem nie działało, maszyny zostały zatrzymane, aby 

zapobiec dalszemu przechyłowi statku i złamaniu grodzi. 

Tymczasem musiano wydać ustny rozkaz opuszczenia okrętu, 

gdyż znajdująca się na prawej burcie łódź transportowa 

i inne środki ratunkowe zostały spuszczone do wody 

i przejęły one członków załogi. Pomieszczenia maszynowni 

były wówczas jeszcze obsadzone i w gotowości. Z powodu 

stale zwiększającego się pochyłu pokładu dziobowego oraz 

pożaru składu amunicji na środkowym pokładzie głównym, 

zarządzono opuszczenie pomieszczeń operacyjnych, gdyż 

w zaistniałych warunkach dalsze korzystanie z urządzeń nie 

wchodziło w rachubę. Podporucznik Lippert z rufowego 

stanowiska artyleryjskiego na próżno próbował ze wsparciem 

oficera mechanika i oficera zabezpieczenia ugasić zapaloną 

amunicję przy pomocy urządzeń gaśniczych. Jednocześnie 

starszy radiotelegrafista Becker zatopił z powodu 

grożącego niebezpieczeństwa tylne pomieszczenia z amunicją 

w części V. Ponieważ niemożliwe było zatrzymanie statku, 

podporucznik Lippert spróbował nadać sygnał do opuszczenia 

statku. Wobec awarii nadajnika na rufie, zawołał: „Wszyscy 

na pokład!” Krótka kontrola nadajnika przez oficera 

mechanika wykazała, że urządzenie nie było włączone. Po 

włączeniu, nadano w sposób ciągły sygnał opuszczenia 

statku. Ponowna próba opuszczenia znajdującej się na lewej 

burcie łodzi transportowej nie udała się, gdyż widoczne 

były dziury powstałe wskutek ostrzału, a na skutek zwarć 

przestały też działać urządzenia elektryczne, więc nie 

było możliwe uruchomienie dźwigów do opuszczenia łodzi. 

Resztka pozostałej części załogi wróciła do tylnej armaty 

15 cm, aby uniknąć obrażeń od przelatujących wszędzie 

pocisków. Ta część załogi została przejęta wraz z rannymi 

przez przybyłe S-Booty i w większości przetransportowana 
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na Z-43. Z-43 pozostał na miejscu jeszcze aż do 

całkowitego zatonięcia statku o godz. 12:20. 

 
 
 

 
 

Franken podczas bombardowania, 8 kwietnia 1945 r. 

(źródło: Heinz Schön, Flucht über die Ostsee 1944/45 im Bild) 
 
Jako ciekawostkę można przytoczyć spisaną relację Edwarda Krybusa, 

który w momencie zatopienia Frankena pełnił na nim służbę jako 19-

letni marynarz: 
 

Koniec Frankena nadszedł 8 kwietnia 1945 r. To była niedziela 

i bardzo ładny dzień. Rozpoczął się dla mnie o 8:00, kiedy objąłem 

jednocześnie wachtę na mostku i stanowisko przekazywania 

rozkazów. Franken stał na kotwicy, mniej więcej na pozycji szerokość 

54 stopnie, 38 minut na północ, długość 19 stopni na wschód, 

głębokość do dna 65 metrów, na pokładzie około 200 osób załogi 

i obydwa psy - boksery kapitana. Przed południem dostaliśmy rozkaz 

wyczyszczenia statku – wszystkie pokłady zostały wyczyszczone, statek 

leżał w kierunku na południe, w oddali rozproszone różne statki na 

morzu gładkim jak lustro, niektóre płyną, niektóre na kotwicy. To był 

zwodniczy niedzielny obraz. Jednakże na lewej burcie z przodu było 

widać statek, który leżał na burcie i tonął, najprawdopodobniej był to 

tender wodnosamolotów Hans Albrecht Wedel. Ja cały czas byłem na 

zewnątrz na obchodzie pokładu mostka i w ogóle byłem sam na tym 

pokładzie. Sterówka, kabina nawigacyjna i nawet znajdująca się 

obok kabina radiooperatorów były puste. Około 12.15 nagle ujrzałem 

na słońcu dwie błyskawice. Natychmiast nadałem alarm 

przeciwlotniczy i zauważyłem, że blisko przy wodzie wszędzie wokół 

nas znajdują się samoloty. Natychmiast wysłałem wiadomość do 

dowództwa floty: „Tu Mücke, tu Mücke, jesteśmy atakowani przez 

wiele rosyjskich samolotów!". W tym samym momencie Franken został 

zaatakowany od lewej strony burty bombami i torpedami 

zrzucanymi z powietrza przez wiele samolotów, które pojawiły się 
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z cienia znajdującego się przed nami i trafionego statku. Kilka 

ciężkich detonacji wstrząsnęło okrętem, na wysokości grodzi pancernej 

przed bulajami mostku i po obu stronach mostku ujrzałem mnóstwo 

rozżarzonej stali pokładu zbiornikowego, dziobowego i nadbudówek. 

Mostek był otoczony morzem płomieni - i ja samotny w tym piekle. Jak 

długo byłem osłupiały, niezdolny do reagowania, nie mogę 

powiedzieć. W każdym razie spadłem na mostku w dół na prawe 

skrzydło mostka. Tutaj chwilę wcześniej bomba wyrwała pokrywę luku, 

4x7 m, a znajdujące się wewnątrz 200 litrowe baryłki ropy wyleciały 

eksplodując. Musiałem biec niezwłocznie do górnej części pokładu 

rufowego, gdzie na lewej burcie statku według rozdziału zadań na 

wypadek akcji ratowniczej było moje miejsce w łodzi. Została ona 

jednak całkowicie zniszczona - inne łodzie ratownicze widziałem 

opuszczone, a marynarze skakali z pokładu, ale prawie wszystkie 

łodzie wywróciły się, gdy znajdujący się w wodzie rozbitkowie 

usiłowali z obu stron dostać się do nich. Pobiegłem na prawą burtę do 

innej łodzi, która ciągle wisiała na linach, ale była już na wodzie. 

Udało mi się złapać linę i dostać do łodzi. Byłem ostatnim 

marynarzem, który opuszczał płonącego i tonącego Frankena. Potem 

minęło jeszcze kilka dalszych strasznych minut: Kierujący łodzią 

rozpaczliwie próbował uruchomić silnik. Tymczasem staliśmy do 

łydek w wodzie na przeciążonej łodzi, w której było stłoczonych około 

stu marynarzy. Wreszcie kierującemu łodzią udało się ruszyć nasz 

pojazd wstecznym biegiem z dala od burty tonącego Frankena. W ten 

sposób uniknęliśmy niebezpieczeństwa, że przy zatonięciu statku 

wpadniemy z falą w głąb. Nieco później udało mi się wyjąć z wody 

marynarza całego w oleju. Przechylonego przez burtę trzymali mnie 

pozostali marynarze. Wszyscy pasażerowie łodzi zostali przejęci 

wkrótce potem przez łódź motorową. Stojąc na pokładzie widziałem 

z bliska Frankena, tonącego płonącym dziobem do przodu i rufą 

wystającą z wody. W płonącym Bałtyku wody zamknęły się nad 

Frankenem o 12:30. Trafiony przez pięć bomb i dwie torpedy, okręt 

znalazł swój grób na dnie Bałtyku na głębokości około 60 metrów, 

zabierając ze sobą wielu moich towarzyszy. W ciągu kolejnych godzin 

uratowani z Frankena zostali przejęci przez różne parowce, które 

stacjonowały gotowe do wypłynięcia na helskiej redzie, ja z wieloma 

towarzyszami przez „Ubenę”, która nas przewiozła do Kopenhagi, 

gdzie dotarliśmy w dniu 11 kwietnia 1945 r. W międzyczasie, gdy 

byliśmy transportowani koleją do Niemiec, została nam, zebranej 

załodze, w dniu 26 kwietnia 1945 r. odczytana lista zaginionych 

marynarzy Frankena. Było tam 48 nazwisk. 
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ZAKOŃCZENIE 
 

W ramach operacji Hannibal w ciągu 15 tygodni 1945 r. ponad 1000 
okrętów i statków transportowych wszystkich typów przetransportowało 
do III Rzeszy oraz okupowanej przez Niemców Danii prawie 2,5 miliona 
osób, w tym z samego Półwyspu Helskiego prawie pół miliona. Od 
stycznia 1944 r. do maja 1945 r. na Bałtyku zatopiono 245 statków 
i okrętów, z czego aż 96 w kwietniu i maju 1945 r. Na wszystkich tych 
jednostkach zginęło ponad 33 tys. osób, z czego około 15,5 tys. na 
zamkniętych obecnie dla celów nurkowań turystycznych wrakach Goya, 
Wilhelm Gustloff i Steuben. 
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