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    W dniach 01.05.2013, 04.05.2013 i 19.05.2013, działając na mocy zezwolenia na nurkowanie wydanego 
przez Urząd Morski w Gdyni na okres od 20 kwietnia 2013 do 20 maja 2013, grupa nurków BALTICTECH w 
składzie: Tomasz Stachura, Daniel Pastwa, Łukasz Pastwa, Tomasz Trojanowicz, Krzysztof Wnorowski, 
Tomasz Zwara, Marcin Jeleń i Jacek Kapczuk wykonała serię zaplanowanych nurkowań z jednostki M/Y 
Sztorm na pozycji znanej jako „płytki U-Boot” lub U-346, w celu dokonania jego ostatecznej identyfikacji i 
oceny aktualnego stanu wraku. 

     Podczas nurkowań zebrano materiał fotograficzny i video dokumentujący aktualny stan wraku, oraz 
elementy konstrukcji, które pozwoliły na ostateczną identyfikację wraku i spowodowały konieczność zmiany 
jego nieprawidłowej nazwy funkcjonującej dotychczas w oficjalnych opracowaniach określanej jako U-346 na 
U-272. Ostatecznej identyfikacji wraku na podstawie w/w materiałów oraz opracowań historycznych dokonał 
Daniel Pastwa. 

     Poniżej zostały przedstawione poszczególne dowody przemawiające za tym, że wrakiem znanym 
dotychczas jako U-346 jest inny niemiecki okręt podwodny - U-272. 

1. Pozycja zalegania wraku. 

U-272 (typ VIIC, 8 Flotylla, dow. por. Horst Hepp 1917-1944) zatonął dnia 12 listopada 1942 roku 
podczas rejsu szkoleniowego w wyniku zderzenia z innym niemieckim okrętem podwodnym: U-634 
(typ VIIC, 5 Flotylla, dow. kpt. Hans-Gunther Brosin 1916-1943) na północ od Helu, nieopodal Góry 
Szwedów (w dokumentach niemieckich użyte jest określenie „In der Ostsee bei Hela”). W momencie 
wypadku na pokładzie było 41 członków załogi, w tym z oryginalnego składu przed tym rejsem 
brakowało 11 osób, które przebywały w podróżach służbowych, szkoleniach, szpitalu oraz na urlopach. 
Sytuację tę wykorzystało dowództwo, umieszczając na pokładzie okrętu Heppa pięciu mechaników, 
którzy mieli przejść stosowne szkolenie. W sumie w wyniku kolizji zginęło 29 osób załogi, 12 
uratowało się, bądź to skacząc z pokładu tonącej jednostki do wody, bądź też po 9 godzinach ewakuując 
się z zatopionego okrętu za pomocą indywidualnych aparatów ratunkowych (w tym dowódca okrętu). 
Głębokość z jakiej mieli się wydostać została określona jako 36 m. Ponieważ w w/w okolicy nie zalega 
żaden inny wrak niemieckiego okrętu podwodnego na takiej głębokości, należy założyć, że głębokość 
zalegania została błędnie określona w raporcie dotyczącym zdarzenia. Z powierzchni zostali podjęci 
przez okręty Kriegsmarine, które przybyły na ratunek. Pozycje zawierające wartości liczbowe długości i 
szerokości geograficznej podawane w piśmiennictwie, zawierające domniemaną pozycję zatonięcia 
okrętu są nic nie warte, gdyż wskazują miejsce na Bałtyku, w którym głębokość wynosi 90 m, co jest w 
jawnej sprzeczności z relacjami świadków, którzy wydostali się z zatopionej jednostki. 

Z kolei U-346 (typ VIIC, 8 Flotylla, dow. por. Arno Leisten 1919-1943) zatonął prawdopodobnie w 
wyniku awarii bądź sabotażu podczas zanurzania w dniu 20 września 1943 roku 12 mil na północny 
wschód od Helu (w dokumentach niemieckich użyte jest określenie „In der Ostsee 12 Seemeilen 
nordostlich von Hela”). Potwierdza to relacja świadków zdarzenia, a także to, że właśnie w tym rejonie 
znajdował się morski poligon Kriegsmarine, gdzie ze względu na głębokość rzędu 90 i więcej metrów 
ćwiczono zanurzenie alarmowe i symulowano różne awarie, które mogą zdarzyć się na okręcie 
podwodnym podczas manewru zanurzania. Wygląda na to, że właśnie podczas takiego ćwiczenia, 
załoga nie opanowała jednostki, co skończyło się tragicznie. Zginęło 37 członków załogi i pięciu 
szkolących się tego dnia inżynierów-mechaników. Uratowało się 6 osób (w tym jeden etatowy członek 
załogi – mtr. Alfred Winkler [służył on potem na U-978] i pięciu kadetów odbywających tego dnia 
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szkolenie na pokładzie U-346), które na polecenie dowódcy okrętu przebywały na pontonie i 
wykonywały zdjęcia zanurzającego się okrętu podwodnego dla celów propagandowych. Pozycje 
zawierające wartości liczbowe długości i szerokości geograficznej podawane w piśmiennictwie, 
zawierające domniemaną pozycję zatonięcia okrętu są nic nie warte, bo wskazują miejsce bardzo 
odległe od pozycji, w której znajduje się wrak „płytkiego U-Boota”. 

Swoistym „gwoździem do trumny” teorii, że wrak „płytkiego U-Boota” jest wrakiem U-346, jest 
spisana ustna relacja marynarza (Matrosengefreiter) Hermanna Frubricha opublikowana w książce 
Melanie Wiggins „U-Boat Adventures. Firsthand Accounts from World War II”, której fragment 
dotyczący U-346 cytuję poniżej: 

„20 września 1943 roku U-845 wypłynął na Baltyk na manewry, nasłuchując pozycji U-346, który 
podczas ćwiczeń poszedł na dno z powodu błędu popełnionego w trakcie zanurzania. Oto jak Hermann 
Frubrich wspomina te chwile: Mieliśmy zejść na 80 m. Szukaliśmy przy dnie, póki nie umilkły uderzenia 
[dłońmi i przedmiotami] o kadłub okrętu. Przeżył tylko jeden marynarz […]. Zginęło 42 pozostałych.” 

Z powyższego opisu wynika jednoznacznie, że w okolicy zalegania wraku U-346 musi być głębokość 
większa niż 80 m, co jest w jawnej sprzeczności z głębokością zalegania „płytkiego U-Boota”. 

Istnieje również teoria, jakoby wrak zalegający w w/w pozycji był wrakiem całkiem innego okrętu 
podwodnego - UF-2 (zdobyczny, były francuski „La Favorite” typ Aurore), który w 1945 roku mieliby 
zatopić w tym miejscu Rosjanie. Teoria ta jest całkowicie mylna, gdyż ujawnione podczas nurkowania 
elementy wraku świadczą jednoznacznie, że wrak jest niemieckim typem okrętu podwodnego VIIC o 
czym świadczą: układ owalnych otworów przelewowych (UF-2 miał okrągłe), położenie względem 
siebie obu peryskopów w pewnym oddaleniu (UF-2 miał je umiejscowione jeden obok drugiego) i 
obecność na pokładzie działa kalibru 88 mm. (UF-2 miał działo kalibru 100 mm.) Na ilustracji poniżej 
przedstawiono UF-2 z okresu jego służby w Kriegsmarine: 

 

Rysunek UF-2 podczas patrolu szkoleniowego na Bałtyku. 
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2. Uszkodzenia sekcji dziobowej okrętu, które miały doprowadzić do zatopienia U-346. 

Istnieją teorie mówiace, że U-346 miał doznać uszkodzeń sekcji dziobowej oraz dziobowych sterów 
głębokości w wyniku zderzenia z bliżej niezidentyfikowanym obiektem i w wyniku tego zatonąć. Miały 
to jakoby potwierdzać sonogramy Urzędu Morskiego z roku 2012. Dopatrywano się na nich szczeliny o 
wymiarach około 30x180 cm znajdującej się bezpośrednio nad lewym dziobowym sterem głębokości 
(fragment sonogramu ukazujący wspomnianą część dziobową poniżej).  

Bezpośrednie oględziny wraku i 
jego odsłoniętej części 
dziobowej nie potwierdzają tej 
teorii, gdyż nie ma tam nawet 
najmniejszego śladu 
jakichkolwiek uszkodzeń, które 
mogłyby powstać w wyniku 
uderzenia w jakiś obiekt, lub 
dno. Nie ma również w/w 
szczeliny w poszyciu. Jest to 
doskonale widoczne na 
załączonym do raportu 
materiale video z wraku okrętu. 

W związku z tym, należy uznać widoczne na sonogramie „uszkodzenia” za artefakty.  

 

Według tej samej teorii miało dojść do uszkodzenia dziobowych sterów głębokości. I tak jak w 
powyżej, bezpośrednie oględziny wraku ujawniają, że jedyny widoczny ster (lewy dziobowy ster 
głębokości) wystaje ok. 20 cm powyżej poziomu osadu dennego i nie ma na nim żadnych śladów 
uszkodzeń. Co ciekawe jest on ustawiony w pozycji neutralnej (charakterystycznej dla okrętu płynącego 
po powierzchni – tak jak U-272 w chwili zderzenia z U-634 !), czyli w momencie zatonięcia jednostki 
nie były podejmowane żadne działania mające na celu przeprowadzenie manewru zanurzania (U-346 
zatonął podczas takiego właśnie manewru !). Pozostałe stery jednostki znajdują się pod grubą warstwą 
osadów dennych i są niedostępne oględzinom – w tym także rufa okrętu na odcinku ok. 10-12 m, która 
znajduje się całkowicie pod osadami dennymi. 

Powyższe ustalenia doprowadzają do jedynej możliwej konkluzji – leżący w tej lokalizacji wrak nie 
może być niemieckim okrętem podwodnym U-346. 
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3. Obecność na pokładzie działa kalibru 88 mm. 

Na zdjęciu obok przedstawiono działo 
morskie kalibru 88 mm na pokładzie U-
Boota.  

Identyczne działo, a dokładnie jego lufę 
wystającą w 90% swojej długości spod 
osadu dennego, znaleziono na badanym 
wraku. Lufa skierowana jest na lewą 
burtę i lekko (ok. 10º) uniesiona. Na 
załączonym do raportu materiale video 
widać wspomnianą lufę działa i pomiar 
jej kalibru. 

Zgodnie z rozkazem Kriegsmarine z dnia 
27 kwietnia 1943 roku na wszystkich 

U-Bootach typu VIIC miało zostać zdemontowane działo pokładowe kalibru 88 mm, a na nowo 
oddawanych do służby nie miało być ono w ogóle montowane. Proces demontażu dział na wszystkich 
okrętach zajął tylko około 4 tygodni, gdyż dowódcy U-Bootów chętnie się tych dział pozbywali, bo 
dzięki temu zyskiwali o kilka sekund krótszy czas zanurzania i nieco większą prędkość pod wodą. Poza 
tym, na tym etapie wojny działa te były zupełnie bezużyteczne z powodu panowania Aliantów w 
powietrzu i uzbrojenia statków handlowych w broń artyleryjską, z czego dowódcy U-Bootów doskonale 
zdawali sobie sprawę. Jedynie na obszarze Arktyki i Morza Śródziemnego (ze względu na specyfikę 
akwenu) pozwolono dowódcom samodzielnie zadecydować, czy chcą na swoich okrętach pozostawić, 
czy usunąć działo. Ani U-346, ani U-272 nigdy w w/w rejony operacyjne nie dotarły. Działo pokładowe 
88 mm przywrócono w lipcu 1944 roku na niektórych U-Bootach 8 Flotylli (tych, które operowały na 
wodach Zatoki Fińskiej, w celu samoobrony przed radzieckimi ścigaczami okrętów podwodnych) – U-
242, U-290, U-348, U-370, U-479, U-679, U-958. 

U-272 został wcielony do służby dnia 07.10.1942 roku, a zatonął dnia 12.11.1942 roku. W związku z 
tym musiał posiadać działo pokładowe 88 mm, gdyż rozkaz o jego usunięciu nie został jeszcze wydany. 

U-346 został wcielony do służby dnia 07.06.1943 roku, a zatonął dnia 20.09.1943 roku. W związku z 
tym, już w momencie jego wcielania obowiązywał rozkaz o usunięciu działa pokładowego, więc nie 
mógł takowego posiadać na pokładzie. 

 

4. Kształt i typ kiosku. 

 

Na przestrzeni czasu modyfikacjom podlegał również kiosk 
niemieckich okrętów podwodnych typu VIIC. Do grudnia 
1942 roku wszystkie zbudowane i nowo wcielane U-Booty 
miały podstawowy typ kiosku zwany Turm I (czasem też 
Turm 0). Rysunek schematyczny takiego kiosku obok. 
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Od stycznia 1943 roku do czerwca 1943 roku wszystkie 
zbudowane i nowo wcielane do służby U-Booty miały 
rozbudowany typ kiosku zwany Turm II, który posiadał 
dodatkową platformę pod pojedyncze działko 20 mm jako 
przedłużenie kiosku. Rysunek schematyczny takiego kiosku 
obok. 

 

 

Od czerwca 1943 roku wszystkie dotychczas zbudowane 
były przerabiane, a nowo wcielane do służby U-Booty miały 
rozbudowany typ kiosku zwany Turm IV, który posiadał 
poszerzoną platformę na wysokości pomostu bojowego tak, 
by mogła pomieścić dwa (często sprzężone) działka 20 mm 
oraz dodatkową platformę pod pojedyncze działko 37 mm 
jako przedłużenie kiosku (na początku część U-Bootów miała 
tam montowane poczwórnie sprzężone działko 20 mm). 
Wydane przez Kriegsmarine rozkazy wyraźnie mówiły, że od 
sierpnia 1943 roku, żaden U-Boot typu VIIC nie mógł wyjść 
na patrol bez dokonania takiej przebudowy kiosku. I nie było 
w tym wyjątków związanych z teatrem działań takiego U-
Boota. Rysunek schematyczny takiego kiosku obok. 

U-272 został wcielony do służby dnia 07.10.1942 roku, a zatonął dnia 12.11.1942 roku. W związku z 
tym nie objęły go żadne programy przebudowy kiosku.  

U-346 został wcielony do służby dnia 07.06.1943 roku, a zatonął dnia 20.09.1943 roku. W związku z 
tym objęła go przebudowa kiosku do typu Turm IV. 

Podczas bezpośrednich oględzin wraku ujawniono kiosk w wersji podstawowej – „krótki”, bez żadnych 
dodatkowych platform pod dodatkowe uzbrojenie przeciwlotnicze, co podważa teorię jakoby wrakiem 
miałby być U-346. Ten typ kiosku odpowiada dokładnie modelowi, jaki znajdował się na U-272. 

5. Typ drewnianego pokładu. 

Na przestrzeni czasu modyfikacjom podlegał również pokład niemieckich okrętów podwodnych typu 
VIIC. Początkowo był on pokryty metalowymi płytami, które już na pod koniec 1941 roku wymieniono 
na drewniane. Pierwsze pokłady miały charakterystyczny układ otworów przelewowych „udających” 
ten, który stosowano uprzednio w pokładach metalowych. Był to tzw. układ „slotowy”. U-Booty, które 
wyprodukowano w późniejszym etapie wojny miały drewniany pokład w tzw. układzie „klepkowym”. 
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Oba te typy pokładów ukazano na zdjęciach poniżej. 

 

    
Układ „slotowy”                                                Układ „klepkowy” 
 
Zmiana układu “slotowego” na “klepkowy” jest udokumentowana na zdjęciach nowo zbudowanych 
okrętów podwodnych pod koniec 1942 roku. Pierwsze U-Booty typu VIIC z układem „klepkowym” 
pokładu pojawiają się od początku jesieni 1942 roku. Jednakże ze względu na występujące różnice 
pomiędzy poszczególnymi stoczniami, przechodzenie na układ „klepkowy” pokładu mogło mieć w 
niektórych przypadkach miejsce nieco później niż jesienią 1942 roku. 

 

Podsumowując, wczesne U-Booty typu VIIC miały więc pokład w układzie „slotowym”, zaś późne 
VIIC (zwodowane jesienią 1942 roku lub później) miały pokład w układzie „klepkowym”.  Co ciekawe, 
zmiany te nie działały wstecz, jak to miało miejsce w przypadku innych modyfikacji, i nie obejmowały 
U-Bootów zbudowanych wcześniej, a tylko te, które były nowo wcielane do służby. Zmienianie układu 
pokładów na starszych okrętach podwodnych zostało uznane za marnowanie czasu i generowanie 
niepotrzebnych kosztów. Tak więc, U-Booty które opuściły stocznię z pokładem w układzie 
„slotowym”, zachowały go aż do swoich ostatnich chwil.  

U-272 został zwodowany dnia 15.08.1942 roku. W związku z tym posiadał pokład w układzie 
„slotowym”.  

U-346 został zwodowany dnia 13.04.1943 roku. W związku z tym posiadał pokład w układzie 
„klepkowym”.  

Podczas bezpośrednich oględzin wraku ujawniono pokład w układzie „slotowym”, co podważa teorię 
jakoby wrakiem miałby być U-346. Ten typ pokładu odpowiada dokładnie układowi, jaki znajdował się 
na U-272. 
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6. Układ otworów przelewowych znajdujących się na lewej burcie na wysokości kiosku. 

Na podstawie metody identyfikacji na podstawie otworów przelewowych kadłuba lekkiego, 
opracowanej przez niemieckiego naukowca – Lennarta Lindberga, wiemy dokładnie jaki układ otworów 
przelewowych posiadały zarówno U-272, jak i U-346. W przypadku obu tych jednostek, różnice 
dotyczyły otworów przelewowych znajdujących się na prawej burcie (w przypadku tego wraku 
całkowicie niedostępnej dla oględzin z powodu przysypania wraku przez osady denne i jego ułożenia na 
prawej burcie), oraz otworów przelewowych znajdujących się na kadłubie lekkim pod kioskiem na 
lewej (dostępnej dla oględzin) burcie.  

Otwory te występowały na U-Bootach w dwóch typach układów: 

   

niesparowanym 

 

sparowanym 

 

Tzw. „wczesne”  U-Booty (czyli te wyprodukowane do grudnia 1942) miały sparowany układ otworów 
przelewowych, zaś „późne” miały układ niesparowany.  

Wyjątkiem od tej reguły były U-Booty wyprodukowane w stoczni Bremer Vulkan-Vegesacker Werft w 
Vegesack (do których należał U-272), które nie dość, że od samego początku miały niesparowany układ 
otworów przelewowych, to jeszcze miały dodatkowe cztery otwory przelewowe, w układzie 
przedstawionym na zdjęciu poniżej, których nie miały U-Booty z innych stoczni (czyli na przykład ze 
stoczni Nordseewerke GmbH, Emden z której pochodził U-346) ! 

 

Na zdjęciu powyżej pokazano układ otworów przelewowych pod kioskiem charakterystyczny dla U-
Bootów ze stoczni Bremer Vulkan-Vegesacker Werft w Vegesack (U-272). Czerwone strzałki wskazują 
dodatkowe cztery otwory, o których mowa w tekście powyżej. 
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Na zdjęciu powyżej pokazano układ otworów przelewowych pod kioskiem charakterystyczny dla U-
Bootów ze stoczni Nordseewerke GmbH, Emden w Emden (U-346). Widoczny brak dodatkowych 
otworów przelewowych, o których mowa w tekście powyżej. 

Podczas bezpośrednich oględzin wraku ujawniono otwory przelewowe w układzie niesparowanym. 
Mimo wielokrotnie podejmowanych prób, nie udało się jednak (z powodu znacznego obłożenia wraku 
sieciami) dotrzeć do dodatkowych otworów przelewowych znajdujących się na lewej burcie w kierunku 
dziobu jednostki. Dodatkowe otwory w kierunku rufowym nie są dostępne w celu oględzin, gdyż 
elementy kadłuba lekkiego w tym miejscu nie przetrwały do naszych czasów. Jednak biorąc pod uwagę 
wcześniejsze punkty raportu udowadniające, że poddany oględzinom wrak U-Boota należy do tych 
„wczesnych” (wyprodukowanych przed końcem 1942 roku), to niesparowanie otworów przelewowych 
pod kioskiem przemawia za tym, że jest to okręt ze stoczni Bremer Vulkan-Vegesacker Werft w 
Vegesack – czyli U-272. 

7. Obecność otwartych włazów na pokładzie wraku. 

W Internecie istnieją sprzeczne relacje nurków prowadzących oględziny wraku przed wielu laty (rok 
2008 i wcześniej). Według niektórych z nich włazy ratunkowe na pokładzie były otwarte, co sugeruje, 
że mamy do czynienia z U-272, z którego udało się wydostać części załogi. Z kolei inni nie zauważyli, 
by jakiekolwiek włazy były na „płytkim U-Boocie” otwarte. 

Niestety ekipie prowadzącej oględziny nie udało się zbadać żadnych włazów znajdujących się 
bezpośrednio na pokładzie U-Boota, gdyż dosłownie cały pokład jest przysypany w 90% osadem 
dennym, którego grubość zalegającej warstwy skutecznie uniemożliwia, przy prawoburtowym 
położeniu wraku, ocenę stanu włazów ewakuacyjnych. Nie udało się również przedrzeć przez 
spowijający cały kiosk i pomost bojowy całun z włoka dennego i zbadać, czy otwarty jest właz główny 
kiosku. 
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W związku z powyższym, obecność otwartych włazów ewakuacyjnych nie może być w pełni 
zweryfikowana i nie może stanowić podstaw do identyfikacji jednostki. 

 

Wnioski końcowe: 

     Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe informacje, należy uznać, że wrakiem spoczywającym na głębokości 
48 metrów w pozycji: 54º37’38” N  18º50’40” E, opisywanym dotychczas w oficjalnych dokumentach i 
opracowaniach jako wrak niemieckiego okrętu podwodnego U-346, jest w rzeczywistości zupełnie inny 
niemiecki okręt podwodny, o oznaczeniu kodowym U-272.  

     Według posiadanych przeze mnie informacji, wraku U-346 należałoby szukać na akwenie leżącym w 
odległości 12-15 mil morskich na północny wschód od Helu, na wodach o głębokości 80 metrów i więcej.  

     Ze względu na skład geologiczny dna w w/w miejscu (różnego rodzaju iły i muły – głównie polodowcowe) i 
sposób zatonięcia (awaria podczas ćwiczenia zanurzania alarmowego) należy się spodziewać, że wrak nie 
będzie leżał płasko na dnie, a raczej będzie w nie wbity pod kątem, co może utrudnić ocenę obrazy 
sonograficznego (jak U-745 wbity pod kątem niemal 45% w dno Zatoki Fińskiej do wysokości kiosku – 
odnaleziony przez fińskich nurków w 2011 roku). 

 
 
Wybrane informacje historyczne: 
 
U-272 
 
Typ: VIIC 
Stocznia: Bremer Vulkan-Vegesacker Werft 
Numer zamówienia: 037  
Seria zamówienia: U-268 – U-273 
Data zamówienia: 20.01.1941 
Położenie stępki: 28.11.1941 
Wodowanie: 15.08.1942 
Wcielenie do służby: 07.10.1942 
Numer poczty polowej: M 49401 
 
Przebieg służby: 
07.10.1942 – 12.11.1942 – 8 Flotylla U-Bootów, Gdańsk (szkolenie załogi) 
12.11.1942 – zatonął w pobliżu Helu na skutek staranowania przez U-634 
 
Dowódcy: 
07.10.1942 – 12.11.1942 – OL Horst Hepp 
 
Liczba patroli bojowych – 0 
Zatopione/uszkodzone statki handlowe – 0 
Zatopione/uszkodzone okręty wojenne – 0 
Zestrzelone/uszkodzone samoloty – 0 
 
Członkowie załogi U 272 polegli w dniu 12.11.1942 (w kolejności alfabetycznej): 
Ackermann Bernhard Lt.ing.LI 04.11.1920 12.11.1942 
Däuber Ludwig MtrGfr 31.05.1921 12.11.1942 
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Eggebrecht Erhard MaschOGfr 28.01.1923 12.11.1942 
Friedrichs Rolf FkMt 18.06.1922 12.11.1942 
Giese Martin Lt.ing.d.R 13.01.1921 12.11.1942 
Gotsch Willi OMasch 11.02.1910 12.11.1942 
Günther Freidrich MaschGfr 15.12.1923 12.11.1942 
Hantzschmann Heinz BtsMt 23.12.1920 12.11.1942 
Herchet Rudolf Mtr 29.09.1923 12.11.1942 
Kaletta Johann MaschGfr 21.11.1923 12.11.1942 
Keppeler Richard MaschGfr 02.08.1924 12.11.1942 
Kindinger Theo MtrGfr 10.02.1923 12.11.1942 
Kirschfink Johann MechGfr 15.05.1923 12.11.1942 
Klipp Karl-Heinz BtsMt 04.03.1916 12.11.1942 
Koch Alois BtsMt 06.04.1922 12.11.1942 
Lübeck Alfred MaschGfr 14.11.1923 12.11.1942 
Meier Bernhard FkGfr 24.05.1923 12.11.1942 
Niggemann Günter FkMt 14.12.1919 12.11.1942 
Otting Karl-Heinz Lt.z.S 21.06.1921 12.11.1942 
Rathjen Heinz MtrGfr 02.11.1924 12.11.1942 
Rudnik Kurt MaschMt 05.12.1919 12.11.1942 
Scheel Paul Lt.ing 27.02.1921 12.11.1942 
Sobe Helmut MechMt 03.03.1920 12.11.1942 
Teßmer Oskar-Gerhard MaschGfr 19.02.1923 12.11.1942 
Tholen Alfred MtrOGfr 25.12.1922 12.11.1942 
Trumm Wilhelm MaschMt 23.08.1919 12.11.1942 
Wachtel Edmund Lt.ing 07.01.1922 12.11.1942 
Weber Hans BtsMt 29.12.1922 12.11.1942 
Weber Johannes MaschMt 30.11.1918 12.11.1942 
 
 

U-346 
 
Typ: VIIC 
Stocznia: Nordseewerke GmbH, Emden  
Numer zamówienia: 218 
Seria zamówienia: U-345 – U-348 
Data zamówienia: 10.04.1941 
Położenie stępki: 28.10.1942 
Wodowanie: 13.04.1943 
Wcielenie do służby: 07.06.1943 
Numer poczty polowej: M 51973 
 
Przebieg służby: 
07.06.1943 – 20.09.1943 – 8 Flotylla U-Bootów, Gdańsk (szkolenie załogi) 
20.09.1943 – zatonął na północny wschód od Półwyspu Helskiego na skutek wypadku podczas ćwiczeń. 
 
Dowódcy: 
07.06.1943 – 20.09.1943 – OL Arno Leisten 
 
Liczba patroli bojowych – 0 
Zatopione/uszkodzone statki handlowe – 0 
Zatopione/uszkodzone okręty wojenne – 0 
Zestrzelone/uszkodzone samoloty – 0 
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Członkowie załogi U-346 polegli w dniu 20.09.1943 (W kolejności alfabetycznej): 
1.) Benndorf Waldemar (MaschGfr) 
2.) Benthaus Wilhelm (MtrOGfr) 
3.) Bergh van den Johannes (MaschGfr) 
4.) Beyer Paul (MaschGfr) 
5.) Bischoff Reinhold (MaschGfr) 
6.) Brand Günther-Jürgen (MtrGfr) 
7.) Brennecke Kurt-Ernst-Karl (MaschMt) 
8.) Bröer Wilhelm (MtrGfr) 
9.) Bruder Kurt (Mtr.II) 
10.) Euler Karl (MaschGfr) 
11.) Finger Hubert (MtrGfr) 
12.) Friebe Heinz (MtrGfr) 
13.) Hahn Ewald (MaschGfr) 
14.) Haußmann Werner-Karl (MaschMt) 
15.) Heinz Werner (FkGfr) 
16.) Helmuth Bernhard (MtrGfr) 
17.) Hildebrand Erich (FkMt) 
18.) Konang Fritz-Eugen (OMasch) 
19.) Koß Erich (MaschMt) 
20.) Kraft Konrad (MaschGfr) 
21.) Krause Rolf-Hermann-Ernst (MechOGfr) 
22.) Krenzer Willy (MaschGfr) 
23.) Krüger Otto (Lt.z.S.d.R) 
24.) Leinweber Otto (MaschGfr) 
25.) Leisten Arno (OLt.z.S) 
26.) Popp Harry (MaschOGfr) 
27.) Rabe Rudolf (BtsMt) 
28.) Rennack Rudolf (MaschGfr) 
29.) Reuter Karl(OStrm) 
30.) Schmitt Klaus (FkGfr) 
31.) Schmitter Ernst (BtsMt) 
32.) Scholz Werner (MechGfr) 
33.) Schöneck Werner (FkOGfr) 
34.) Thiele Bruno (OMasch) 
35.) Voll Hans (OLt.ing) 
36.) Weschpfennig von Gottfried (OMaschMt) 
37.) Wojcienchowski Erich (MtrGfr) 
 
LI odbywający szkolenie polegli na U-346 w dniu 20.09.1943 (W kolejności alfabetycznej): 
1.) Buchholz Werner (Lt.ing) 
2.) Fichter Helmut (Lt.ing) 
3.) Follmann Wilhelm (Lt.ing.K.R.O) 
4.) Geidel Karl-Heinz (Lt.ing.d.R) 
5.) Haupt Gerhard (Lt.ing) 
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Sylwetki dowódców: 
 
U-272 
 
Horst Hepp 
Kapitänleutnant (Crew 36) 
 
Osiągnięcia: 
4 statki zatopione, tonaż całkowity 23,048 GRT 
1 statek uszkodzony, tonaż całkowity 7,176 GRT 
 
Urodzony:   10.10.1917              Kempen 
Zmarł:  09.02.1944  (wiek – 26 lat) Północny Atlantyk 
 
Stopnie wojskowe:  
03.04.1936 Offiziersanwärter 
10.09. 1936 Seekadett 
01.11.1943 Kapitänleutnant 
 
Odznaczenia:  Iron Cross 2nd Class 
                          Iron Cross 1st Class 
  09.02.1944             German Cross in Gold 
 
Dowodzone U-Booty: 
U-Boot           od             do  
U-272            07.10.1942  12.11.1942                brak patrol bojowych  
U-238            20.02.1943   09.02.1944  (+)   3 patrole bojowe (80 dni na morzu)  
 
Cztery statki zostały zatopione i jeden uszkodzony w dwóch oddzielnych atakach (dnia 20 i 23) na 
konwój ON-202 we wrześniu 1943 roku, co było jednym z najlepszych osiagnięć pośród U-Bootów na 
Atlantyku od wielu miesięcy. Hepp udowodnił, że jest doskonałym dowódcą, osiągającym sukcesy mimo 
ekstremalnie trudnych warunków jakie napotkał podczas swego pierwszego patrol bojowego. 
 
Źródła: 
 Busch, R. and Röll, H-J. (1999). German U-boat commanders of World War II.  
 Busch, R. and Röll, H-J. (1997). Der U-Bootkrieg 1939-1945 (Band 2). 
 Rohwer, J. (1998). Axis Submarine Successes of World War Two.  
 
Patrole bojowe Horsta Heppa: 
  U-Boot  Wyjście z portu              Wejście do portu      
1. U-238             12.08.1943   Kiel               16.08.1943   Bergen      5 dni  
2. U-238             24.08.1943   Bergen             26.08.1943               Trondheim      3 dni  
3. U-238             05.09.1943   Trondheim   08.10.1943               Brest  Patrol 1, 34 dni  
4. U-238             11.11.1943   Brest               12.12.1943               Brest  Patrol 2, 32 dni  
5. U-238             27.01.1944   Brest               09.02.1944               Zatopiony Patrol 3, 14 dni  
 
3 patrole bojowe, 80 dni na morzu.  
 
Statki trafione przez Horsta Heppa: 
Data            U-Boot  Nazwa statku                        Tonaż         Bandera    Konwój 
20.09.1943 U-238   Frederick Douglass (usz.) 7,176  USA    ON-202 
20.09.1943 U-238   Theodore Dwight Weld 7,176  USA    ON-202 
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23.09.1943 U-238   Fort Jemseg                         7,134  GB    ON-202 
23.09.1943 U-238   Oregon Express              3,642  NOR    ON-202 
23.09.1943 U-238   Skjelbred                          5,096  NOR    ON-202 
                                                                                    30,224  
 
4 statki zatopione (23,048 ton) i 1 statek uszkodzony (7,176 ton). 
 
Legenda 
 (usz.) oznacza, że statek został uszkodzony podczas ataku. 
 
 
U-346 
 
Arno Leisten  
Oberleutnant zur See (Crew 38) 
 
Nie zatopił, ani nie uszkodził żadnego statku lub okrętu. 
 
Urodzony:   24.12.1919                         Düsseldorf 
Zmarł:   20.09.1943 (wiek – 23 lata) Morze Bałtyckie 
 
Stopnie wojskowe: 
01.10.1938 Offiziersanwärter 
01.07.1939 Seekadett 
01.12.1939 Fähnrich zur See 
01.08.1940 Oberfähnrich zur See 
01.04.1941 Leutnant zur See 
01.03.1943 Oberleutnant zur See 
 
Odznaczenia:  brak 
 
Dowodzone U-Booty: 
U-Boot           od             do  
U-346             07.06.1943  20.09.1943  (+)   brak patrol bojowych 
 
Statki zatopione przez Arno Leistena:                    brak zatopień. 
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