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Po∏udniowokoreaƒskie patrolowce typu Sea Dolphin pierwszej wersji
produkcyjnej w marszu z du˝à pr´dkoÊcià. fot. „Ships of the World”

Mi´dzykoreaƒska potyczka
na Morzu ˚ó∏tym
W czasie, gdy wydawaç by si´ mog∏o, ˝e jedynych emocji z Korei dostarczaç b´dà fina∏y Mistrzostw
Âwiata w Pi∏ce No˝nej, jakie rozgrywa∏y si´ na stadionach tego kraju i Japonii, dosz∏o do najpowa˝niejszego od lat incydentu zbrojnego mi´dzy si∏ami morskimi obu paƒstw koreaƒskich —
Koreaƒskiej Republiki Ludowo Demokratycznej (KRL-D) oraz Republiki Koreaƒskiej (ROK)

Przypomnijmy tylko, ˝e wczeÊniej do
powa˝nego starcia dosz∏o w dniu
15 czerwca 1999 roku na Morzu ˚ó∏tym,
a w jego wyniku zatopiony zosta∏ pó∏nocnokoreaƒski dozorowiec typu Taechong 1.
Po tym incydencie w∏adze KRL-D publicznie og∏osi∏y, ˝e nie uznajà granicy
morskiej mi´dzy obu paƒstwami koreaƒskimi, okreÊlanej jako Northern Limit Line — NLL . W Êwietle tych buƒczucznych
oÊwiadczeƒ, nale˝y si´ nawet dziwiç, ˝e do
kolejnego incydentu dosz∏o dopiero po
kilku latach, ale z drugiej strony tragiczna
sytuacja ˝ywnoÊciowa Pó∏nocy, korzystajàcej w znacznej mierze z mi´dzynarodowej pomocy humanitarnej, wp∏yn´∏a zapewne tonizujàco na wojownicze zap´dy.
Nie oznacza to wcale by wzd∏u˝ linii
NLL panowa∏ spokój, rybackie jednostki
pó∏nocnokoreaƒskie pod eskortà okr´tów
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wojennych cz´sto zapuszcza∏y si´ na nie
uznawane wody terytorialne sàsiada,
zw∏aszcza na Morzu ˚ó∏tym, obfitujàcym
w bogate ∏owiska krabów. Tylko w okresie
mi´dzy styczniem a czerwcem 2002 roku,
strona po∏udniowokoreaƒska odnotowa∏a
11 takich przypadków. Okr´ty powsta∏ej
jeszcze w dniu 11 listopada 1945 roku marynarki wojennej Republiki Koreaƒskiej
podejmowa∏y w tym czasie niezb´dne
dzia∏ania celem niedopuszczenia do naruszenia morskiej granicy paƒstwa. Warto
zwróciç uwag´, ˝e mi´dzy pozostajàcymi
jeszcze formalnie w stanie wojny paƒstwami koreaƒskimi obowiàzuje specjalna
ustalona przez ONZ, które nadal przecie˝
„nadzoruje” zawieszenie broni, procedura post´powania w przypadku naruszenia
granicy morskiej. Przewiduje ona, ˝e
okr´t wpierw musi powiadomiç narusza-

jàcego o fakcie przekroczenia linii granicznej, nast´pnie ostrzec o skutkach bezprawnego dzia∏ania, a dopiero na koƒcu
u˝yç si∏y.
Dalej wydarzenia potoczy∏y si´ ju˝ same. Kutry z Pó∏nocy spowodowa∏y wzrost
aktywnoÊci marynarki wojennej Korei Po∏udniowej w pobli˝u uwa˝anego przez
KRL-D za sporny akwenu w rejonie NLL.
W odpowiedzi cz´Êciej pojawia∏y si´ równie˝ okr´ty Pó∏nocy. W tych okolicznoÊciach przypadkowy nawet incydent by∏
tylko kwestià czasu.
Do takiego zdarzenia dosz∏o w dniu
29 czerwca 2002 roku na wodach Morza
˚ó∏tego w odleg∏oÊci 14 Mm od wyspy
Yongpyng-do, wg marynarki wojennej Republiki Koreaƒskiej 3 Mm na po∏udnie od
NLL, a wi´c na obszarze wód terytorialnych tego paƒstwa 2.
Tego dnia oko∏o 30 pó∏nocnokoreaƒskich kutrów pojawi∏o si´ na tym bogatym
1. Szerzej o starciu w 1999 patrz — Malinowski J., Bitwa
o kraby na Morzu ˚ó∏tym, „OW” nr 5/1999.
2. Na podstawie oÊwiadczenia Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki Koreaƒskiej (MOND ROK) oraz gen Lee
Sang-Hee i Ahn Ki-Seok.
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w kraby akwenie. Towarzyszy∏y im 2 okr´ty wojenne, patrolowce, z których jeden
nale˝a∏ do typu Chong Jin, a drugi do typu SO I. Gdy pó∏nocnokoreaƒski zespó∏
zbli˝y∏ si´ niebezpiecznie do linii granicznej dowództwo 2 Floty marynarki wojennej Republiki Koreaƒskiej wys∏a∏o w ten
rejon oko∏o godz. 08.00 2 patrolowce typu Sea Dolphin. Oko∏o godz. 08.45 okr´ty KRL-D, pozostawiajàc ochraniane kutry po swojej stronie granicy ruszy∏y
w kierunku po∏awiajàcych na po∏udnie od
linii NLL jednostek po∏udniowokoreaƒskich. O godz. 09.05 w kierunku przeciwnika wysz∏y 2 patrolowce typu Sea Dolphin. Jednostki obu paƒstw spotka∏y si´
o godz. 09.13. Okr´ty Po∏udnia zbli˝y∏y
si´ do intruzów na pe∏nej pr´dkoÊci, starajàc si´ wykonywanymi manewrami
zmusiç ich do zawrócenia na pó∏noc.
RównoczeÊnie zgodnie z obowiàzujàcà
procedurà poinformowano patrolowce
KRL-D przez megafony o naruszeniu
granicy i wezwano je do opuszczenia tych
wód. Mia∏o to miejsce oko∏o godz. 09.54,
przy czym odleg∏oÊç mi´dzy manewrujàcymi okr´tami by∏a rzeczywiÊcie „kontaktowa”, spadajàc poni˝ej 500 m. O godz.
10.25 okr´ty KRL-D (wiadomo, ˝e na
pewno jeden z nich, co do udzia∏u drugiego w pojedynku artyleryjskim sà rozbie˝ne informacje) otwar∏y ogieƒ artyleryjski,
szybko uzyskujàc trafienie w jeden z patrolowców Po∏udnia. Trafiony okr´t zapali∏ si´, zaÊ wÊród jego za∏ogi byli zabici
i ranni. Oko∏o godz. 10.43 trafiony
i uszkodzony zosta∏ tak˝e jeden z okr´tów
KRL-D. Wymiana ognia trwa∏a 21 minut
i zakoƒczy∏a si´ o godz. 10.46, zaÊ ju˝
o godz. 10.50 si∏y pó∏nocnokoreaƒskie
rozpocz´∏y odwrót za lini´ NLL, przy
czym uszkodzona jednostka sz∏a na holu.
Tragicznym okaza∏ si´ tak˝e los okr´tu
po∏udniowokoreaƒskiego, na jego pok∏adzie poleg∏o 4 cz∏onków za∏ogi, w tym oficer, a dalszych 20 zosta∏o rannych. Zaginà∏ jeden z marynarzy, choç nie bardzo
wiadomo czy nastàpi∏o to bezpoÊrednio
w czasie ataku czy mo˝e ju˝ póêniej, gdy
patrolowiec zatonà∏. „Bliêniak” wzià∏ p∏onàcego Sea Dolphin na hol starajàc si´
doprowadziç go do najbli˝szej bazy. Niestety zamiar ten nie powiód∏ si´ i jednostka zaton´∏a.
W wyniku starcia straty w ludziach ponios∏y równie˝ jednostki KRL-D, jednak
brak oficjalnych informacji na temat ich
wysokoÊci. Strona po∏udniowokoreaƒska
zapewnia, ˝e okr´ty te zosta∏y trafione
„setkami” pocisków, które wybi∏y obs∏ug´
dzia∏ na otwartych stanowiskach. Straty
w sile ˝ywej szacowane sà na oko∏o 30 lub
wi´cej zabitych i rannych. Wg zapewnieƒ
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Typ Chong Jin — jednostka uderzeniowa, stanowiàca modyfikacj´ wczeÊniejszego typu
Chaho, wyp. 82 t, d∏. 27,7 m, szer. 6,4 m, zan. 1,8 m, nap´d 4 silniki wysokopr´˝ne M 50, 4 800
KM, pr´dkoÊç maks. 38-40 w´z∏ów, zasi´g 325 Mm/19 w´z∏ach, uzbr: 1 czo∏gowe dzia∏o kal.
85 mm we wie˝y, 4 wkm plot. kal. 14,5 mm, radar „Zarnica”, za∏oga 24 ludzi.
W latach 1975-1985 zbudowano oko∏o 52 jednostek, z których 15 pe∏ni s∏u˝b´ w wojskach
pogranicznych.
Typ SO I — du˝y patrolowiec, koreaƒska wersja radzieckiego proj. 201, wyp. 170/215 t,
d∏. 42 m, szer. 6 m, zan. 1,8 m, nap´d 3 silniki wysokopr´˝ne, 7 500 KM, pr´dkoÊç maks. 28
w´z∏ów, zasi´g 1 100 Mm/13 w´z∏ach, uzbr.: 1 dzia∏o morskie kal. 85 mm, 2 dzia∏a plot. kal.
37 mm, 4 wkm plot. kal. 14,5 mm, radar nawigacyjny „Don”, radar „Reja”, za∏oga 31 ludzi.
Ogó∏em w s∏u˝bie 15-18 jednostek, z których 8 otrzymano w 1968 z ZSRR, pozosta∏e
zbudowano w latach szeÊçdziesiàtych w Korei
Typ Sea Dolphin — szybka jednostka patrolowa, wyp. 113/170 t, d∏. 37 m, szer. 6,9 m, zan. 1,75
m, nap´d 2 silniki wysokopr´˝ne MTU 16V 538 TB90 o ∏àcznej mocy 10 800 KM, pr´dkoÊç
maks. 38 w´z∏ów, zasi´g 1 000 Mm/20 w´z∏ach, uzbr.: 2 x 35 mm lub 1 x 40 mm plot, 2 x 20
mm plot, 2 wkm plot. kal. 12,7 mm (wg niektórych êróde∏ poza tym równie˝ 2 x 30 mm
rewolwerowe), za∏oga 31 ludzi.
Budowane seryjnie od 1978 roku przez stocznie Korea Shipbuilding and Eng. Corp. oraz
Korea Tacoma.

gen. Lee Sang-Hee uszkodzony patrolowiec KRL-D prawdopodobnie ostatecznie zatonà∏ w czasie holowania, jednak
wobec braku jakichkolwiek materialnych
dowodów potwierdzajàcych t´ tez´, nale˝y jà traktowaç jedynie w kategorii spekulacji.
Za sprowokowanie starcia obie strony
obarczajà si´ wzajemnie. Republika
Koreaƒska oskar˝a swych „rodaków”
z Pó∏nocy o celowà prowokacj´. W myÊl
tej wersji wydarzeƒ, tylko okr´ty
KRL-D przekroczy∏y granicznà lini´
NLL wchodzàc na g∏´bokoÊç 3 Mm w wody terytorialne Po∏udnia. Tam zaczeka∏y

a˝ patrolowce „gospodarzy” zbli˝à si´ na
niewielkà odleg∏oÊç, czego wymaga∏o wype∏nienie obowiàzujàcej procedury narzuconej przez ONZ 3. Wówczas to z bliskiej odleg∏oÊci otwar∏y znienacka ogieƒ
artyleryjski, który spowodowa∏ straty
na zaskoczonych jednostkach ROK.
W zwiàzku z tym Republika Koreaƒska
3. Po incydencie z 29.06.2002 Republika Koreaƒska zwróci∏a
si´ do ONZ o zmian´ regu∏ post´powania z jednostkami
naruszajàcymi granic´ morskà, tak by nie trzeba ju˝ by∏o
zbli˝aç si´ do przeciwnika na niebezpiecznie bliskà odleg∏oÊç. Zapowiedziano równie˝ opracowanie skutecznej
metody informowania intruzów o fakcie przekroczenia
granicy Êrodkami technicznymi z wi´kszej bezpiecznej odleg∏oÊci.

Ta wykonana przez po∏udniowokoreaƒskiego oficera fotografia ukazuje okr´ty pó∏nocnokoreƒskie w trakcie
odwrotu. P∏onàcy okr´t jest holowany przez swojego towarzysza. Na pierwszym planie widoczne p∏ywaki sieci
rybackich porzucone przez po∏udniowokoreaƒskie kutry rybackie.
fot. Internet
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Mapka prezentujàca rejon bitwy na Morzu ˚ó∏tym.

domaga∏a si´ oficjalnych przeprosin
i ukarania winnych.
KRL-D nazwa∏a reakcj´ wspó∏plemieƒców z Po∏udnia „szczytem bezczelnoÊci”
i zaprezentowa∏a w∏asnà wersj´ wydarzeƒ
w dniu 29 czerwca 2002 roku. W tym dniu
oba pó∏nocnokoreaƒskie okr´ty mia∏y prowadziç rutynowy patrol na wodach Morza
˚ó∏tego. Gdy o godz. 10.10 okr´ty próbowa∏y zawróciç 10 lub wi´cej po∏udniowokoreaƒskich kutrów rybackich, które zapuÊci∏y si´ g∏´boko na wody terytorialne KRLD, zosta∏y gwa∏townie ostrzelane z broni
pok∏adowej przez jednostki Po∏udnia.
W samoobronie otwar∏y ogieƒ artyleryjski,
ca∏y czas pozostajàc jednak w obr´bie w∏asnych wód terytorialnych.
Choç Êwiatowa opinia publiczna niejako a priori przyzna∏a w sporze racj´ Republice Koreaƒskiej, jednak pewne jej
aspekty budzà wàtpliwoÊci.
Lini´ rozgraniczajàcà wody terytorialne
obu paƒstw koreaƒskich stanowi Northern Limit Line (NLL), na po∏udnie od
której w odleg∏oÊci 3-4 Mm równolegle
przebiega tzw. „Red Line” (pol. „Czerwona Linia”). Mi´dzy NLL a „Red Line”
znajduje si´ akwen zakazany dla rybo∏ówstwa po∏udniowokoreaƒskiego, utworzony po to by uniknàç przypadkowych prowokacji KRL-D przez manewrujàce
w bezpoÊrednim sàsiedztwie granicy jednostki rybackie. W latach minionych przekroczenie „Red Line” i wp∏yni´cie na
akwen zakazany oznacza∏o dla rybaków
spraw´ karnà, a w najlepszym razie grzyw-
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rys. Przemys∏aw Federowicz

n´, jednak w roku 2002 sankcje te zastàpiono pob∏a˝liwym pisemnym upomnieniem. Tymczasem w∏aÊnie przy samej granicy, na relatywnie ma∏o eksploatowanych
wodach znajdujà si´ bogate ∏owiska krabów. Rok 2002 okaza∏ si´ wyjàtkowo kiepskim w zakresie po∏owów krabów z uwagi
na prze∏owienie ∏owisk. Stan taki zagra˝a∏
ruinà finansowà licznym rybakom. W sytuacji, gdy sezon po∏owowy kraba koƒczy∏
si´ 31 czerwca, cz´Êç rybaków postanowi∏a nielegalnie szukaç szcz´Êcia na pó∏noc
od linii NLL., co w konsekwencji doprowadzi∏o do starcia w dniu 29 czerwca.
Ju˝ w dniu 26 czerwca oko∏o 60 kutrów
próbowa∏o przekroczyç od po∏udnia NLL,
jednak zosta∏y zatrzymane i zawrócone
przez dozorujàce okr´ty marynarki wojennej ROK. Za kar´ w dniu nast´pnym,
26 czerwca rybakom zakazano opuszczaç
port na wyspie Yongpyon-do. Rybacy
sk∏adali jednak proÊby do marynarki wojennej i ostatecznie dowództwo 2 Floty
ROK wyda∏o jednak 27 czerwca zgod´ na
przekroczenie przez kutry „Red Line”
i zebranie postawionych wczeÊniej
w akwenie zakazanym 800 zestawów sieci.
Kutry pojawi∏y si´ w akwenie zakazanym rankiem 28 czerwca, co wi´cej niektóre z nich przekroczy∏y nawet NLL i posz∏y dalej na pó∏noc. O godz. 09.45 marynarka wojenna Republiki Koreaƒskiej nakaza∏a kutrom natychmiastowy powrót na
po∏udnie, poza „Red Line”. Wszystkie po∏udniowokoreaƒskie kutry powróci∏y na
swojà stron´ NLL o godz. 10.13.

Dzia∏ania takie powtórzy∏y si´ niestety
równie˝ w dniu 29 czerwca, choç s∏u˝ba
radiowa marynarki wojennej ostrzega∏a,
˝e w dniu poprzednim jednostki wysforowa∏y za daleko na pó∏noc. Oko∏o 60 kutrów mi´dzy godz. 07.30 a 08.00 w grupie
przekroczy∏o lini´ granicznà i natychmiast
zacz´∏o po∏owy, przy czym oko∏o 10 jednostek zbli˝y∏o si´ nawet na odleg∏oÊç zaledwie 4 Mm od wybrze˝a kontynentalnej
Korei Pó∏nocnej. Dalszy przebieg wydarzeƒ w tym dniu ju˝ znamy, mo˝na jeszcze
tylko dodaç, ˝e niektóre kutry spokojnie
po∏awia∏y kraby nawet w czasie trwania
potyczki 4.
Nale˝y mieç nadzieje, ˝e pe∏ny przebieg wydarzeƒ uda si´ w pe∏ni odtworzyç
po dok∏adnej analizie nagraƒ radiowych
uczestniczàcych w potyczce okr´tów, którymi dysponujà oba paƒstwa koreaƒskie,
ale tak˝e Chiny i USA.
Jak to zwykle bywa∏o w przypadkach incydentów na granicy paƒstw koreaƒskich,
Stany Zjednoczone postawi∏y w stan pe∏nej gotowoÊci swój kontyngent wojskowy
stacjonujàcy na terytorium Republiki Koreaƒskiej, jednak g∏ówne „uderzenie” obu

4. Na podstawie materia∏ów z serwisu internetowego www.
kimsoft . com/2002/westsea2a. — „The truth about the
West Sea Battle „60 South Korean Crab Ships crossed
NLL en masse”, „Who is Yongpyong BACHELOR”?, „Fifty or so fishing boats crossed not only the Red Line, but
also NLL for three days in a row” — two more fisherman
step forward”, „The fisherman’s story supported by Fishermen’s Association Oficcial Documents” , „Mr Shin
Nam Suk — the first „WHISTLE-BLOWER”, „The West
Sea Battle II” .
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stron rozegra∏o si´ na p∏aszczyênie dyplomatycznej i propagandowo-medialnej.
Szybko okaza∏o si´, ˝e faktyczny wymiar ca∏ego incydentu by∏ znacznie mniejszy ni˝ tego powszechnie poczàtkowo
oczekiwano, czego najlepszym dowodem
mo˝e byç fakt, ˝e ju˝ w kilka godzin po
wydarzeniach 29 czerwca, po∏udniowokoreaƒski statek wycieczkowy pop∏ynà∏ z turystami do le˝àcego na obszarze KRLD oÊrodka u stóp góry Kumgang, przy
czym organizowany przez firm´ Hyundai
rejs, realizowany by∏ za pe∏nà aprobatà
w∏adz Republiki Koreaƒskiej.
*

*

*

Rejon Pó∏wyspu Koreaƒskiego kryje
tak˝e jeszcze liczne inne tajemnice. Do
jednego z takich tajemniczych wydarzeƒ
dosz∏o w dniu 22 grudnia 2001 roku w obr´bie wód japoƒskiej strefy wy∏àcznoÊci
ekonomicznej. W tym dniu okr´ty japoƒskiej stra˝y wybrze˝a Kaijo Hoancho
(ang. MSA) wykry∏y w obr´bie strefy jednostk´ o niezidentyfikowanej przynale˝noÊci paƒstwowej, wyglàdem przypominajàcà statek rybacki. Sàdzàc, ˝e majà do
czynienia z jednostkà zajmujàcà si´ przemytem lub co gorsza szpiegostwem czy
dywersjà. Japoƒczycy nakazali celowi zastopowanie maszyn, oddajàc przy tym
strza∏y ostrzegawcze w powietrze dla
„wzmocnienia” si∏y w∏asnych argumentów. Tajemniczy intruz zupe∏nie nie mia∏
jednak zamiaru podporzàdkowaç si´ instrukcji i z miejsca podjà∏ ucieczk´ w kierunku wód terytorialnych Chin Ludowych. Okr´ty japoƒskie wszcz´∏y poÊcig za
uciekinierem. Szybko dosz∏o te˝ do wymiany ognia mi´dzy uciekinierem a pogonià. Na pok∏adzie tajemniczej jednostki
nie zauwa˝ono co prawda sta∏ego uzbrojenia, lecz jego za∏oga ostrzeliwa∏a si´
z r´cznych granatników przeciwpancernych. Jeden z japoƒskich okr´tów —
Tajemnicza jednostka w trakcie ucieczki.
fot. „Ships of the World”
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Inne uj´cie wykonane w trakcie poÊcigu japoƒskiego patrolowca Amami za tajemniczà jednostkà.
fot. „Ships of the World”

Amami 5 zosta∏ trafiony granatem, którego eksplozja rani∏a 2 cz∏onków za∏ogi.
PoÊcig trwajàcy oko∏o 6 godzin zakoƒczy∏ si´ ca∏kiem nieoczekiwanie, po prostu w pewnym niezidentyfikowana jednostka zaton´∏a wraz z ca∏à za∏ogà.
Podejrzenia o sprawstwo incydentu zosta∏y z miejsca skierowane na KRL-D,
która ju˝ w przesz∏oÊci by∏a „autorem”
licznych operacji o charakterze szpiegowsko-dywersyjnym, przeprowadzonych na
obszarze Dalekiego Wschodu. kontakt japoƒskich okr´tów z szpiegowskimi jednostkami z Pó∏nocnej Korei, mia∏ ju˝
miejsce w marcu 1999 roku. OczywiÊcie
KRL-D zawsze oficjalnie zaprzecza∏a jakimkolwiek swoim zwiàzkom z tego rodzaju dzia∏aniami. Podobnie by∏o i po incydencie w grudniu 2001 roku.
Tajemnicza jednostka zaton´∏a na wodach chiƒskiej strefy wy∏àcznoÊci ekonomicznej, wobec czego Japonia pragnàc
wyjaÊniç zagadk´ wydarzeƒ z 22 grudnia
2001 wystàpi∏a do ChRL o zgod´ na wydobycie wraka. Pekin wyrazi∏ zgod´ na
przeprowadzenie operacji podniesienia
jednostki, z zastrze˝eniem, ˝e Japonia b´dzie musia∏a pokryç straty jakie poniosà
chiƒscy rybacy po∏awiajàcy na tych wodach w zwiàzku z obecnoÊcià „goÊci”
w obr´bie strefy. Jak dotàd wrak zosta∏ jedynie wst´pnie spenetrowany przez japoƒskich p∏etwonurków. Stwierdzili oni,
˝e na pok∏adzie wraka znajduje si´ wcale
spory arsena∏, w tym 1 r´czna wyrzutnia
rakiet plot., r´czne granatniki ppanc oraz
broƒ maszynowà, przedmioty zaiste niezb´dne na statku rybackim. Wydobyto

równie˝ cia∏a 2 cz∏onków za∏ogi jednostki,
z których jedno mia∏o na sobie kamizelk´
ratunkowà z napisami w j´zyku koreaƒskim, co zdaje si´ wyjaÊniaç kwesti´ przynale˝noÊci paƒstwowej jednostki, a w ka˝dym razie stanowi istotnà co do tego
wskazówk´. Przeprowadzone ogl´dziny
wraka wskazuje, ˝e najprawdopodobniej
przyczynà jej zatoni´cia by∏o przeprowadzone przez za∏og´ samozatopienie. Za∏oga, która utraci∏a realne szans´ skutecznej ucieczki, zapewne pope∏ni∏a zbiorowe
samobójstwo, tak jak to mia∏o miejsce
w przypadku okr´tu podwodnego typu
Sang-O wyrzuconego na brzeg w nocy
z 17/18 wrzeÊnia 1996 roku w pobli˝u po∏udniowokoreaƒskiej miejscowoÊci Kangnung 6, a nie zgin´∏a w wyniku dzia∏aƒ
bojowych japoƒskich okr´tów, jak poczàtkowo przypuszczano. Nale˝y mieç nadziej´, ˝e wydobycie wraka, które ma nastàpiç
zgodnie z japoƒskimi zapewnieniami niebawem, pozwoli na wyjaÊnienie wszystkich wàtpliwoÊci.
Wspomniane wy˝ej incydenty, które sà
tylko kolejnym ogniwem w trwajàcym od
czasu zawarcia zawieszenia broni mi´dzy
paƒstwami koreaƒskimi w roku 1953, ciàgu wydarzeƒ, dowodzàcym, ˝e wody wokó∏ Pó∏wyspu Koreaƒskiego nie nale˝à do
spokojnych i zapewne jeszcze nie raz nas
zaskoczà.
5. Amami — jap. patrolowiec typu Matsuura, zbud. 1995
Mukaishima, wyp. 455 t, d∏. 55,3 m, szer. 7 m, zan. 2,3 m,
nap´d silniki wysokopr´˝ne o mocy 1 800 KM, pr´dkoÊç
maks. 16,8 w., uzbr.: 1 x 20 mm plot, za∏oga 40 ludzi.
6. Wg Kubiak K. Morskie dzia∏ania specjalne po roku 1945,
Warszawa 2001
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MARYNARKA WOJENNA RP

Nowa polska fregata „273” w bazie San Diego.
fot. Marynarka Wojenna RP

Tomasz Grotnik

Druga fregata
pod bia∏o-czerwonà banderà
28 czerwca, druga jednostka typu „Perry”,
oficjalnie wesz∏a w sk∏ad PMW podnoszàc
bia∏o-czerwonà bander´. UroczystoÊç mia∏a
miejsce w bazie U.S. Navy w San Diego na
zachodnim wybrze˝u USA.

Wadsworth (FFG-9) (bo tak nazywa∏ si´
okr´t) b´dàcy darem Rzàdu USA dla
PMW chwilowo otrzyma∏ jedynie numer
taktyczny 273. S∏u˝y∏ on w U.S. Navy od
maja 1980 r. jest wi´c niemal rówieÊnikiem
Pu∏askiego, lecz wiele elementów jego wyposa˝enia i podzespo∏ów jest w lepszym
stanie.
Przejmowanie jednostki rozpocz´∏o si´
w koƒcu kwietnia w San Diego kiedy to zjawili si´ pierwsi polscy marynarze, wÊród
nich s∏u˝àcy na Gen. K. Pu∏askim. Dzi´ki
temu czas trwania szkolenia jest krótszy ni˝
w wypadku przejmowania Clark. Proces
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ten ma zakoƒczyç si´ w po∏owie wrzeÊnia.
W tym czasie nowa za∏oga zapozna si´
z technicznymi aspektami obs∏ugi okr´tu.
Nie jest jasne z jakim zestawem uzbrojenia
273 zjawi si´ w kraju, nie ma jednak wàtpliwoÊci, i˝ na jego pok∏adzie przyp∏ynà dwa
Êmig∏owce przeciwpodwodne Kaman SH2G „Seasprite”, stanowiàce integralny element kompleksu ZOP naszych nowych fregat. W tym celu 273 zosta∏a przebazowana
via Kana∏ Panamski do bazy Charlestown
na wschodnim wybrze˝u, gdzie maszyny zosta∏y zaokr´towane. Okr´t uzupe∏ni∏ równie˝ zapasy przed rejsem transatlantyckim
do swojej nowej bazy. Fregata wyruszy∏a
z Charlestown 14.09 i przyby∏a do Gdyni
27.09, witana na Zatoce Gdaƒskiej przez
kuter Orkan. Chrzest ma mieç miejsce
25.10 w Gdyni, lecz nie wiadomo, kto b´dzie matkà chrzestnà oraz jaka b´dzie nazwa jednostki. Najcz´Êciej przytaczanym
i najbardziej prawdopodobnym imieniem

Gen. T. KoÊciuszko”. Dowódcà okr´jest „G
tu zosta∏ kmdr ppor. Krzysztof Maçkowiak,
dotychczasowy dowódca niszczyciela Warszawa a okr´t wszed∏ w sk∏ad 3 Flotylli
Okr´tów.
Podobnie jak w wypadku przejmowanych w∏aÊnie od Norwegów okr´tów podwodnych typu Kobben, sprawa pozyskiwania eks-amerykaƒskich fregat budzi spore
kontrowersje. Wynikajà one g∏ównie z wieku oraz wielkoÊci jednostek. I rzeczywiÊcie
gdyby zaw´ziç zakres operacji naszej floty
do akwenu Morza Ba∏tyckiego, rodzi si´
pytanie o sens posiadania du˝ych jednostek
eskortowych budowanych dla potrzeb oceanicznej floty. Nie mo˝na jednak zapominaç o zobowiàzaniach cz∏onkowskich wobec partnerów z NATO. Jednym z zadaƒ
fregat b´dzie wspó∏dzia∏anie ze sta∏ym zespo∏em uderzeniowym STANAVFORLANT w ramach którego okr´ty b´dà odbywa∏y wielomiesi´czne patrole.
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Kolejny okr´t podwodny pod polskà
banderà — S´p

Andrzej Nitka
S´p po podniesieniu bandery.
fot. Andrzej Nitka

W sposób raczej niespodziewany bie˝àcy rok zapisze si´ w anna∏ach historii
PMW, jako ten w którym po wielu latach
stagnacji mo˝na mówiç o znacznym wzroÊcie mo˝liwoÊci bojowych naszej floty. Sta∏o si´ to przede wszystkim za sprawà ograniczeƒ w bud˝ecie obronnym Norwegii,
które to spowodowa∏y koniecznoÊç wycofania przez te paƒstwo ze s∏u˝by okr´tów
podwodnych typu Kobben. Dzi´ki temu
mog∏y one zasiliç naszà marynark´ wojennà, w sk∏ad Dywizjonu Okr´tów Podwodnych wesz∏y ju˝ trzy takie okr´ty, przez co
od poczàtku roku podwoi∏ on swój stan posiadania. Natomiast na nadchodzàce miesiàce planowane jest przyj´cie dwóch nast´pnych jednostek.
Drugim operacyjnym okr´tem podwodnym tego typu na którym podniesiono bia∏o-czerwonà bander´ podczas uroczystoÊci,
która mia∏a miejsce w dniu 16 sierpnia
2002 roku w porcie wojennym GdyniaOksywie by∏ Skolpen (S 306) noszàcy obecnie nazw´ S´p (295) . Jednostka ta przyby∏a do Gdyni 24 lipca bie˝àcego roku jeszcze
pod norweskà banderà, po drodze z Norwegii zawin´∏a ona do Kilonii, gdzie przesz∏a próby ciÊnieniowe w specjalnym doku.
Matkà chrzestnà dowodzonego przez kpt.
mar. Mariusza Pelca okr´tu zosta∏a Ma∏gorzata Szmajdziƒska ˝ona ministra obrony
narodowej, której uda∏o si´ rozbiç butelk´
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szampana za pierwszym razem, co nie by∏o
tak oczywiste w przypadku chrztów nowo
wcielonych do naszej floty w ostatnich latach okr´tów.To prawie wszystko co mo˝na
powiedzieç o tej uroczystoÊci poza tym ˝e
znowu by∏o bardzo goràco a s∏oƒce z racji
wczesnej pory i po∏o˝enia oksywskiego
portu Êwieci∏o prosto w obiektywy aparatów fotograficznych.
Niezbyt jasna jest natomiast sprawa drugiego w kolejnoÊci przej´cia norweskiego
okr´tu podwodnego, który pe∏niç ma funkcje stacjonarnej jednostki szkolnej jak i rezerwuaru cz´Êci zamiennych. Otrzyma∏ on
ostatecznie nazw´ Jastrzàb-Kobben oraz
Stacjonarny okr´t szkolny Jastrzàb-Kobben.

numer taktyczny 296, lecz marynarka wojenna w osobie oficerów odpowiedzialnych
za kontakty z prasà uchylajà si´ od podania
daty, kiedy to mia∏o miejsce. Kontrowersje
budzi przede wszystkim nazwa okr´tu, je˝eli chciano by uczyniç kurtuazyjny gest
wobec strony norweskiej to nale˝a∏o zachowaç pierwotnà nazw´ jak to mia∏o ju˝
miejsce w przesz∏oÊci (Garland, Dragon).
Nie tworzyç zaÊ s∏owny dziwolàg , jako ˝e
w j´zyku norweskim kobben oznacza fok´.
StaliÊmy si´ wi´c Êwiadkami narodzin
pierwszego w naszej flocie mutanta (sic!),
czego konsekwencjà jest brak god∏a na kiosku tej jednostki.
fot. Andrzej Nitka
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Australijska fregata rakietowa Darwin (FFG -04).

AUSTRALIA
Program modernizacji fregat
typu Adelaide
Dowództwo Royal Australian
navy (RAN) planuje przeprowadzenie powa˝nej modernizacji
swoich szeÊciu fregat rakietowych typu Adelaide o wypornoÊci pe∏nej 4 166 t zbudowanych
w latach 1977-93 w oparciu
o plany amerykaƒskich jednostek typu Oliver H. Perry
(FFG-7). G∏ównym celem tego
programu b´dzie zwi´kszenie
mo˝liwoÊci obrony przeciwlotniczej Êredniego/dalekiego zasi´gu
oraz wymiana niektórych urzàdzeƒ elektroniki bojowej na
znacznie nowoczeÊniejsze modele. Decyzj´ o przebudowie fregat
przyspieszy∏o wycofanie z czynnej s∏u˝by ostatniego niszczyciela rakietowego typu Perth (amerykaƒski typ Charles F. Adams
z nap´dem turboparowym), co
pozbawi∏o RAN znaczàcej cz´Êci
potencja∏u w obronie przeciwlotniczej (OPL) zespo∏ów operacyjnych floty. Sytuacj´ w tym zakresie pogorszy∏a niedawna rezygnacja z przej´cia niezwykle
kosztownych w eksploatacji niszczycieli rakietowych amerykaƒskiego typu Kidd (majà one trafiç na Tajwan) oraz wstrzymanie
ca∏kowicie nierealnej z technicznego punktu widzenia przebudowy nowych fregat typu ANZAC (niemiecki projekt MEKO
200ANZ) na okr´ty-nosiciele
ci´˝kich rakiet plot. i ... systemu
bojowego AEGIS (sic!). Wg bie˝àcych planów pierwszy z czterech australijskich niszczycieli
nowej generacji, uzbrojonych
w pociski „Standard” SM 2MR,
wejdzie do s∏u˝by nie wczeÊniej
ni˝ w 2013 r.
Kluczowym elementem proponowanej modernizacji fregat
Adelaide ma byç przystosowanie
ich wyrzutni i systemów kierowania ogniem do pocisków rakietowych Lockheed Martin RIM
66K 2/L „Standard Missile” SM
2 MR Block III A majàcych zasi´g lotu do 74 km (do tej pory
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fot. „Combat Fleets of the World 2002-2003”

u˝ywano rakiet RIM 66E 6
„Standard Missile” SM 1MR
Block VI B o zasi´gu 46 km).
JednoczeÊnie rozwa˝ana jest
mo˝liwoÊç wymiany dotychczasowej jednoprowadnicowej wyrzutni Mk 13 Mod 4 na dwuprowadnicowà Mk 26 w celu zwi´kszenia szybkostrzelnoÊci ca∏ego
systemu z 8 do 16 rakiet na minut´. Pewnà komplikacjà jest to,
i˝ pociski RIM 66K 2/L 2 produkowane sà obecnie tylko w wariancie startu pionowego —
z wyrzutni Mk 41 — co pociàgnie za sobà koniecznoÊç ich nieznacznej modyfikacji do oprzyrzàdowania klasycznej obrotowej wyrzutni Mk 26, stosowanej
na wielu krà˝ownikach i niszczycielach U.S. Navy w latach 1970
i 1980. Zastosowanie nowych
pocisków wymagaç b´dzie tak˝e
wprowadzenia innego systemu
kierowania uzbrojeniem, tj. Mk
92 Mod 12, i jego integracj´
z dotychczasowym modelem Mk
14. Fregaty wyposa˝y si´ ponadto w system kierowania walkà
(CIC) typu ADACS w miejsce
starego systemu NCDS.
Program modernizacji okr´tów,
okreÊlany tradycyjnym skrótem
FFG UP (Frigates Upgrade programme), obejmuje równie˝ polepszenie zdolnoÊci obrony
przed pociskami rakietowymi
i torpedami, wykrywaniu min
i przeszkód dennych, unowoczeÊnienie niektórych sensorów itp.
Na wszystkich eskortowcach majà byç zainstalowane po cztery 4lufowe wyrzutnie radarowych
i termicznych celów pozornych
„Nulka” kal. 130 mm, które odpalano z dotychczasowych standardowych 6-lufowych wyrzutni
Mk 137. Otrzymajà one równie˝
nowe sonary kad∏ubowe niskiej
cz´stotliwoÊci oraz linearne sonary holowane „Karrawarra”,
pracujàce w trybie pasywnym.
Inne plany modernizacyjne
przewidujà zabudow´ obserwacyjnej g∏owicy optronicznej Radamec 2500 a w póêniejszym terminie urzàdzeƒ dozoru i Êledzenia w paÊmie promieniowania

podczerwonego — tzw. IRST
(Infra Red Search and Track).
Opisany powy˝ej program modernizacyjny FFG UP pozwoli
na utrzymanie dostatecznie wysokiego poziomu nowoczesnoÊci
wszystkich zasadniczych systemów fregat rakietowych typu
Adelaide do koƒca ich aktywnej
s∏u˝by czyli do lat 2013-2020,
kiedy zastàpione b´dà przez
wzmiankowane niszczyciele OPL
nowej generacji
CHINY
Zamówienie kolejnych Kilo
W odpowiedzi na tajwaƒski program budowy nowych okr´tów
podwodnych rzàd w Pekinie zdecydowa∏ si´ na zamówienie kolejnych 8 okr´tów podwodnych
zmodyfikowanego typu Kilo
(proj. 636) w stoczniach rosyjskich. Kontrakt opiewa na 1,6
mld USD, co daje 200 mln USD
za okr´t. Aby maksymalnie przyspieszyç budow´, a tym samym
skróciç finalny czasookres ich
budowy, zdecydowano si´ zamówienie roz∏o˝yç na trzy stocznie.
W dniu 3 czerwca 2002 r. rosyjski „Rosoboroneksport” dokona∏ rozdzia∏u chiƒskiego zamówienia mi´dzy stocznie. I tak 5
okr´tów zbuduje „Admiraltielskie wierfi” (Sankt Petersburg),
2 — „Amurskij sudostroitiel”
(Komsomolsk nad Amurem)
i 1 stocznia „Krasnoje Sormowo” (Ni˝nyj Nowgorod). Warto
zauwa˝yç logik´ w tej decyzji,
bowiem wczeÊniej okr´ty tego

typu by∏y budowane w∏aÊnie
przez te stocznie. W swoim
czasie stocznia w Sankt Petersburgu przekaza∏a flocie rosyjskiej i odbiorcom zagranicznym
12 okr´tów, „Amurskij Sudostroitiel” — ?, a „Krasnoje Sormowo” — 14. Poza tym ˝adna
inna stocznia na terytorium Rosji nie budowa∏a okr´tów tego
typu.
W ostatnim momencie kierownictwo firmy „Rossudostroju”
zmieni∏o ustalony ju˝ z Chiƒczykami wykaz rosyjskich stoczni,
przekazujàc budow´ 2 jednostek
z Komsomolska do „Siewiernogo maszinostroitielnogo priedprijatija” (SMP) w Siewierodwiƒsku. Stocznia ta jest swego
rodzaju „czarnà dziurà” rosyjskiego budownictwa okr´towego. Na pochylniach SMP znajdujà si´ ju˝ okr´ty 3 typów, a terminy ich przekazania coraz bardziej oddalajà si´ w czasie. Budownictwa okr´tów podwodnych z nap´dem klasycznym
stocznia w Siewierodwiƒsku nie
prowadzi ju˝ od lat pi´çdziesiàtych. Stocznia ta zupe∏nie nie posiada doÊwiadczenia w budowie
jednostek typu Kilo i sam proces
przygotowania produkcji zajmie
d∏ugi czas, a terminy budowy
jednostek sà bardzo napi´te
Jeszcze jeden wa˝ny element.
Droga transportu okr´tów z Siewierodwiƒska do Chin wiedzie
wokó∏ Europy i Afryki. Szczegó∏
ten nie zosta∏ uzgodniony z Pekinem, a oznacza to nie mniej nie
wi´cej jak dodatkowe koszty.
Tymczasem okr´ty budowane
w Komsomolsku nad Amurem
mia∏y dotrzeç do pobliskich
Chin o w∏asnych si∏ach.
INDIE
Rozpocz´cie budowy fregat
typu Nilgiri
Zgodnie z postanowieniem rzàdu w New Delhi z 1997 r., indyjski przemys∏ obronny rozpoczà∏
realizacj´ kolejnego ambitnego
programu rozbudowy si∏ morskich. Dotyczy on du˝ych fregat

Chiƒski okr´t podwodny typu Kilo. fot. „Handbook of Chinese & Taiwanese Navies”
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rakietowych projektu 17 (P 17)
opracowanych z uwzgl´dnieniem najnowszych technologii.
Zwyczajowy list intencyjny
z g∏ównym wykonawcà okr´tów,
czyli mumbajskà stocznià Mazagaon Docks Ltd. (MDL), podpisany zostal w lutym 1998 r. Rok
póêniej, w maju, ustalono finalny
kszta∏t kontraktu na pierwszà
seri´ 3 fregat, lecz dopiero
18 grudnia 2002 r. przeprowadzono „pierwsze ci´cie” blach na
konstrukcj´ kad∏uba prototypowego okr´tu. Stocznia MDL po∏o˝y∏a st´pk´ pod niego 11 lipca
2001 r.; wodowanie odb´dzie si´
najwczeÊniej pod koniec 2003 r.
Planuje si´, ˝e pierwsza fregata,
nazwana Nilgiri, wejdzie do s∏u˝by na prze∏omie lat 2005/2006.
Pozosta∏e dwie jednostki dostarczone b´dà w 18-miesi´cznych
odst´pach. W póêniejszym czasie przewiduje si´ z∏o˝enie zamówieƒ na kolejne trzyokr´towe
serie (ogó∏em na 12 fregat).
Projekt P 17 jest owocem wspó∏pracy dwóch biur konstrukcyjnych — indyjskiego Naval Design Bureau oraz rosyjskiego
Siewiernoje. To ostatnie opracowa∏o dokumentacj´ fregat typu
Talwar (P 17A), na których typ
Nilgiri jest w powa˝nym stopniu
wzorowany. W ró˝nych fazach
procesu projektowego wzi´∏y
udzia∏ inne renomowane firmy
Êwiatowe, takie jak DCNI, Nevesbu, CAE i Davis Engineering.
Na podstawie informacji opublikowanych przez indyjskie êród∏a
w chwili obecnej mo˝na podaç
stosunkowo pe∏nà charakterystyk´ nowych fregat. Ich wypornoÊç standardowa wynosi
4 600 ts a pe∏na ok. 5 300 ts. Architektura wzorowana jest na
eskortowcach Talwar, z za∏o˝eniem jeszcze wi´kszego nacisku
na minimalizacj´ pól fizycznych.
Kad∏ub wyd∏u˝ono do 143
m a szerokoÊç ca∏kowità do
17 m. Zastosowanie modu∏owej
konstrukcji, zblizonej do francuskiej koncepcji La Fayette,
umo˝liwi przyspieszenie procesu
budowy jednostek (ogó∏em 172
modu∏y). Wysoki stopieƒ automatyzacji sprawi∏, ˝e za∏oga liczyç ma jedynie 35 oficerów
i 222 marynarzy, co jest wyjàtkowo ma∏ym etatem jak na dotychczasowe standardy Indian Navy.
Nilgiri wyposa˝ono w kombinowanà silowni´ CODOG pracujàcà na dwa wa∏y nap´dowe. Ka˝dy wa∏ sprz´gni´ty jest, poprzez
przek∏adni´ zbiorczo-redukcyjnà Renk/Elecon, z turbinà gazowà geberal Electric/HAL LM
2500 IEC o mocy 17 000 kW i sil-

nikiem wysokopr´˝nym SEMT
Pielstick/KOEL 16PA6 STC
o mocy 5 700 kW (∏àczna moc
45 400 kW). Wymienione silniki
obracaç b´dàdwie Êruby nastawne systemu LIPS, budowane na
licencji przez Goa Shipyard Ltd.
Maszynownia w uk∏adzie CODOG umo˝liwi rozwijanie stosunkowo du˝ych pr´dkoÊci, nieco ponad 30 w, oraz d∏ugotrwa∏à
˝eglug´ na odleg∏oÊç co najmniej
5 000 Mm przy 18 w.
Zestaw uzbrojenia b´dzie zbli˝ony do systemu broni fregat typu Talwar, z pewnymi niezb´dnymi modyfikacjami. Uzbrojenie lufowe obejmie 100 mm armat´ A 190E (L/59, szybkostrzelnoÊç do 120 poc./min.),

torped´ rakietowà APR. Z du˝à
dozà prawdopodobieƒstwa mo˝na przypuszczaç, ˝e nowy „klub”
broni wzbogaci si´ niebawem
o pocisk PJ 10 BrahMos, czyli indyjskà odmian´ rosyjskich rakiet
3M55 „Oniks” („Jachont”) o zasi´gu 320 km.
Fregaty P 17 otrzyma∏y rozbudowany system broni ZOP. Na
Êródokr´ciu, przewidziano miejsce na dwa aparaty torpedowe.
Opcjonalnie mogà to byç rosyjskie dwururowe wyrzutnie DTA
53-956 dla 533 mm uniwersalnych torped 53-65KE, SET
65E „Jenot” 2 lub TEST
71ME-NK albo w∏oskie trzyrurowe wyrzutnie ILAS 3 dla indyjskich torped ZOP 324 mm NST

Przewidywany wyglàd fregaty Nilgiri.

która mo˝e tak˝e strzelaç pociskami naprowadzanymi laserowo i z dodatkowym nap´dem rakietowym. Innà rozwa˝anà opcjà
jest znane dzia∏o 76 mm OTO
Breda Super Rapid L/62, produkowane w Indii na w∏oskiej licencji. Zwalczanie dalekich celów powietrznych prowadziç b´dzie system rakietowy M 22
„Uragan” („Sztil” 1E) z klasycznà, jednoramiennà wyrzutnià
MS 196E. Jest ona przystosowana do rakiet 9M38M1 o zasi´gu
25 km lub 9M38M2 o zasi´gu
40-50 km (razem 24 pociski
w magazynie, w Indiach nazywane „Kashmir”). Po bokach hangaru zarezerwowano miejsce na
dwa zestawy „ostatniej szansy”
3M87 „Kortik” („Kasztan”),
z których ka˝dy posiada dwie armaty rotacyjne 6x30 mm A) 18,
osiem wyrzutni rakiet 9M311,
radar naprowadzania 3P87 i g∏owic´ optronicznà. Zasadniczym
komponentem zestawu broni
majà byç pionowe wyrzutnie systemu „K∏ub” N (prawdopodobnie dwa 8-prowadnicowe modu∏y). Rodzina „K∏ub” N dysponuje kilkoma typami pocisków kierowanych, w tym: przeciwokr´towe 3M54E „Alfa” o zasi´gu
220 km, przeciwokr´towym
3M54E1 o zasi´gu 300 km, pociskiem do zwalczania celów naziemnych 3M14E oraz rakietotorpedà 91RE2, przenoszàcà
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„Friegat” M2EM b´dàcy cz´Êcià
podsystemu obrony plot. 3R90,
radar naprowadzania pocisków
krà˝àcych BEL APARNA
(3C80 „Garpun”), cztery reflektory radarowe OP 3 do naprowadzania pocisków „Uragan”, dwa
radary artyleryjskie BEL Shikari
(Contraves TMX) i radar nawigacyjny Decca Bridgemaster
oraz sonar holowany BEL ATAS
(Thomson Sintra DSBV 62), we
wspó∏pracy z podsystemem kierowania walkà podwodnà HUMVAAD. Aktywne przeciwdzia∏anie eklektroniczne prowadziç
ma zmodyfikowany kompleks
BEL „Ajanta” Mk 2C. Natomiast przeciwdzia∏anie ultradêwi´kowe prowadzone b´dzie za

Rekonstrukcja i rys. Marcin Schiele

58 lub AET (modyfikacja w∏oskiego modelu A 244S). Przed
czo∏owà Êcianà sterówki umieszczono 12-lufowà wyrzutni´ RBU
6000 kal. 213 mm. Jest ona przystosowana do strzelania bombami RBG 60 oraz pociskami 9OR
„Zapad” z aktywnym hydroakustycznym systemem samonaprowadzania (zasi´g bomby 4,3 km,
zasi´g pracy g∏owicy 130 m).
EfektywnoÊç systemu ZOP
wzmocnià Êmig∏owce pok∏adowe
NALH „Dhruv”, w iloÊci dwóch
na okr´t. „Dhruv” ma zasi´g ok.
400 km z ∏adunkiem bojowym
1 500 kg. Na bocznych punktach
podwieszeƒ mo˝na zainstalowaç
dwie szt. broni, np. bomby g∏´binowe, torpedy APR 2 kal.
350 mm lub A 244S, a nawet pociski przeciwokr´towe „Sea
Eagle” lub Ch 35 „Uran”.
System elektroniki bojowej najnowszych eskortowców Indian
Navy reprezentowaç ma najlepsze Êwiatowe osiàgni´cia w tej
dziedzinie. Podstawowe urzàdzenie, tzw. „system zarzàdzania
walkà”, b´dzie pochodziç z krajowych wytwórni lub ewentualnie z importu. W pierwszym
przypadku chodzi o system
EMCCA opracowany przez
Bharat Electronics Ltd. (BEL).
Podstawowe sensory to: radar
dozoru przestrzeni powietrznej
i morskiej BEL RAWL 02 (Signaal LW 08), radar MR 760

pomocà holowanej pu∏apki antytorpedowej BEL TOTED (Graseby Marine Type 182).
JAPONIA
Nowe kutry rakietowe
W dniu 25 marca 2002 r. wcielono do s∏u˝by kutry rakietowe
Hayabusa (PG-824) i Wakataka
(PG-825). W marcu roku 2003
do s∏u˝by wejdà Otaka (PG-826)
i Kumataka (PG-827) w 2004
dwa kolejne o sygnaturach
PG-828 i 829.
Wszystkie jednostki buduje
stocznia Mitsubishi w Simonoseki. Po zakoƒczeniu budowy ca∏ej
serii PG-826, -827 i -828 utworzà
2 Dywizjon Kutrów Rakietowych w bazie Mizuru, natomiast
PG-826, -827, -829 3 Dywizjon
w bazie Sasebo.
Te nowoczesne jednostki zbudowane w oparciu o technologi´
„stealth” posiadajà wypornoÊç
standardowà 200 t, a podane
dotychczas wymiary wynoszà:
d∏ugoÊç 50,10 m; szerokoÊç
8,40 m, i zanurzenie 1,70 m. Jako nap´d wykorzystano na kutrach trzy turbiny gazowe General Electric LM 2500 GO7 zbudowane na amerykaƒskiej licencji przez koncern Ihi. Ich ∏àczna
moc wynosi 11 912 kW (16 200
KM), wyloty spalin zabudowano
na rufowej nadbudówce. Powy˝sza moc si∏owni pozwala na
osiàgni´cie naksymalnej pr´d-
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koÊci 44 w, tym razem jednak
zamiast tradycyjnych Êrub nap´dowych zastosowano p´dniki
strugowodne.
Uzbrojenie g∏ówne sk∏ada si´
z czterech 4-prowadnicowych
wyrzutni Mk 141, mieszczàcych pociski przeciwokr´towe
SSM-1B japoƒskiej produkcji,
zamontowanych na rufie prostopadle do burt. Do zwalczania celów morskich, làdowych i powietrznych w cz´Êci dziobowej
zabudowano armat´ kal. 76 mm
OTO Breda Super Rapid budowana przez koncern Japan Steel
Works na w∏oskiej licencji. Jest
to najnowszy jej model posiadajàcy os∏on´ wie˝y dostosowana
to technologii „stealth”. Ca∏oÊç
uzbrojenia uzupe∏niajà dwa
wkm-y Browning kal. 12,7 mm
których podstawy znajdujà si´
po bokach masztu.
Wyposa˝enie
elektroniczne
obejmuje radar dozoru morskiego OPS-18-3, radar nawigacyjny OPS-20, radar naprowadzania FCS-2-31 armaty
76 mm, system optroniczny
OAX-2. System WRE sk∏ada
si´ z urzàdzenia NOLR-9B oraz
dwóch 6-rurowych wyrzutni Mk
137 kal. 130 mm celów pozornych Mk 36 SRBOC. Wyposa˝enie to uzupe∏niajà dwa systemy nawigacji SATCOM, ich kopu∏ki zabudowano rufowych na
naro˝nikach spardeku. Wszelkie dane z tych systemów zbiegajà si´ w centrali dowodzenia
OYQ-8B z systemem wymiany
informacji Link 11.
Za∏oga liczy 21 oficerów i marynarzy, ponadto istnieje mo˝liwoÊç zaokr´towania 10 ˝o∏nierzy
si∏ specjalnych.
Na horyzoncie niszczyciele
Kongo Kai
Rzàd w Tokio postanowi∏ rozpoczàç budow´ kolejnych wielkich
niszczycieli rakietowych (de facto krà˝owników rakietowych)
obrony powietrznej, oznaczonych symbolem DDG-177, na co
preliminowa∏ ju˝ wst´pne Êrodki
na rok bud˝etowy 2002. Nowe
okr´ty, nie przypadkowo okreÊlane nazwà typu jako Kongo
Kai czyli „Kongo Mod.”, powstajà na bazie doÊwiadczeƒ
uzyskanych w procesie projektowania i w trakcie eksploatacji ich
bezpoÊrednich poprzedników,
czyli niszczycieli Kongo, Kirishima, Myôkô i Chôkai DDG-173 176). Sàdzàc z opublikowanych
do tej pory rysunków typ DDG177 ma taki sam kad∏ub, nadbudówk´ dziobowà, nap´d i linie
teoretyczne. Zasadniczà ró˝nicà
jest ustawienie dwóch równoleg∏ych hangarów na rufie, tu˝
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przy burtach na wysokoÊci dotychczasowych pionowych wyrzutni pocisków kierowanych
„Standard” i ASROC VL. Rufowe wyrzutnie Mk 41 zosta∏y jednoczeÊnie podniesione i znajdujà si´ teraz pomiedzy wzmiankowanymi hangarami dla Êmig∏owców ZOP (a nie wewnàtrz kad∏uba). Innym zauwa˝alnym ulepszeniem jest rezygnacja z tradycyjnego masztu kratownicowego
na rzecz trójno˝nego masztu wykonanego z belek o przekroju V,
analogicznego w kszta∏cie do
konstrukcji zastosowanej na
amerykaƒskich niszczycielach ty-

pujàce modele broni: dziobowa
armata uniwersalna Mk 45 Mod
4 (L/62) o donoÊnoÊci pociskiem
zwyk∏ym 37 km i specjalnym
(ERGM) do 116 km (sic !), dwa
zestawy przeciwrakietowe 6 x 20
mm Mk 15 Mod 1 „Vulcan/Phalanx” ustawione przed nadbudówkà dziobowà i na dachu hangarów lotniczych, dwie trzyrurowe wyrzutnie Type 68 (Mk 32)
dla 324 mm torped ZOP, osiem
kontenerów startowych dla pocisków przeciwokr´towych SSM
1B, osiem 8-prowadnicowych
pionowych wyrzutni Mk 41 Mod
2 (po 4 na dziobie i rufie) przy-

modernizacji floty japoƒskiej
z lat osiemdziesiàtych mówi∏y
o koniecznoÊci budowy w∏aÊnie 8
okr´tów typu Kongo, jednak˝e
program ten ograniczono o po∏ow´ na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych ze wzgl´du na powa˝ne ci´cia w bud˝ecie obronnym Japonii, spowodowane niespodziewanym rozpadem Uk∏adu wWrszawskiego i ZSRR.
KOLUMBIA
Nowe jednostki rzeczne
Trwa budowa w stoczni Marynarki Wojennej w Cartagenie serii 12 nowych patrolowców

Przewidywany wyglàd niszczycieli typu Kongo Kai.

pu Arleigh Burke (DDG-51).
Przednia cz´Êç nadbudowy dziobowej zosta∏a podniesiona przy
burtach o jeden pok∏ad w celu
umieszczenia nisz dla aparatów
torpedowych. Dobrze widocznà
zmiana w sylwetce okr´tu jest
tak˝e wymiana w∏oskiej armaty
OTO Breda kal. 127 mm na najnowsze dzia∏o amerykaƒskie Mk
45 Mod 4 tego samego kalibru.
Podstawowe dane techniczne
platform niszczycieli typu Kongo
Kai przedstawiajà si´ nast´pujàco: wypornoÊç standardowa
7 770 ts, wypornoÊç pe∏na ok.
9 000 ts, wymiary kad∏uba —
d∏ugoÊç 161 m, szerokoÊç 21 m,
wysokoÊç kad∏uba 12 m i zanurzenie 6,30 m (10 m z gruszkà
dziobowà), si∏ownia w uk∏adzie
COGAG z czterema turbinami
gazowymi LM 2500 o ∏àcznej
mocy 73 530 kW (100 000 KM),
dwie Êruby nastawne, pr´dkoÊç
„oficjalna” tylko 30 w, zasi´g p∏ywania 4 500 Mm przy 20 w, zaloga 300 ludzi.
Ostateczny zestaw uzbrojenia
tworzyç b´dà najpewniej nast´-

Rys. „Ships of the World”

stosowanych do strzelaƒ pociskami RIM 66L/M „Standard”
SM 2MR, RIM 7M „Sea Sparrow”, RIM 162A/B „Evolved
Sea Sparrow”, rakietotorpedami
RUM 139 ASROC VL itd.
(w przysz∏oÊci mogà to byç nawet nowe pociski „Standard”
SM 3 Block 0 o zasi´gu ponad
150 km i zdolnoÊci zwalczania
bardzo szybkich rakiet balistycznych), dwa Êmig∏owce Sikorsky/Mitsubushi SH 60K oraz co
najmniej cztery wyrzutnie Mk
137 dla celów pozornych (Mk 36
SRBOC).
Jak si´ wydaje ca∏e wyposa˝enie
elektroniki bjowej nie b´dzie si´
z zbytnio ró˝niç od zestawu stosowanego na typie Kongo.
Program budowy niszczycieli
przeciwlotniczych Kongo Kai
z ca∏à pewnoÊcià liczy 4 okr´ty,
gdy˝ w bie˝àcej dekadzie muszà
one zastàpiç wszystkie starsze
niszczyciele rakietowe, p∏ywajàce obecnie w sk∏adzie czterech
oceanicznych flotylli eskortowych. W tym miejscu warto przypomnieç, ˝e pierwotne plany

rzecznych okreÊlanych jako typu
Nodriza przeznaczonych do
s∏u˝by na rzekach Orinoko i Meta. Trzeba pami´taç, ˝e na tych
pokrytych d˝unglà i pozbawionych dróg obszarach trudno jest
utrzymaç paƒstwowà kontrol´.
Dlatego rejony te zosta∏y opanowane przez kartele narkotykowe
i lewackà partyzantk´. Jedynymi
dost´pnymi szlakami sà wi´c
rzeki oraz ich odnogi, dlatego
ten kto panuje nad nim kontroluje ca∏y rejon.
W s∏u˝bie znajdujà si´ ju˝ 3 patrolowce: Cl o Wilson Lon doño (146), Araujo (147) i 148.
Wed∏ug skàpych informacji wypornoÊç pe∏na wynosi 260 t, d∏ugoÊç maksymalna 38,40 m; szerokoÊç 9,50 m i zanurzenie 0,80
m. Jako nap´d zastosowano
dwa silniki wysokopr´˝ne nieznanego typu o mocy 647 kW
(880 KM), które pozwolà na
osiàgni´cie maksymalnej pr´dkoÊci ok. 17 km/h (9 w). Uzbrojenie sk∏ada si´ z oÊmiu wkm-ów
Browning kal. 12,7 mm, na rufie
okr´tu znajduje si´ natomist là-
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RAM, natomiast na dachu hangaru zestaw obrony przeciwrakietowej „Vulcan/Phalanx” kal.
20 mm. Ponadto b´dzie istnia∏a
mo˝liwoÊç
instalacji
kilku
wkm-ów Browning kal. 12,7 mm
na specjalnych podstawach. Za∏oga pok∏adowa i personel lotniczy majà liczyç ogó∏em 380 osób.
Przewidywany termin wcielenia
do aktywnej s∏u˝by pierwszego
opisanego okr´tu desantowego
to rok 2010.

Wodowanie kolumbijskiego okr´tu rzecznego Clo Wilson Londoño.
fot. „Combat Fleets of the World 2002-2003”

dowisko dla lekkiego Êmig∏owca.
Za∏oga ma liczyç 18 ludzi, dodatkowo istnieje mo˝liwoÊç
transportu 82 ˝o∏nierzy z pe∏nym ekwipunkiem. Ciekawostkà
jest, ˝e patrolowce posiadajà
pancerz burtowy o gruboÊci
80 mm (!) oraz opancerzonà sterówk´.
KOREA PO¸UDNIOWA
Du˝e okr´ty desantowe
na horyzoncie
Sta∏y wzrost gospodarki po∏udniowokoreaƒskiej, pomimo
przejÊciowych kryzysów, powoduje zwi´kszenie ambicji „mocarstwowych” rzàdu w Seulu,
czego dowodem mogà byç liczne,
zaawansowane technologicznie
programy obronne, wdra˝ane
z zaskakujàcà szybkoÊcià. Marynarka wojenna (Republic of Korea Navy/ROKN) obwieÊci∏a
o zamiarze budowy dwóch du˝ych okr´tów desantowych kosztem 740 mln USD. Majà to byç
jednostki wzorowane wzorowanych na amerykaƒskiej klasie

LPD. Do realizacji tego zamierzenia wybrano na poczàtku
2002 r. projekt koncernu Hanjin
Heavy Industries, oznaczony
symbolem LPX 19 000. Wed∏ug
niego okr´t mieç b´dzie pe∏nà
wypornoÊç a˝ 19 000 ts, d∏ugoÊç
ca∏kowità ok. 189 m i szerokoÊç
26,20 m. System nap´dowy okr´tu o mocy 26 470 kW (36 000
KM) zapewni pr´dkoÊç maksymalnà 22 w i ogromny zasi´g p∏ywania do 10 tys. Mm przy pr´dkoÊci 10 w. LPX 19 000 przenosiç
ma grup´ lotniczà z∏o˝onà z du˝ych Êmig∏owców transportowych CH-53E lub armijnych UH
60P „Black Hawk”. Nie wyklucza si´ te˝ przyjmowania na pok∏ad samolotów klasy VSTOL.
W rufowym suchym doku przewiduje si´ miejsce dla dwóch poduszkowców desantowych klasy
LCAC. Wewn´trzne pomieszczenia b´dà mog∏y przyjàç na
d∏u˝szy czas do 700 w pe∏ni
uzbrojonych ˝o∏nierzy. Dla obrony w∏asnej okr´t otrzyma przed
pomostem wyrzutnie rakiet

Plan po∏udniowokoreaƒskiego okr´tu desantowego LPX 19 000.
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KOREA PÓ¸NOCNA
Technologia „stealth”
Pomimo gospodarczego i technologicznego zacofania si∏y
zbrojne paƒstwa pó∏nocnokoreaƒskiego potrafià czasami zaskoczyç. Obecnie pojawi∏y si´ informacje o kutrze patrolowym zbudowanym wed∏ug technologii
„stealth”. Informacje o nim sà
bardzo ogl´dne, gdy˝ okr´t nie
wyp∏ywa poza swoje wody terytorialne i nie uda∏o si´ go sfotografowaç, chocia˝ Amerykanie na
pewno posiadajà jego fotografie
satelitarne. Podaje si´, ˝e d∏ugoÊç maksymalna kutra wynosi
30 m, wypornoÊç w granicach
170-200 t, a pr´dkoÊç maksymalna 50 w (!). Uzbrojenie sk∏ada
si´ z dwulufowej wie˝y armat kal.
57 mm oraz dwulufowej kal. 37
(30 ?) mm. Wydaje si´ jednak, ˝e
okr´t jest jednostkà doÊwiadczalnà dla przysz∏oÊciwych pó∏nocnokoreaƒskich jednostek tej klasy uzbrojonych w rakiety przeciwokr´towe.
ROSJA
Flagowiec Flotylli Kaspijskiej
12 lipca 2002 r. w Stoczni im.
A. Gorkogo w Zielenodolsku
(Republika Tatarstan) wcielono
do s∏u˝by fregat´ Tatarstan.

eks-SKR-200).
(eks-Jastreb,
Okr´t nazywany ˝argonowo „tatarskim krà˝ownikiem” skierowano do Astrachania, gdzie zosta∏ jednostkà flagowà Flotylli
Kaspijskiej. Koszt okr´tu oszacowano na 100 mln USD.
Jest to jednostka typu Gepard
(proj. 11660), której budow´
rozpocz´to jeszcze w 1992 roku,
a wodowano w lipcu 2003. Budowa tej jednostki do dzisiaj jest
niejasna. Cz´Êç êróde∏ mówi, ˝e
by∏a ona budowana dla Indii, co
wydaje si´ jednak bardzo wàtpliwe. Bli˝sza prawdy b´dzie zapewne informacja i˝ by∏a to budowa spekulacyjna.
Uwaga jakà zwraca rosyjskie kierownictwo polityczno-wojskowe
na Flotyll´ Kaspijskà nie jest
przypadkowa. Ju˝ w koƒcu
kwietnia prezydent W∏adymir
Putin odwiedzajàc Astrachaƒ,
powiedzia∏: „...Marynarka wojenna ma Morzu Kaspijskim wype∏nia wa˝nà funkcj´ zwiàzanà
z zabezpieczeniem stabilnoÊci
i bezpieczeƒstwa w strefie morza
i przyleg∏ych akwatoriów. Znajdujà si´ tam w koƒcu ogromne
zasoby ropy naftowej i gazu
ziemnego oraz ryby, które trzeba racjonalnie rozchodowywaç
i ochraniaç. Wobec niepodzielnoÊci samego Morza Kaspijskiego paƒstwa nadbrze˝ne majà
w tej kwestii ró˝ne zdanie, co
prowadzi do incydentów zbrojnych i konfliktów. By temu zapobiec niezb´dny jest silny czynnik
wià˝àcy, którym winna byç w∏aÊnie Flotylla Kaspijska”. Na potwierdzenie tych s∏ów w lipcu b.r.
przeprowadzono wielkie manewry na Morzu Kaspijskim
z udzia∏em Flotylli, piechoty
morskiej i lotnictwa, ∏àcznie
10 000 marynarzy i ˝o∏nierzy.
rys. „Korean Defense Products Guide”
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Maciej S. Sobaƒski

Niemieckie okr´ty liniowe typu Kaiser cz. II
Kaiserin w pi´knym uj´ciu burtowym., 4.05.1914. fot. zbiory Siegfried Breyer

Kalendarium s∏u˝by okr´tów
Kaiser
W zatwierdzonym Programie na lata
1909-1910 znalaz∏y si´ Êrodki na zmodernizowane okr´ty liniowe. Decyzja o budowie
prototypu, okreÊlanego jako „Ersatz
Hildebrand” w zwiàzku z planowanym zastàpieniem przestarza∏ego pancernika obrony wybrze˝a noszàcego t´ nazw´, zapad∏a
w maju 1909 roku, gdy Reichsmarineamt zawar∏ z posiadajàcà niewielkie doÊwiadczenie
w zakresie du˝ych okr´tów, stocznià Kaiserliche Werft Kiel w Kilonii kontrakt na nowà
jednostk´.
St´pk´ pod budow´ okr´tu po∏o˝ono na
pochylni ju˝ we wrzeÊniu 1909 roku, zaÊ
drednot otrzyma∏ numer stoczniowy 35. Prace monta˝owe przy jednostce, którà przewidywano na okr´t flagowy dywizjonu,
w zwiàzku z czym od razu przygotowano stosowne dla tej funkcji pomieszczenia, przebiega∏y sprawnie, dzi´ki czemu mo˝liwe by∏o dokonanie uroczystego wodowania drednota, który otrzyma∏ nazw´ Kaiser (pol. „Cesarz”) w dniu 22 marca 1911 roku. By∏ to
dzieƒ urodzin cesarza Wilhelma II, który
wraz z kanclerzem Rzeszy Theobaldem v.
Bethmann-Hollweg, uczestniczy∏ w uroczystoÊci. Matkà chrzestnà okr´tu zosta∏a cesarska ma∏˝onka Auguste Victoria. Po zakoƒczeniu prac wykoƒczeniowych w dniu
1 sierpnia 1912 roku Kaiser pod dowództwem KptzS (kmdr) Georga v. Ammon
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przystàpi∏ do prób zdawczo-odbiorczych.
W trakcie przeprowadzonych prób pr´dkoÊci uzyskano moc si∏owni 55 187 KM przy
279 obrotach Êruby na minut´, co da∏o pr´dkoÊç maksymalnà 23,4 w´z∏a.
W dniu 1 paêdziernika dowództwo okr´tu objà∏ KptzS Friedrich v. Bülow, a 7 grudnia 1912 jednostka ukoƒczy∏a pomyÊlnie
wszystkie próby, co pozwoli∏o na oficjalnie
przyj´cie jej do s∏u˝by w Kaiserliche Marine
i skierowanie do nowoutworzonego V Dywizjonu. Decyzj´ o powo∏aniu tego dywizjonu
z∏o˝onego z okr´tów typu Kaiser podj´to
jeszcze w maju 1912. Portem macierzystym
dywizjonu zosta∏a Kilonia, stacjonowa∏ tam
równie˝ nowy drednot, który przechodzi∏ intensywne szkolenie i zgrywanie za∏ogi.
W styczniu 1913 z uwagi na chorob´ dowódcy okr´tu, nastàpi∏a zmiana na tym stanowisku, które objà∏ KptzS Ernst Ritter v. Mann
Edler v. Tiechler. Jako okr´t flagowy V Dywizjonu Kaiser w marcu-kwietniu 1913
uczestniczy∏ w çwiczeniach na Morzu Pó∏nocnym, w kwietniu w strzelaniu na Ba∏tyku,
a w maju w manewrach floty. W dniu 4
czerwca 1913 w czasie Tygodnia Kiloƒskiego
(Kieler Woche) pok∏ad okr´tu liniowego wizytowa∏ cesarz Wilhelm II w towarzystwie
przyby∏ego z wizytà na krà˝owniku Amalfi 20
króla W∏och Victora Emanuela.
W miesiàcach lipcu-sierpniu 1913 drednot uczestniczy∏ w tradycyjnym letnim rejsie
na wody norweskie, w trakcie którego odwiedzono Balholmen, gdzie ods∏oni´to po-

mnik bohatera staronordyckich sag Frithjof.
Sezon letni zakoƒczono udzia∏em w wielkich
jesiennych manewrach na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia.
Pod koniec roku 1913, gdy do s∏u˝by
wchodzi∏y ju˝ wszystkie okr´ty typu Kaiser
dotychczasowy V Dywizjon przeformowano
z dniem 1 paêdziernika w III Eskadr´, której
dowództwo objà∏ kontradm. Ehrhard
Schmidt. Z dniem 11 listopada 1913 Kaiser
utraci∏ na rzecz Prinzregent Luitpold funkcj´
okr´tu flagowego Eskadry, wczeÊniej zaÊ, bo
jeszcze we wrzeÊniu kolejnym dowódcà drednota zosta∏ KptzS Adolf v. Trotha.
Dla praktycznego sprawdzenia w warunkach ˝eglugi oceanicznej sprawnoÊci nowego nap´du turbinowego w dniu 7 grudnia
1913 roku utworzono w Wilhelmshaven specjalny „Detaszowany Dywizjon”, którego
dowództwo objà∏ dyrektor Akademii Marynarki Wojennej w Kilonii kontradm Hubert
v. Rebeur-Paschwitz. W sk∏ad dywizjonu wesz∏y drednoty Kaiser i König Albert oraz
krà˝ownik Strassburg 21.
Innym, wcale nie mniej istotnym zadaniem dywizjonu, by∏o zademonstrowanie
20. Amalfi — w∏oski krà˝ownik pancerny, zbud. 1905-1909
Aestri Ponente, wyp. 9 832/ 10 401 t, d∏. 140,5 m, szer. 21
m, zan. 6,9 m, masz. par. 20 000 KM, pr´dkoÊç 23,5 w.,
uzbr.: 4 x 254 mm, 8 x 190 mm, 16 x 76 mm, 8 x 47 mm, 4
km, 3 wt kal. 450 mm, za∏oga 687 ludzi.
21. Strassburg — niemiecki krà˝ownik lekki, zbud. 1910-1912
Wilhelmshaven, wyp. 4 570/5587 t, d∏. 138,7 m, szer. 13,4
m, zan. 5,1 m, tur. par. 33 742 KM, pr´dkoÊç 28,2 w., uzbr.:
12 x 105 mm, 2 wt kal. 500 mm, 120 min, za∏oga 354 ludzi.
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niemieckiej obecnoÊci militarnej na obszarze afrykaƒskich kolonii oraz wÊród mieszkaƒców Ameryki ¸aciƒskiej, których spora
cz´Êç mia∏a proniemieckie sympatie. Zespó∏
opuÊci∏ ojczyste wody 9 grudnia 1913 roku,
kierujàc si´ w pierwszej kolejnoÊci do niemieckich kolonii w Afryce Zachodniej.
Okr´ty odwiedzi∏y Lome w Togo, a nast´pnie Victoria i Duala w Kamerunie. Kolejnym etapem by∏ Swakopmund i Zatoka
Lüderitz w niemieckiej Afryce Po∏udniowoZachodniej. Trasà przez Wysp´ Âw. Heleny
dywizjon skierowa∏ si´ do Brazylii, osiàgajàc
15 lutego 1914 roku Rio de Janeiro. Tam pok∏ad Kaiser odwiedzi∏ prezydent Brazylii
marsza∏ek Hermes de Fonseca. Dalsza trasa
rejsu wiod∏a przez Mar el Plata w Urugwaju,
skàd dowodzàcy zespo∏em kontradm. v. Rebeur-Paschwitz skierowa∏ si´ na pok∏adzie
krà˝ownika Strassburg z oficjalnà wizytà do
Buenos Aires. Niestety w Argentynie admira∏a zmog∏a choroba wymagajàca hospitalizacji, tak ˝e w Montevideo obowiàzki „gospodarza” wobec prezydenta Urugwaju pe∏ni∏ dowódca Kaiser KptzS v. Trotha. Kontradm. v. Rebeur-Paschwitz ponownie objà∏
dowództwo 14 marca, po czym niemiecki zespó∏ opuÊci∏ Atlantyk by wokó∏ przylàdka
Horn przejÊç na wody Oceanu Spokojnego,
gdzie celem by∏ port Valparaiso w Chile. Trasa powrotna zespo∏u wiod∏a przez Bahia

Blanco, Santos, Rio de Janeiro, gdzie krà˝ownik Strassburg odszed∏ by ju˝ samodzielnie kontynuowaç rejs w rejonie Karaibów.
Kolejnym przystankiem w drodze do Niemiec by∏y Wyspy Zielonego Przylàdka, Funchal na Maderze i Vigo w Hiszpanii. Okr´ty
liniowe Kaiser i König Albert osiàgn´∏y macierzystà Kiloni´ w dniu 17 czerwca 1914,
koƒczàc tym samym trwajàcy ponad pó∏ roku rejs, w trakcie którego pokonano bezawaryjnie w trudnych warunkach oceanicznych
oko∏o 20 000 Mm, co stanowi∏o doskona∏à
rekomendacj´ dla wprowadzanego na du˝ych niemieckich okr´tach parowego nap´du turbinowego. W dniu 24 czerwca rozwiàzano „Detaszowany Dywizjon” i oba drednoty powróci∏y w sk∏ad III Eskadry.
Wydarzenia, jakie rozegra∏y si´ w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku szybko doprowadzi∏y Europ´ na kraw´dê wojny. W lipcu
jeszcze Kaiser uczestniczy∏ w manewrach
Eskadry, pe∏niàc funkcj´ okr´tu flagowego 2
Admira∏a Eskadry oraz odby∏ rejs na wody
norweskie. W obliczu nieuchronnego konfliktu zbrojnego w poczàtkach sierpnia 1914
Hochseeflotte przeprowadzi∏a mobilizacj´.
Wybuch I wojny Êwiatowej zasta∏ okr´t
w sk∏adzie dowodzonej przez kontradm. Felixa Funke III Eskadry, pe∏niàc od 2 sierpnia
funkcj´ jednostki flagowej 2 Admira∏a Eskadry, którym by∏ kontradm. Carl Schaumann.

Kaiser w trakcie przyj´cia cesarza Wilhelma II w Kilonii, 4.06.1913.
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Udzia∏ okr´tu w bezpoÊrednich dzia∏aniach wojennych by∏ teraz nieroz∏àcznie
zwiàzany z du˝ymi operacjami morskimi
prowadzonymi przez si∏y Hochseeflotte,
choç z uwagi na zdecydowanà przewag´ liczebnà Royal Navy, niemieckie akcje przeprowadzane by∏y z rzadka , zaÊ flota realizowa∏a g∏ównie zadanie „Fleet in being”.
Pierwsza operacjà bojowà w której uczestniczy∏ Kaiser by∏o zabezpieczanie w dniach
2-3 listopada 1914 wypadu 1 Grupy Rozpoznawczej kontradm. v. Hipper przeciwko
wybrze˝om brytyjskim, którego celem by∏o
ostrzelanie rejonu Great Yarmouth. W toku
akcji nie dosz∏o do przeciwdzia∏ania brytyjskich si∏ ci´˝kich i niemieckie okr´ty powróci∏y bezpiecznie do Wilhelmshaven.
Do podobnej akcji, której celem by∏
ostrza∏ Hartlepool, Scarborough i Whitby,
dosz∏o w dniach 15-16 grudnia 1914 roku.
Tym razem operacja niemiecka zosta∏a zaplanowana na wi´kszà skal´, bowiem zamierzano w jej toku zwiàzaç walkà i zniszczyç
cz´Êç si∏ Royal Navy, stàd te˝ prócz obu grup
rozpoznawczych uczestniczy∏y w niej równie˝ g∏ówne si∏y Hochseeflotte obejmujàce
14 drednotów i 8 predrednotów 22. W toku
operacji poza przeprowadzeniem ostrza∏u
22. wg Gozdawa-Go∏´biowski J., Wywerka-Prekurat T.,
Pierwsza wojna Êwiatowa na morzu, Gdaƒsk 1973.

fot. „Marine-Arsenal”
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miast na wybrze˝u dosz∏o równie˝ do starcia
si∏ lekkich obu stron, z którego zwyci´sko
wyszli Brytyjczycy. Do starcia si∏ g∏ównych
i tym razem nie dosz∏o, mimo, ˝e w pewnym
momencie rankiem 16 grudnia 1914 dystans
mi´dzy przeciwnikami wynosi∏ zaledwie
10 Mm.
W roku 1915 Kaiser nie uczestniczy∏
w wi´kszych operacjach morskich, czemu
nie nale˝y si´ specjalnie dziwiç, bowiem ca∏a
Hochseeflotte nie przejawia∏a wi´kszej aktywnoÊci, operujàc na Morzu Pó∏nocnym co
najwy˝ej w odleg∏oÊci 100-120 Mm od Helgolandu. W czasie gdy si∏y pod dowództwem
adm. Hugo v. Pohl wysz∏y w morze w dniach
17-18 maja 1915, Kaiser znajdowa∏ si´
w stoczni w Kilonii w remoncie. Niska aktywnoÊç niemieckich si∏ ci´˝kich wynika∏a
z braku sprecyzowanej ostatecznie koncepcji
walki z Royal Navy, co by∏o rezultatem sporu jaki toczy∏ si´ mi´dzy wielkim adm. Alfredem v. Tirpitz, zwolennikiem dzia∏aƒ ofensywnych a stronnikami koncepcji „Fleet in
being”, którà reprezentowali adm. v. Ingenohl i adm. v. Pohl, a po cz´Êci i sam cesarz
Wilhelm II, obawiajàcy si´ du˝ych strat
w bezpoÊrednim starciu z przewa˝ajàcymi
Brytyjczykami 23.
W dniu 12 sierpnia 1915 roku Kaiser
przesta∏ pe∏niç funkcj´ jednostki flagowej 2
Admira∏a III Eskadry, bowiem zajmujàcy to
stanowisko kontradm. Hermann Nordmann, przeniós∏ swoja flag´ na nowy drednot Markgraf 24.
W styczniu 1916 nastàpi∏a kolejna zmiana
dowódcy okr´tu, którym zosta∏ KptzS Walter Frhr. v. Keyserlingk.
Operacje roku 1916 rozpocz´∏y si´ udzia∏em drednota wraz z pozosta∏ymi „bliêniaczymi” jednostkami w wypadzie si∏ Hochseeflotte w kierunku Hoofden przeprowadzonym w dniach 5 marca. W czasie akcji Niemcy nie napotkali brytyjskiej Grand Fleet, która po otrzymaniu informacji o ruchach nieprzyjaciela wysz∏a w morze. W rezultacie nie
nawiàzano kontaktu bojowego i si∏y obu
stron po raz kolejny bezpiecznie powróci∏y
do swych baz.
Nast´pnà operacj´ przeprowadzono
w dniach 24-25 kwietnia 1916 roku, a jej celem by∏o ostrzelanie przez krà˝owniki I Grupy Rozpoznawczej kontradm. Friedricha
Boedicker brytyjskich portów wschodniego
wybrze˝a Lowestoft i Yarmouth. Te dzia∏ania o charakterze dywersyjnym mia∏y na celu wsparcie tzw. „Powstania Wielkanocnego” skierowanego przeciw brytyjskiemu panowaniu w Irlandii. W czasie tych dzia∏aƒ
Kaiser nale˝a∏ do zespo∏u si∏ Hochseeflotte
stanowiàcych dalekie ubezpieczenie prowadzàcych ostrza∏ krà˝owników.
Zwi´kszenie aktywnoÊci Hochseeflotte
od poczàtku 1916 roku wynika∏o w du˝ej
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mierze z obj´cia stanowiska jej dowódcy
przez wiceadm. Reinharda Scheer, który by∏
zwolennikiem dzia∏aƒ o charakterze zaczepnym, wykonywanych tak˝e przez okr´ty nawodne.
Do kolejnej operacji z udzia∏em drednota, która przesz∏a do historii jako najwi´ksze
starcie si∏ nawodnych czasów I wojny Êwiatowej, dosz∏o w dniach 31 maja-1 czerwca 1916
roku, zaÊ sama bitwa funkcjonuje w ÊwiadomoÊci Niemców jako Skagerrak, a Jutlandia
dla Brytyjczyków. Do starcia dosz∏o w wyniku zupe∏nie przypadkowej zbie˝noÊci w czasie operacji zaczepnych zaplanowanych
przez Niemców, którzy pragn´li ostrzelaç
Sunderland, a przy okazji zmusiç do walki
cz´Êç si∏ Royal Navy i Brytyjczyków, którzy
rajdem a˝ na wody Kattegatu zamierzali wywabiç w morze okr´ty Hochseeflotte. Si∏y
brytyjskie, dowodzone przez adm. Jellicoe liczy∏y 28 drednotów, 9 krà˝owników liniowych oraz mniejsze okr´ty, ∏àcznie 151 jednostek, którym Niemcy przeciwstawili zespó∏ 99 okr´tów, w tym 16 drednotów, 6 predrednotów i 5 krà˝owników liniowych, pod
flagà wiceadm. Scheer 25. Kaiser operowa∏
w sk∏adzie III Eskadry kontradm. Paula
Behncke, jako okr´t flagowy d-cy 6 Dywizjonu kontradm. Hermanna Nordmann.
Si∏y g∏ówne Hochseeflotte, w sk∏adzie których znajdowa∏ si´ okr´t wesz∏y do akcji
w dniu 31 maja oko∏o godz. 17.46, otwierajàc
ogieƒ do brytyjskich krà˝owników liniowych
wiceadm. Beatty. Oko∏o godz. 19.20 Kaiser
wraz z okr´tami liniowymi 5 Dywizjonu
zniszczy∏ ogniem swych dzia∏ krà˝ownik pancerny kontradm. Arbuthnot — Defence,
a ci´˝ko uszkodzi∏ Warrior 26. Z nastaniem
zmroku g∏ówne si∏y niemieckie os∏aniane
przez desperacko walczàce krà˝owniki liniowe, rozpocz´∏y odwrót do swych baz, niepokojone jedynie nielicznymi nocnymi atakami
kontrtorpedowców przeciwnika.
W bitwie pod Skagerrakiem Kaiser wystrzeli∏ ogó∏em 224 pociski kal. 305 mm, sam
otrzymujàc 2 trafienia, które na szcz´Êcie nie
spowodowa∏y strat wÊród za∏ogi, ranny zosta∏ tylko 1 marynarz. Uszkodzenia okr´tu
okaza∏y si´ niegroêne, tak ˝e pobyt w stoczni
trwa∏ krótko i ju˝ w sierpniu drednot powróci∏ do linii.
Do nowego starcia obu pot´g omal nie
dosz∏o w trakcie nast´pnego niemieckiego
wypadu przeciw wschodnim wybrze˝om Anglii w dniach 18-20 sierpnia 1916, w którym
uczestniczy∏ ju˝ Kaiser. Tym razem celem
starannie zaplanowanego ataku, z wykorzystaniem okr´tów podwodnych, mia∏ byç
Sunderland. Brytyjczycy, którzy dowiedzieli
si´ o zamiarach przeciwnika wyprowadzili
w morze gro si∏ Grand Fleet. Do starcia zespo∏ów si∏ g∏ównych obu stron po raz kolejny nie dosz∏o, mimo, ˝e rankiem 19 sierpnia

1916 znajdowa∏y si´ one w odleg∏oÊci zaledwie 40 Mm, zaÊ prowadzone na morzu dzia∏ania zmusi∏y Niemców do rezygnacji z zamiaru ostrzelania Sunderland i powrotu do
baz. Sukces odnios∏y jedynie zabezpieczajàce operacj´ U-booty, które zdo∏a∏y zatopiç
2 brytyjskie krà˝owniki.
Hochseeflotte wznowi∏a dzia∏alnoÊç dopiero w paêdzierniku, gdy w dniach 18-19 wysz∏a na wody Zatoki Helgolandzkiej kierujàc
si´ ku ¸awicy Dogger. W operacji tej uczestniczy∏ równie˝ Kaiser. Kolejnà operacj´ przeprowadzi∏y niemieckie si∏y g∏ówne w dniach
4-5 listopada 1916, a jej celem by∏o ubezpieczenie akcji ratowania 2 U-bootów, które wesz∏y na mielizn´ u wybrze˝y duƒskiej Jutlandii. Dzia∏ania te przeprowadzono bez kontaktu z si∏ami nawodnymi przeciwnika.
Z dniem 1 grudnia 1916 roku Kaiser wraz
z pozosta∏ymi drednotami tego typu przeszed∏ do IV Eskadry, gdzie pe∏ni∏ funkcj´
jednostki flagowej 2 Admira∏a Eskadry.
Przez wi´kszà cz´Êç roku 1917 jednostka
nie bra∏a udzia∏u w operacjach bojowych,
podobnie jak inne jednostki ci´˝kie Hochseeflotte, bowiem ci´˝ar prowadzenia dzia∏aƒ
ofensywnych przerzucono na U-booty.
W czerwcu 1917 stanowisko dowódcy Kaiser
objà∏ KptzS Max Loesch. W dniu 24 wrzeÊnia 1917 drednot wszed∏ w sk∏ad specjalnego niemieckiego zespo∏u, którego zadaniem
by∏o przeprowadzenie operacji pod kryptonimem „Albion” polegajàcej na opanowaniu Wysp Moonsundzkich, zamykajàcych
wyjÊcie z Zatoki Ryskiej na otwarty Ba∏tyk.
Do wykonania zadania Niemcy zgromadzili
znaczne si∏y pod dowództwem wiceadm.
Ehrharda Schmidt, ∏àcznie 351 jednostek
bojowych i pomocniczych, w tym 10 okr´tów
liniowych, krà˝ownik liniowy, 9 krà˝owników oraz 58 kontrtorpedowców 27 Kaiser
znajdowa∏ si´ w sk∏adzie IV Eskadry wiceadm. Wilhelma Souchon, jako jednostka flagowa 2 Admira∏a Eskadry, którego funkcje
pe∏ni∏ KptzS Hugo Meurer. Okr´t opuÊci∏
Kiloni´ 24 wrzeÊnia i przeszed∏ na wody Zatoki Gdaƒskiej, skàd 10 paêdziernika dalej
23. wg Breyer S., Die Schlachtschiffe der... w roku 1915
wszystkie okr´ty liniowe typu Kaiser uczestniczy∏y w
wypadach 17-18 kwietnia, 17-18 maja i 23-24 paêdziernika,
co nie znajduje potwierdzenia w innych êród∏ach.
24. Markgraf — niemiecki okr´t liniowy zbud. 1911-1915
Brema, wyp. 25 390/29 200 t, d∏. 175,4 m, szer. 29,5 m, zan.
8,3/ 9,3 m, tur. par. 31 000 KM, pr´dkoÊç 21 w., uzbr.: 10 x
305 mm, 14 x 150 mm, 6 x 88 mm, 4 x 88 mm plot, 5 wt kal.
500 mm, za∏oga 1 136 ludzi.
25. wg Gozdawa-Go∏´biowski J., Wywerka-Prekurat T.,
Pierwsza...
26. Defence - brytyjski krà˝ownik pancerny, zbud. 1908 wyp.
14 835 t, d∏. 158,2 m szer. 22,7 m, zan. 7,7 m, masz. par.,
pr´dkoÊç 23 w., uzbr.: 4 x 234 mm, 10 x 190 mm, 16 x76
mm, 5 wt kal. 457 mm, za∏oga 903 ludzi.
Warrior - bryt. krà˝. panc., zbud. 1907, wyp. 13 550 t, d∏.
154,1 m, szer. 22,4 m, zan. 7,3 m, masz. par., pr´dkoÊç 23
w., uzbr.: 6 x 234 mm, 4 x 190 mm, 24 x 47 mm, 3 wt kal.
457 mm, za∏oga 704 ludzi.
27. wg Kosiarz E., Pierwsza wojna Êwiatowa na Ba∏tyku,
Gdaƒsk 1979.
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do Libawy. W dniu 12 paêdziernika 1917
drednot zakotwiczy∏ w Zatoce Taga i rozpoczà∏ ostrza∏ baterii nadbrze˝nej Hundsort,
wspierajàc niemiecki desant. W dniach
13-14 paêdziernika Kaiser zabezpiecza∏ operacje tra∏owców na Zatoce Kassarskiej.
O godz. 13.45 14 paêdziernika okr´t ostrzela∏ rosyjskà kanonierk´ Chrabryj 28, która podesz∏a do brzegów Ozylii. Po chwili ogieƒ
przeniesiono na kontrtorpedowce, z których
Grom 29 zosta∏ trafiony pociskiem kal. 305
mm i unieruchomiony. Próby odholowania
uszkodzonej jednostki wobec skoncentrowanego niemieckiego ognia nie powiod∏y si´
i kontrtorpedowiec zatonà∏ na wodach Soelsund. W dniu 16 paêdziernika Kaiser ostrzeliwa∏ rosyjskie baterie nadbrze˝ne w rejonie
przylàdka Toffri na wyspie Dagö. W sk∏adzie
specjalnego zespo∏u drednot znajdowa∏ si´
do 30 paêdziernika 1917, po czym odszed∏
do Kilonii, którà osiàgnà∏ 2 listopada, a 7 tego miesiàca znalaz∏ si´ na powrót na wodach
Morza Pó∏nocnego.
W dniach 17-17 listopada 1917 dosz∏o do
kolejnej bitwy na wodach Zatoki Helgolandzkiej. W czasie tej operacji Kaiser wraz
z „bliêniaczym” Kaiserin stanowi∏ ubezpieczenie sil lekkich z 2 Grupy Rozpoznawczej
kontradm. Ludwiga v. Reuter. W starciu
w którym po stronie brytyjskiej uczestniczy∏y
prócz krà˝owników równie˝ nowe wielkie
krà˝owniki i krà˝ownik liniowy zosta∏ uszkodzony niemiecki Königsberg (II) 30.
W dniu 2 lutego 1918 jednostka ubezpiecza∏a krà˝ownik Stralsund 31 uszkodzony
w wyniku wejÊcia na min´, a mi´dzy 23 i 25
kwietnia wzi´∏a udzia∏ w ostatnim wypadzie
zespo∏u Hochseeflotte w pó∏nocnej cz´Êci
Morza Pó∏nocnego, którego celem by∏ wielki konwój zmierzajàcy z Bergen w Norwegii
do Firth of Forth. Wobec nie odnalezienia
konwoju Niemcy powrócili do swych baz,

przerywajàc aktywnoÊç si∏ ci´˝kich praktycznie do koƒca wojny.
W sierpniu 1918 dowództwo Kaiser objà∏
KptzS Hermann Bauer, zaÊ funkcj´ 2 Admira∏a Eskadry, którego flaga powiewa∏a nad
okr´tem, kontradm. Ernst Goette. Przeprowadzono równie˝ przebudow´ okr´tu polegajàcà na zastàpieniu dotychczasowego
masztu przedniego konstrukcji palowej nowym solidnym masztem rurowym o Êrednicy
2 m, zakoƒczonym stanowiskiem obserwacyjnym i dalmierzem.
W obliczu nieuchronnie zbli˝ajàcego si´
koƒca wojny adm. Scheer ze swym sztabem
opracowa∏ plan wielkiej, choç zdecydowanie
desperackiej akcji zaczepnej Hochseeflotte
przeciwko Royal Navy. Plan zak∏ada∏ przeprowadzenie dzia∏aƒ dywersyjnych, które
mia∏y sprowokowaç Brytyjczyków do wyjÊcia
w morze wprost na czekajàce ju˝ U-booty,
a dopiero potem po odpowiednim ich
uszczupleniu, pod lufy ci´˝kich okr´tów artyleryjskich. Realizacj´ operacji przewidziano na dzieƒ 30 paêdziernika 1918, o zamiarach tych jednak z doniesieƒ wywiadu wiedzieli ju˝ Brytyjczycy, którzy zawczasu zdà˝yli przygotowaç si∏y Grand Fleet. Niemiecki
plan spali∏ na panewce z uwagi na rebeli´
zm´czonych wojnà za∏óg okr´tów liniowych,
co zmusi∏o dowodzàcego zespo∏em adm. v.
Hipper do powrotu do baz.
W pierwszych dniach listopada 1918
rozruchy zrewolucjonizowanych marynarzy obj´∏y wi´kszoÊç du˝ych miast portowych, co szybko doprowadzi∏o do rozszerzenia si´ zamieszek na ca∏e Niemcy,
a w konsekwencji 10 listopada do abdykacji cesarza Wilhelma II i jego wyjazdu do
Holandii. W dniu 11 listopada 1918 wesz∏o
w ˝ycie podpisane w Rethondes ko∏o
Compiegne zawieszenie broni. Na mocy
art. 23 tego dokumentu Niemcy zosta∏y

zobowiàzane do rozbrojenia i internowania floty.
Po usuni´ciu z pok∏adu amunicji, rozbrojone niemieckie okr´ty przeznaczone do internowania, wÊród których znajdowa∏ si´
równie˝ Kaiser, opuÊci∏y 19 listopada 1918
Wilhelmshaven wychodzàc w swój ostatni
rejs. 21 listopada zespól, którym dowodzi∏
wiceadm. Ludwig v. Reuter, wszed∏ do Firth
of Forth, gdzie na jednostkach opuszczono
niemieckie bandery, po czym skierowano na
kotwicowisko Scapa Flow, które Alianci wyznaczyli na miejsce internowania. W dniu 25
listopada 1918 Kaiser zakotwiczy∏ na zachód od wyspy Cava. Funkcj´ dowódcy internowanego i systematycznie pozbawianego za∏ogi okr´tu pe∏ni∏ KptLt (kpt) Kurt
Wippen.
Gdy póênà wiosnà 1919 dalszy los internowanych jednostek sta∏ si´ oczywisty dla wiceadm. v. Reuter, rozpoczà∏ on przygotowania majàce zapobiec ostatecznemu przej´ciu
okr´tów przez Aliantów. Niemieckie okr´ty
winny zostaç zatopione przez w∏asne szczàtkowe za∏ogi. Rozkaz zniszczenia okr´tów
wydano w dniu 21 czerwca 1919 roku
i Kaiser o godz. 13.25 spoczà∏ na dnie kotwicowiska. Brytyjczycy podnieÊli wrak z dna
w dniu 20 marca 1929 i odholowali go do
28. Charbryj - rosyjska kanonierka, zbud. 1897, wyp. 1 735 t,
d∏. 72,2 m, szer. 12,7 m, zan. 3,7 m, masz. par., pr´dkoÊç 14
w, uzbr.: 5 x 130 mm, 2 x 47 mm plot, 1 x 40 mm plot,
za∏oga 199 ludzi.
29. Grom - ros. kontrtorpedowiec zbud. 1915 Piotrogród, wyp.
1 260 t, d∏. 98 m, szer. 9,3 m, zan. 3,0 m, tur. par. 30 000
KM, pr´dkoÊç 32 w., uzbr.: 4 x 102 mm, 1 x 40 mm plot, 2
km, 9 wt kal. 457 mm, za∏oga 150 ludzi.
30. Königsberg (II) - niemiecki krà˝ownik lekki, zbud. 19141916 Brema, wyp. 5 440/7 215 t, d∏. 151,4 m, szer. 14,3 m,
zan. 6 m, tur. par. 31 000 KM, pr´dkoÊç 27,5 w., uzbr.: 8 x
150 mm, 2 x 88 mm plot, 4 wt kal. 500 mm, 120 min, za∏oga
475 ludzi.
31. Stralsund - niemiecki krà˝ownik lekki , zbud .1910-1912
Brema, tur. par. 35 515 KM, pr´dkoÊç 28,2 w., - pozosta∏e
dane jak Strassburg.

Friedrich der Grosse w jednym z norweskich fiordów na prze∏omie lipca i sierpnia 1913 roku. W czasie tego rejsu cesarz Wilhelm II spotka∏ si´ z norweskim królem
Haakonem. Na drugim planie, z lewej, bli˝niaczy Kaiser.
fot. zbiory Siegfried Breyer
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Sterowiec marynarki nad Friedrich der Grosse, fotografia przedwojenna.

Rosyth, gdzie w roku 1930 zosta∏ poci´ty na
z∏om.

Friedrich der Grosse
Kontrakt na budow´ okr´tu liniowego
okreÊlanego jako „Ersatz Heimdall” zosta∏
zawarty we wrzeÊniu 1909 roku ze stocznià
A.G. „Vulcan” w Hamburgu. Nowa jednostka, dla której przewidziano nazw´ Friedrich
der Grosse na czeÊç króla Prus Fryderyka II
Wielkiego, bardzo negatywnie zapisanego
w dziejach Polski, otrzyma∏a numer stoczniowy 310.
St´pk´ pod nowy drednot po∏o˝ono na
pochylni w Hamburgu, gdzie by∏ to pierwszy
okr´t liniowy tej wielkoÊci, w dniu 26 stycznia 1910 roku. Prace stoczniowe przebiega∏y
sprawnie, co pozwoli∏o na wodowanie okr´tu po prawie 18 miesiàcach budowy, w dniu
11 czerwca 1911. Matkà chrzestnà „Wielkiego Fryderyka” zosta∏a ma∏˝onka cesarskiego
syna Augusta Wilhelma ksi´˝niczka Alexandra v. Schleswig-Holstein-SonderburgGlücksburg 32.
Po ukoƒczeniu prac wykoƒczeniowych
rozpocz´to próby zdawczo-odbiorcze,
w trakcie których przeprowadzono próby
pr´dkoÊci. Maksymalna moc si∏owni Friedrich der Grosse wynios∏a 42 181 KM, co

16

przy 272 obrotów Êruby na minut´ pozwoli∏o
na uzyskanie pr´dkoÊci 22,4 w´z∏a. Dowództwo okr´tu z chwilà jego ukoƒczenia objà∏
KptzS Theodor Fuchs.
Po wejÊciu do s∏u˝by okr´t poczàtkowo
wcielono do V Dywizjonu, jednak szybko
zosta∏ flagowcem ca∏ej Hochseeflotte, zast´pujàc w tej funkcji predrednot Deutschland 33 Funkcj´ jednostki flagowej pe∏ni∏
nieprzerwanie od 22 stycznia 1913 do 14
marca 1917, gdy zosta∏ zastàpiony przez
nowszy i pot´˝niejszy okr´t liniowy Baden 34. W dniu 30 stycznia 1913 podniós∏ na
okr´cie swojà flag´ dowódca Hochseeflotte
wiceadm. Friedrich v. Ingenohl., zaÊ 2 marca tego roku przeszed∏ do Wilhelmshaven,
które na najbli˝sze 4 lata sta∏o si´ portem
bazowym. W zwiàzku z nowà szczególnà
funkcjà jednostk´ wyposa˝ono w rozbudowany specjalny pomost sygna∏owy, wykorzystywany równie˝ w czasie parad, na rufowej
nadbudówce, który zdemontowano w roku
1914 w zwiàzku z rozpocz´ciem dzia∏aƒ wojennych.
Z wiosnà 1913 okr´t flagowy Hochseeflotte rozpoczà∏ intensywnà dzia∏alnoÊç
zwiàzanà z cyklem manewrów i çwiczeƒ si∏
floty, jakie odbywa∏y si´ na wodach Morza
Pó∏nocnego i Ba∏tyku, gdzie w koƒcu

fot. „Marine-Arsenal”

kwietnia odby∏ próbne strzelanie artyleryjskie. W czasie „Tygodnia Kiloƒskiego”
w czerwcu 1913 na pok∏adzie okr´tu goÊci∏
w∏oski monarcha Victor Emanuel z królowà Helenà. W drugiej po∏owie lipca i poczàtkach sierpnia zespó∏ niemieckich okr´tów tradycyjnie goÊci∏ na wodach norweskich. W czasie tej wizyty dosz∏o do spotkania cesarza Wilhelma II z norweskim królem Haakonem przy okazji ods∏oni´cia pomnika Frithjof.
W dniu 31 sierpnia 1913 rozpocz´∏y si´ jesienne manewry Hochseeflotte, w których
po raz pierwszy wzi´∏y udzia∏ 3 wodnosamoloty z Marineflugzeugabteilung Putzig
(Puck) oraz sterowiec L-1. Ten ostatni
w dniu 9 wrzeÊnia 1913 uleg∏ w rejonie Helgolandu w czasie burzy awarii, która spowodowa∏a straty wÊród jego za∏ogi.
Rok 1914 rozpocz´to od çwiczeƒ wykony32. wg Hildebrand H.H., Röhr O., Steinmetz H.O., Die
deutschen Kriegsschiffe - Biographien, Ratingen bdw.
33. Deutschland - niemiecki pancernik, zbud. 1903-1906
Kilonia, wyp. 14 218 t, d∏. 127,6 m, szer. 22,2 m, zan. 8,2 m,
masz. par., pr´dkoÊç 18 w., uzbr.: 4 x 280 mm, 14 x 170 mm,
20 x 88 mm, 6 wt kal. 450 mm, za∏oga 743 ludzi.
34. Baden - niemiecki okr´t liniowy, zbud. 1913-1916 Danzig
(Gdaƒsk), wyp. 28 525/32 200 t, d∏. 179,4 m, szer. 30 m,
zan. 8,4/9,4 m, tur. par. 48 000 KM, pr´dkoÊç 21 w., uzbr. 8
x 380 mm, 16 x 150 mm, 4 x 88 mm plot., 5 wt kal. 600 mm,
za∏oga 1 171 ludzi.

Nr 54 (4/2002)

• OKR¢TY WOJENNE

I WOJNA ÂWIATOWA
wanych zarówno przez pojedyncze okr´ty
jak i zespo∏y czy zwiàzki taktyczne. Od koƒca marca Hochseeflotte wesz∏a w faz´ manewrów wiosennych, przeprowadzanych
z udzia∏em U-bootów i si∏ powietrznych na
Morzu Pó∏nocnym i Ba∏tyku. Gdy z dniem 1
maja 1914 ∏àczàcy te morza Kana∏ Cesarza
Wilhelm (Kiloƒski) zosta∏ dzi´ki Êluzom
i pog∏´bieniu udost´pniony dla du˝ych okr´tów nawodnych, u∏atwiajàc tym samym swobodne przerzucanie si∏ mi´dzy tymi akwenami Eskadry II i III stacjonowa∏y w Kilonii,
a Eskadra I i Grupa Rozpoznawcza w Wilhelmshaven.
W obchodach „Tygodnia Kiloƒskiego”
w 1914 wzi´∏a jeszcze udzia∏ brytyjska eskadra wiceadm. George Warrender, jednak
przebieg wizyty zosta∏ zak∏ócony tragicznymi
wieÊciami z Sarajewa. W lipcu flagowiec
wzià∏ udzia∏ w ostatnim pokojowym rejsie na
wody norweskie, po czym 29 tego miesiàca
powróci∏ do Wilhelmshaven w zwiàzku
z podj´tà przez Niemców mobilizacjà.
W chwili wybuchu I wojny Êwiatowej Friedrich der Grosse by∏ okr´tem flagowym
Hochseeflotte, na pok∏adzie którego urz´dowa∏ jej dowódca adm. Friedrich v. Ingenohl wraz ze swym sztabem pod dowództwem KptzS Ernsta Ritter v. Mann Edler v.
Tiechler. Po mobilizacji w sk∏adzie floty znalaz∏y si´ 3 Eskadry drednotów i predrednotów (I, II i III), kolejne 3 Eskadry grupujàce
jednostki starszych typów (IV, V i VI) oraz
si∏y rozpoznawcze (I, II, III, IV i V Grupa)
skupiajàce krà˝owniki, w tym liniowe i pancerne.
Akcje bojowe w których bra∏ udzia∏ okr´t
flagowy wiàza∏y si´ z przeprowadzanymi
przez si∏y floty wypadami. Do pierwszej dosz∏o w dniach 2-4 grudnia 1914 w czasie wypadu krà˝owników liniowych przeciwko
Great Yarmouth, a kolejnej ju˝ 15-16 grudnia tego roku w toku operacji przeciw Hartlepool, Whitby i Scarborough. Do koƒca roku 1914 dokonano nieznacznej przebudowy
przedniego komina jednostki, podnoszàc jego wysokoÊç o 1 m.
W lutym 1915 dowódcà Hochseeflotte zosta∏ adm. Hugo v. Pohl. W tym roku Friedrich der Grosse uczestniczy∏ w ramach si∏
ubezpieczajàcych w kilku krótkich wypadach
przeprowadzonych w Êrodkowej cz´Êci Morza Pó∏nocnego. By∏y to akcje w dniach
17-18 kwietnia, 17-18 maja na ¸awicy Dogger oraz 23-24 paêdziernika na wysokoÊç
Horns Riff-Esbjerg 35.
Kolejna zmiana na stanowisku dowódcy
Hochseeflotte w styczniu 1916, gdy objà∏ je
wiceadm. Reinhard Scheer, zaowocowa∏a
wzrostem aktywnoÊci floty. W dniach 5-6
marca flota wysz∏a w kierunku Hoofden,
jednak nie napotykajàc przeciwnika zawróci∏a do baz. W dniach 24-25 kwietnia si∏y
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g∏ówne Hochseeflotte zabezpiecza∏y wypad
si∏ rozpoznawczych kontradm. Boedicker,
których zadaniem by∏o dywersyjne ostrzelanie Yarmouth i Lowestoft dla wsparcia antybrytyjskiego powstania w Irlandii. W czasie
tej akcji równie˝ nie dosz∏o do kontaktu bojowego z si∏ami Grand Fleet.
W dniach 31 maja i 1 czerwca 1916 roku
dosz∏o pod Skagerrakiem do najwi´kszej bitwy si∏ nawodnych w czasie I wojny Êwiatowej. Dzia∏aniami sil niemieckich z pok∏adu
Friedrich der Grosse dowodzi∏ wiceadm.
Scheer. W czasie boju okr´t przemieszcza∏
si´ w szyku wraz z 1 Dywizjonem Okr´tów
Liniowych wiceadm. Ehrharda Schmidt. Po
serii manewrów i wzajemnych uników
o godz. 20.13 niemieckie zgrupowanie si∏
g∏ównych pod przykryciem szar˝y krà˝owników liniowych KptzS Johannesa Hartog, wykona∏o zwrot bojowy by o godz. 22.00 po∏o˝yç si´ na kurs powrotny prowadzàcy na w∏asne wody. W nocy 1 czerwca oko∏o godz.
01.07 odchodzàce z pola walki drednoty
1 Dywizjonu wraz flagowcem Hochseeflotte
natkn´∏y si´ na uszkodzony wieczorem brytyjski krà˝ownik pancerny Black Prince 36.
Otwarty z dystansu zaledwie 1 000 m metrów morderczy ogieƒ artyleryjski spowodowa∏ po kilku minutach eksplozj´ i zatoni´cie
krà˝ownika. Okr´t flagowy si∏ niemieckich
osiàgnà∏ bezpiecznie Wilhelmshaven w dniu
1 czerwca 1916 o godz. 15.00.
KoniecznoÊç usuni´cia uszkodzeƒ, jakie
otrzyma∏y w bitwie pod Skagerrakiem okr´ty obu stron spowodowa∏a, ˝e floty no koƒca
lipca 1916 nie by∏y w stanie podjàç ˝adnych
wi´kszych operacji bojowych. Kolejnà akcj´,
tym razem skierowana przeciwko brytyjskiemu Sunderland, si∏y niemieckie przeprowadzi∏y ju˝ w dniach 18-20 sierpnia 1916. W jej
toku zdo∏ano jednak uniknàç starcia zespo∏ów si∏ g∏ównych, mimo ˝e w pewnym momencie dzieli∏ je od siebie dystans zaledwie
40 Mm. Nast´pnà akcje, której celem by∏a
¸awica Dogger, Niemcy wykonali w dniach
18-20 paêdziernika 1916.
Z dniem 1 grudnia 1916 wesz∏a w ˝ycie
nowa struktura organizacyjna Hochseeflotte, którà tworzy∏y I, III i IV Eskadra Okr´tów Liniowych oraz I, II i IV Grupa Rozpoznawcza.
Z dniem 14 marca 1917 „Wielki Fryderyk” przesta∏ pe∏niç funkcj´ flagowca Hochseeflotte i zosta∏ przydzielony do IV Eskadry, gdzie zosta∏ nowym okr´tem flagowym
tego zwiàzku taktycznego. 18 marca 1917
swojà flag´ na okr´cie podniós∏ dowódca IV
Eskadry wiceadm. Franz Mauve.
W roku 1917 flota niemiecka przez wi´kszà cz´Êç roku pozostawa∏a w bazach. BezczynnoÊç w po∏àczeniu z pogarszajàcymi si´
w miar´ up∏ywu wojny warunkami s∏u˝by na
okr´tach i ostrà dyscyplinà prowadzi∏a do

wzrostu niezadowolenia wÊród cz∏onków za∏óg. Stosunki panujàce wÊród kadry oficerskiej marynarki, gdzie istnia∏y wyraêne ró˝nice mi´dzy korpusem morskim a pozosta∏ymi, znalaz∏y tak˝e przeniesienie na grunt posiadajàcych bardzo licznà za∏og´ drednotów.
Szczególnie podatnà na wp∏ywy antywojennej propagandy socjalistów z USPD by∏y za∏ogi maszynowe, których trzon stanowili palacze, nie darmo nazywani „kulisami cesarza”. Trudne warunki s∏u˝by, przy systematycznie zmniejszanych racjach ˝ywnoÊciowych i bardzo cz´stych nawet w portach
ucià˝liwych pracach bunkrowych zwiàzanych z za∏adunkiem w´gla, a z drugiej strony
brak dzia∏aƒ bojowych, a co dopiero zwyci´stw na morzu, powodowa∏y wzburzenie
wÊród za∏óg. Fala marynarskich wystàpieƒ
przetoczy∏a si´ przez pok∏ady jednostek IV
Eskadry latem 1917 roku. Na Friedrich der
Grosse dosz∏o do niepokojów 4 i 5 oraz 11
i 12 lipca 1917. Dowództwo zareagowa∏o
bardzo szybko i zdecydowanie na oznaki niezadowolenia aresztujàc i stawiajàc przed sàdem wojennym IV Eskadry 53 marynarzy
uznanych za prowodyrów. W dniu 26 sierpnia 1917 pi´ciu z nich zosta∏o skazanych na
kar´ Êmierci przez rozstrzelanie, a pozostali
na d∏ugoletnie wi´zienie. WÊród skazanych
na Êmierç 3 by∏o cz∏onkami za∏ogi „Wielkiego Fryderyka”, byli to Erwin Sachse, Weber
oraz Max Reichpietsch. Dwóch pierwszych
u∏askawiono, zamieniajàc kar´ na 15 lat wi´zienia, natomiast Reichpietsch, który ju˝
wczeÊniej mia∏ na sumieniu 14 kar dyscyplinarnych i wyrok sàdu polowego, zosta∏ rozstrzelany 5 wrzeÊnia 1917 roku 37. Reichpietsch oraz drugi z rozstrzelanych Köbis,
stali si´ po II wojnie Êwiatowej patronami
licznych ulic w obu ówczesnych paƒstwach
niemieckich. Swego rodzaju ironia losu polega na tym, ˝e w dzisiejszym Berlinie nazw´
„Reichpietschufer” nosi obecnie dawna ulica „Tirpitzufer”, przy której wczeÊniej urz´dowa∏ szef Abwehry adm. Wilhelm Canaris.
W sierpniu 1917 dowództwo Friedrich
der Grosse objà∏ KptzS Johannes v. Lessel.
Od wrzeÊnia drednot znalaz∏ si´ w sk∏adzie
specjalnego zgrupowania floty utworzonego
w celu opanowania Wysp Moonsundzkich
na Ba∏tyku jako okr´t flagowy nowego dowódcy IV Eskadry wiceadm. Wilhelma Souchon. W praktyce dzia∏ania okr´tu sprowadza∏y si´ do wsparcia ogniowego desantów i walki ogniowej z rosyjskimi bateriami
nadbrze˝nymi. Na Ba∏tyku jednostka znajdowa∏a si´ do 22 paêdziernika, po czym 27
35. wg Koop G., Schmolke K-P, Von der....
36. Black Prince - brytyjski krà˝ownik pancerny, zbud. 1906,
wyp. 13 550 t, d∏. 154,1 m, szer. 22,4 m, zan. 7,3 m, masz.
par., pr´dkoÊç 23 w., uzbr. : 6 x 234 mm, 10 x 152 mm, 20 x
47 mm, 3 wt kal. 457 mm,za∏oga 857 ludzi.
37. wg Koop G., Schmolke K-P, Die Linienschiffe der BayernKlasse, Bonn, 1996.
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Okr´ty liniowe typu Kaiser sfotografowane z pok∏adu sterowca w trakcie wojny.

tego miesiàca wróci∏a na wody Morza Pó∏nocnego.
W styczniu czasowo obowiàzki dowódcy
drednota pe∏ni∏ KptzS Wilhelm Adelung,
którego nast´pnie zastàpi∏ ju˝ jako sta∏y dowódca KptzS Gustav Luppe. W dniach
23-25 kwietnia 1918 okr´t uczestniczy∏ wraz
z innymi jednostkami IV Eskadry w ostatnim nieudanym wypadzie si∏ Hochseeflotte
przeciwko konwojowi z Norwegii do Szkocji.
W roku 1918 dokonano przebudowy jednostki, zast´pujàc dotychczasowy maszt
przedni o konstrukcji palowej, nowym solidnym rurowym masztem o Êrednicy 2 m, zakoƒczonym stanowiskiem obserwacyjnym
i dalmierzem.
Do koƒca I wojny Êwiatowej okr´t pozostawa∏ bezczynnie w Wilhelmshaven. Dopiero w dniu 30 paêdziernika 1918, gdy g∏ówne
si∏y Hochseeflotte wysz∏y w morze dla przeprowadzenia desperackiego ataku na jednostki Royal Navy, znalaz∏ si´ wÊród nich
tak˝e Friedrich der Grosse. Do ataku ostatecznie nie dosz∏o z powodu buntu za∏óg
cz´Êci niemieckich okr´tów liniowych, co
zmusi∏o adm. v. Hipper do powrotu do baz.
Drednot znalaz∏ si´ mi´dzy okr´tami, które Niemcy musieli poddaç internowaniu na
mocy postanowieƒ traktatu o zawieszeniu
broni, które wesz∏o w ˝ycie 11 listopada 1918
roku. W dniu 18 listopada 1918 Friedrich
der Grosse ostatni raz opuÊci∏ Wilhelmshaven jako jednostka flagowa ca∏ego przezna-
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czonego do internowania zespo∏u. Funkcj´
flagowca pe∏ni∏ a˝ do dnia 25 marca 1919 roku, gdy przejà∏ jà krà˝ownik Emden (II) 38
Realizujàc rozkaz wiceadm. v. Reuter okr´t
zosta∏ zatopiony przez szczàtkowà za∏og´
pod dowództwem KKpt (kmdr ppor) Ottmara v. Wachter na wodach Scapa Flow
w dniu 21 czerwca 1919 roku o godz. 12.16.
Admiralicja brytyjska sprzeda∏a w dniu 27
czerwca 1934 roku spoczywajàcy na dnie
wrak drednota firmie Cox & Danks Ltd. za
kwot´ 750 £. Wrak wydobyto na powierzchni´ 29 kwietnia 1937, po czym 31 czerwca tego roku odholowano do Rosyth, gdzie zosta∏
ostatecznie z∏omowany.
Dzwon okr´towy z pok∏adu Friedrich der
Grosse zosta∏ w dniu 30 sierpnia 1965 roku
uroczyÊcie przekazany przez Brytyjczyków
w Faslane szkolnej fregacie Bundesmarine
Scheer 39.

Kaiserin
Reichsmarineamt zawar∏ w koƒcu roku
1909 stanowiàcy realizacj´ Programu
1910-1911 kontakt ze stocznià Howaldtswerke Kiel w Kilonii na budow´ trzeciego
nowego okr´tu liniowego typu Kaiser, okreÊlonego jako „Ersatz Hagen”. St´pk´ pod
budow´ jednostki po∏o˝ono na stoczniowej
pochylni w lipcu 1910 roku. Drednot dla którego przewidziano nazw´ Kaiserin (pol.
„Cesarzowa”) otrzyma∏ numer stoczniowy
530. Stoczniowe prace monta˝owe przebie-

fot. „Marine-Arsenal”

ga∏y sprawnie, co pozwoli∏o na przeprowadzenie po 16 miesiàcach budowy uroczystego wodowania okr´tu. Mia∏o ono miejsce
w dniu 11 listopada 1911 roku w obecnoÊci
cesarskiej pary, zaÊ matkà chrzestnà jednostki zosta∏a cesarska córka ksi´˝niczka Victoria Luise v. Preussen. Po ukoƒczeniu prac
stoczniowych z dniem 14 maja 1913 „Cesarzowa” wesz∏a formalnie do s∏u˝by w V Dywizjonie. Funkcj´ pierwszego dowódcy okr´tu objà∏ KptzS Karl Sievers. W toku przeprowadzanych prób zdawczo-odbiorczych,
które z uwagi na awarie uk∏adu nap´dowego
przeciàgn´∏y si´ w czasie, przeprowadzono
mi´dzy innymi prób´ si∏owni, uzyskujàc w listopadzie 1913 moc 41 533 KM przy 268 obrotach Êruby na minut´, co dawa∏o pr´dkoÊç
maksymalnà 22,1 w´z∏a.
Z dniem 13 grudnia 1913 roku, po ostatecznym ukoƒczeniu wszystkich prób, drednot oficjalnie zosta∏ wcielony do s∏u˝by w nowo utworzonej III Eskadrze rozpoczynajàc
intensywne szkolenie i zgrywanie za∏ogi. Jednostka uczestniczy∏a tak˝e w çwiczeniach
i manewrach Eskadry oraz floty, poczynajàc
od przeprowadzonych w lutym na Morzu
Pó∏nocnym, poprzez majowe manewry do
38. Emden (II) - niemiecki krà˝ownik lekki, zbud. 1914-1916
Brema - pozosta∏e dane jak Königsberg (II).
39. Scheer (eks-bryt. Hart) niemiecka fregata szkolna, zbud.
1943 Govan (Wielka Brytania), wyp. 1 925 t, d∏. 98,25 m,
szer. 12,46 m, zan. 3,02 m, tur. par., pr´dkoÊç 18,25 w.,
uzbr.: 4 x 40 mm plot, za∏oga 142 ludzi.
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wspólnych çwiczeƒ floty na Ba∏tyku. W dniu
7 lipca 1914 wraz z innymi jednostkami III
Eskadry Kaiserin odby∏a rejs na wody norweskie, z którego powróci∏a 22 tego miesiàca. W dniu 25 lipca jako pierwszy niemiecki
okr´t tej wielkoÊci „Cesarzowa” przesz∏a
przez Êluz´ Brunsbüttel na zmodernizowanym Kanale Cesarza Wilhelma (Kiloƒskim)
w kierunku Kilonii, potwierdzajàc tym samym przydatnoÊç tej drogi wodnej dla szybkiego przegrupowania jednostek mi´dzy
Morzem Pó∏nocnym a Ba∏tykiem. 31 lipca tà
samà drogà okr´t powróci∏ do Wilhelmshaven, gdzie na Schilling-Reede zasta∏a go
w dniu 1 sierpnia 1914 roku mobilizacja.
Przebieg dzia∏aƒ bojowych Kaiserin nie
odbiega∏ w zasadniczy sposób od przedstawionych ju˝ wczeÊniej innych jednostek III
Eskadry. W dniach 2-4 listopada 1914 by∏a
to os∏ona wypadu krà˝owników liniowych
przeciwko Great Yarmouth, a w dniach
15-16 grudnia tego roku wypadu Hochseeflotte przeciwko Hartlepool, Whitby i Scarborough. W trakcie tych dzia∏aƒ okaza∏o si´,
˝e przygotowanie za∏ogi okr´tu wymaga
jeszcze dalszego doskonalenia, w zwiàzku
z czym w dniach mi´dzy 23 a 29 stycznia
1915 drednot przeprowadza∏ çwiczenia na
wzgl´dnie bezpiecznych wodach Ba∏tyku.
W dniach od 31 stycznia do 20 lutego jednostk´ poddano remontowi w stoczni
Kaiserliche Werft w Wilhelmshaven, po zakoƒczeniu którego powróci∏a do sk∏adu III
Eskadry.
W roku 1915 Kaiserin uczestniczy∏ w wypadach si∏ niemieckich w dniach 29 marca,
17-18 kwietnia oraz 22 kwietnia. W okresie
mi´dzy 24 kwietnia a 10 maja drednot ponownie çwiczy∏ na Ba∏tyku, by nast´pnie
wziàç znów udzia∏ w operacjach Hochseeflotte w dniach 17-18 i 29-30 maja, 10 sierpnia, 11-12 wrzeÊnia oraz 23-24 paêdziernika.
Rok 1915 zakoƒczono manewrami na Ba∏tyku w okresie mi´dzy 5 a 20 grudnia.
Zmiana na stanowisku dowódcy Hochseeflotte, które w styczniu 1916 objà∏ wiceadm.
Scheer, doprowadzi∏a do wzrostu aktywnoÊci si∏ nawodnych floty, która cz´Êciej ni˝ to
mia∏o miejsce poprzednio, przeprowadza∏a
du˝e operacje o charakterze zaczepnym. Ju˝
w dniach 5-6 marca 1916 Kaiserin wzià∏
udzia∏ w wypadzie w kierunku Hoofden,
a 2-3 kwietnia w kolejnym w kierunku Amrumbank. Kolejnà du˝à operacjà by∏o ubezpieczanie w dniach 24-25 kwietnia dywersyjnego wypadu I Grupy Rozpoznawczej, której celem by∏o ostrzelanie Lowestoft i Yarmouth dla wsparcia antybrytyjskiego powstania w Irlandii.
„Cesarzowa” wzi´∏a udzia∏ w najwi´kszym starciu sil nawodnych w czasie I wojny
Êwiatowej, jakà by∏a bitwa pod Skagerrakiem w dniach 31 maja i 1 czerwca 1916 ro-
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ku. Jednostka wchodzi∏a w sk∏ad 6 Dywizjonu kontradm. Hermanna Nordmann (3
okr´ty liniowe typu Kaiser) III Eskadry
kontradm. Paula Behncke. W dniu 31 maja
oko∏o godz. 19.20 w∏aÊnie pod zmasowany
ogieƒ tego dywizjonu dosta∏ si´ Warspite 40,
który zosta∏ trafiony 13 pociskami kal. 305
mm, z których wi´kszoÊç wystrzelono z Kaiserin i ci´˝ko uszkodzony. W samym starciu
niemiecka jednostka nie zosta∏a uszkodzona, zaÊ w czasie bitwy wystrzeli∏a ∏àcznie oko∏o 160 pocisków kal. 305 mm, co stawia∏o
okr´t na 7 miejscu wÊród drednotów Hochseeflotte.
W sierpniu 1916 w dniach 18-20, okr´t
uczestniczy∏ w kolejnej operacji zaczepnej,
której celem mia∏o byç ostrzelanie Sunderland. Celu akcji Niemcy nie zdo∏ali zrealizowaç, a w jej toku omal nie dosz∏o do ponownego starcia si∏ g∏ównych obu przeciwników.
W okresie mi´dzy 21 paêdziernika a 2 listopada 1916 Kaiserin çwiczy∏ na wodach Ba∏tyku, by nast´pnie powróciç na Morzu Pó∏nocne. W dniach 18-20 paêdziernika okr´t
uczestniczy∏ w wypadzie si∏ Hochseeflotte na
¸awic´ Dogger. Ostatnià operacjà roku
1916 z udzia∏em „Cesarzowej” by∏o zabezpieczanie w dniach 4-5 listopada, operacji
ratowania 2 U-bootów (U 20 i U 30), które
wesz∏y na mielizn´ u brzegów Danii na wysokoÊci Bovbjerg.
Z dniem 1 grudnia 1916 roku wraz z innymi okr´tami typu Kaiser jednostka wesz∏a
w sk∏ad IV Eskadry Okr´tów Liniowych wiceadm. Franza Mauve.
Rok 1917 rozpoczà∏ si´ od awarii, do jakiej dosz∏o w dniu 14 marca, gdy okr´t przechodzàc Kana∏em Cesarza Wilhelma na
Ba∏tyk, gdzie mia∏y si´ odbyç kolejne çwiczenia, otar∏ si´ st´pkà o grunt, co spowodowa∏o, uszkodzenie kad∏uba do wn´trza którego
dosta∏o si´ oko∏o 280 t wody 41. Usuwanie
uszkodzenia w stoczni Kaiserliche Werft
w Kilonii trwa∏o od 15 do 18 marca 1917.
W okresie mi´dzy 30 marca a 8 czerwca Kaiserin, znajdowa∏ si´ w bazach Morza Pó∏nocnego, po czym przez prawie miesiàc do 2
lipca przeprowadza∏ çwiczenia na Ba∏tyku.
W lipcu 1917 stanowisko dowódcy jednostki
objà∏ KptzS Kurt Grasshoff.
Z nowym dowódcà drednot dzia∏a∏ na
wodach Zatoki Niemieckiej a˝ do wrzeÊnia
1917, gdy znalaz∏ si´ w sk∏adzie specjalnego
zgrupowania Hochseeflotte dowodzonego
przez wiceadm. Ehrharda Schmidt, utworzonego w celu przeprowadzenia operacji
pod kryptonimem „Albion”, polegajàcej na
opanowaniu Wysp Moonsundzkich. „Cesarzowa” opuÊci∏a Kiloni´ 23 wrzeÊnia w kierunku Zatoki Gdaƒskiej, skàd 10 paêdziernika przesz∏a w rejon Zatoki Taga, gdzie
wspiera∏a ogniem desant oddzia∏ów niemieckich. W ramach dzia∏aƒ 12 paêdzierni-

ka okr´t ostrzeliwa∏ baterie nadbrze˝ne
Hundsort, a 14 i 15 tego miesiàca prowadzi∏
pojedynek ogniowy z baterià Zerel. Rejon
Moonsundu jednostka opuÊci∏a 16 paêdziernika, kierujàc si´ trasà via Danzig (Gdaƒsk)
do Kilonii. W dniu 24 okr´t znalaz∏ si´ ponownie na Morzu Pó∏nocnym. W dniu 17 listopada zespó∏ sk∏adajàcy si´ z Kaiserin wraz
z „bliêniaczym” Kaiser pod dowództwem
KptzS Grasshoff, stanowi∏ ubezpieczenie II
Grupy Rozpoznawczej 42, która podj´∏a walk´ z przewa˝ajàcymi si∏ami Royal Navy dowodzonymi przez wiceadm. Pakenham w ramach tzw. Bitwy w Zatoce Helgolandzkiej.
Mimo posiadanej przewagi nie zdo∏ali zniszczyç zespo∏u kontradm. v. Reuter, który ze
stratami, ale zdo∏a∏ wycofa si´ do swej bazy.
W okresie mi´dzy 22 grudnia 1917 a 5 lutego 1918 drednot przechodzi∏ remont
w stoczni w Kilonii. W styczniu 1918 dowództwo objà∏ czasowo KptzS Walter Hildebrand, a nast´pnie ju˝ stale KptzS Wilhelm
Adelung.
Wraz z innymi jednostkami IV Eskadry
Kaiserin uczestniczy∏ w ostatnim du˝ym,
choç nieudanym wypadzie Hochseeflotte
przeciwko
konwojowi
norweskiemu
w dniach 23-25 kwietnia 1918. Okr´t wyszed∏
te˝ w morze 29 paêdziernika w zwiàzku
z planowanym demonstracyjnym atakiem na
si∏y Royal Navy, który na szcz´Êcie nie doszed∏ do skutku.
Kaiserin, podobnie jak inne nowoczesne
okr´ty ci´˝kie Hochseeflotte znalaz∏ si´ na
liÊcie jednostek przeznaczonych do internowania, zgodnie z warunkami podpisanego
przez Niemcy zawieszenia broni. Po rozbrojeniu drednot opuÊci∏ Wilhelmshaven w dniu
19 listopada 1918, kierujàc si´ do Firth of
Forth, a nast´pnie 25 tego miesiàca do Scapa Flow. W dniu 21 czerwca 1919 roku
szkieletowa za∏oga jednostki, dowodzona
przez KKpt Arthura Viertel, dokona∏a zgodnie z rozkazem wiceadm. v. Reuter samozatopienia „Cesarzowej”, która posz∏a na dno
mi´dzy godz. 13.30 a 14.00 w odleg∏oÊci oko∏o 1 300 m na zachód od wyspy Cava.
Brytyjska admiralicja w dniu 1 listopada
1934 roku sprzeda∏a za kwot´ 750 £ spoczywajàcy na dnie wrak okr´tu liniowego firmie
Cox & Danks Ltd. Wrak wydobyto 14 maja
1936, a nast´pnie 27 sierpnia odholowano
do Rosyth, gdzie zosta∏ poci´ty na z∏om do
koƒca listopada.

40. Warspite — brytyjski okr´t liniowy, zbud. 1912-1915
Devonport, wyp. 29 150/33 000 t, d∏. 196,8 m, szer. 27,6 m,
zan. 8,8 m, tur. par. 75 000 KM, pr´dkoÊç 25 w., uzbr.: 8 x
381 mm, 14 x 152 mm, 2 x 102 mm plot, 2 x 76 mm plot, 4
wt kal. 533 mm, za∏oga 951 ludzi.
41. wg Hildebrand H.H., Röhr O., Steinmetz H.O., Die
deutschen Kriegsschiffe....
42. by∏y to krà˝owniki Königsberg (II), Nürnberg, Frankfurt i
Pillau pod dowództwem kontradm. v. Reuter.
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König Albert w doku stoczni Schichau w Gdaƒsku w trakcie prac wyposa˝enowych.

König Albert
Kolejny czwarty ju˝ okr´t liniowy typu
Kaiser zosta∏ zamówiony przez Reichsmarineamt w koƒcu roku 1909 w ramach realizacji Programu 1910-1911 w stoczni F. Schichau Danzig (Gdaƒsk). Jednostka okreÊlona
jako „Ersatz Aegir” otrzyma∏a nazw´ König
Albert dla upami´tnienia króla panujàcego
w Saksonii w latach 1873-1902. St´pk´ pod
budow´ okr´tu oznaczonego stoczniowym
numerem 857, po∏o˝ono w dniu 17 lipca
1910 roku. Wodowanie jednostki nastàpi∏o
po trwajàcej 21 miesi´cy budowie na pochylni w dniu 27 kwietnia 1912 roku, a jego matkà chrzestnà zosta∏a ksi´˝niczka Mathilde v.
Sachsen w obecnoÊci króla Saksonii Friedricha Augusta v. Sachsen. Drednot po ukoƒczeniu prac stoczniowych zosta∏ oficjalnie
w dniu 31 lipca 1913 w∏àczony w sk∏ad si∏
zbrojnych. Stanowisko dowódcy objà∏ KptzS
Karl Thorbecke, po czym rozpocz´to próby
zdawczo-odbiorcze. W czasie prób uk∏adu
nap´dowego w paêdzierniku 1913 uzyskano
moc si∏owni 39 813 KM przy 262 obrotach
Êruby na minut´, co dawa∏o maksymalnie
pr´dkoÊç 22,1 w´z∏a.
Po zakoƒczeniu wszystkich prób i wst´pnego zgrywania za∏ogi drednot wszed∏ do
s∏u˝by w III Eskadrze Okr´tów Liniowych,
jednak ju˝ 7 grudnia tego roku znalaz∏ si´
w sk∏adzie „Detaszowanego Dywizjonu”
kontradm. v. Rebeur-Paschwitz wraz z „bliê-
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niaczym” Kaiser oraz krà˝ownikiem Strassburg. Oficjalnym zadaniem dywizjonu by∏o
potwierdzanie niemieckiej obecnoÊci militarnej na obszarze kolonii afrykaƒskich oraz
wÊród paƒstw Ameryki ∏aciƒskiej, a faktycznym przetestowanie nowego parowego nap´du turbinowego zastosowanego na tych
okr´tach w warunkach d∏ugotrwa∏ej ˝eglugi
oceanicznej. Rejs, o którym szerzej wspomniano przy okazji omawiania Kaiser, trwa∏
od 9 grudnia 1913 do 17 czerwca 1914,
a w czasie jego trwania jednostka pokona∏a
dystans oko∏o 20 000 Mm.
W zwiàzku z zaognieniem si´ sytuacji
mi´dzynarodowej po zamachu w Sarajewie
drednot zosta∏ zmobilizowany i przygotowany do nadchodzàcych dzia∏aƒ wojennych.
AktywnoÊç bojowa okr´tu zwiàzana by∏a
z operacjami prowadzonymi przez III Eskadr´ dowodzonà przez kontradm. Felixa Funke, którego 28 grudnia 1914 zastàpi∏ wiceadm. Reinhard Scheer.
W drugiej po∏owie 1914 König Albert
wraz z si∏ami g∏ównymi Hochseeflotte ubezpiecza∏ wypad krà˝owników liniowych przeciwko Great Yarmouth w dniach 2 listopada,
a nast´pnie podobnà operacj´ przeciwko
Hartlepool, Whitby i Scarborough w dniach
15-16 grudnia.
W drugim roku wojny jednostka uczestniczy∏a w zasadzie zaledwie jedynie w kilku lo-

fot. „Marine-Arsenal

kalnych operacjach na obszarze Morza Pó∏nocnego. Przez 6 dni mi´dzy 11 a 16 lipca
1915 okr´t pe∏ni∏ funkcj´ flagowca 2 Admira∏a III Eskadry, którym by∏ kontradm. Carl
Schaumann.
Zmiana na stanowisku dowódcy Hochseeflotte w styczniu 1916 roku, które objà∏ wtedy wiceadm. Scheer, spowodowa∏a, ˝e z wiosnà zintensyfikowano dzia∏ania zaczepne
prowadzone przez si∏y nawodne floty.
W dniach mi´dzy 17 a 22 lutego 1916 König
Albert ponownie pe∏ni∏ funkcj´ jednostki
flagowej 2 Admira∏a III Eskadry, którym by∏
wówczas kontradm. Hermann Nordmann.
Drednot uczestniczy∏ w dniach 5-6 marca
1916 w wypadzie w kierunku Hoofden. Kolejnà akcjà by∏o ubezpieczanie dzia∏aƒ
I Grupy Rozpoznawczej kontradm. Boedicker przeciwko brytyjski portom wschodniego wybrze˝a Lowestoft i Yarmouth w dniach
24-25 kwietnia 1916, co mia∏o wesprzeç powstanie w Irlandii.
Z uwagi na koniecznoÊç remontu 3 g∏ównych kondensatorów pary, König Albert zosta∏ w dniu 29 maja skierowany do stoczni
Kaiserliche Werft w Wilhelmshaven, celem
dokonania ich naprawy, którà ukoƒczono 15
czerwca tego roku. Tym samym by∏ jedynym
du˝ym i nowoczesnym okr´tem Hochseeflotte, który nie wzià∏ udzia∏u w bitwie pod
Skagerrakiem w dniach 31 maja i 1 czerwca
1916 roku.
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Jednostka uczestniczy∏a w przeprowadzonym przez Kaiserliche Marine w dniach
18-20 sierpnia wypadzie, którego celem mia∏o byç ostrzelanie Sunderland. Niemiecki zamiar nie zosta∏ co prawda zrealizowany, ale
tak Hochseeflotte jak Grand Fleet zdo∏a∏y
uniknàç ponownego starcia si∏ g∏ównych,
które obie strony wyprowadzi∏y w morze.
W dniach 18-20 paêdziernika 1916 drednot
uczestniczy∏ równie˝ w wypadzie na ¸awic´
Dogger.
Po powrocie w poczàtkach listopada
z çwiczeƒ III Eskadry na Ba∏tyku König
Albert uczestniczy∏ w zabezpieczeniu akcji
ratowniczej 2 U-bootów, które wesz∏y na
mielizn´ u wybrze˝y Danii na wysokoÊci Bovbjerg. W czasie tej operacji jednostka zdo∏a∏a uniknàç uszkodzeƒ, które by∏y udzia∏em
2 okr´tów typu König bioràcych w niej
udzia∏. W dniu 6 listopada 1916 okr´t bezpiecznie powróci∏ do ujÊcia rzeki Jade.
Po zmianach organizacyjnych przeprowadzonych w dniu 1 grudnia 1916 roku, jednostka, podobnie jak inne okr´ty typu
Kaiser, wesz∏a w sk∏ad IV Eskadry Okr´tów
Liniowych, dowodzonej przez wiceadm.
Franza Mauve.
W pierwszej po∏owie roku 1917 drednot
pozostawa∏ bezczynnie w bazach, nie bioràc
udzia∏u w ˝adnej operacji bojowej. Latem zacz´∏a si´ karuzela zmian na stanowisku dowódcy okr´tu liniowego, którymi kolejno byli
przez 2 miesiàce KKpt Ernst Arnold, potem
krótko KptzS Ernst Ewers, a nast´pnie przez
kolejne 2 miesiàce KKpt Paul Globig. W dniu
18 sierpnia drednot zosta∏ skierowany do
stoczni Kaiserliche Werft w Kilonii na remont, który trwa∏ do 23 wrzeÊnia. Po zakoƒczeniu remontu dowództwo jednostki objà∏
na nieco d∏u˝ej KptzS Eduard Varrentrapp.
BezpoÊrednio po powrocie do s∏u˝by
König Albert zosta∏ w∏àczony do specjalnych
si∏ Hochseeflotte przeznaczonych do przeprowadzenie operacji opanowania le˝àcych
na Ba∏tyku Wysp Moonsundzkich. Jednostka przesz∏a z Kilonii na wody Zatoki Gdaƒskiej, gdzie oczekiwa∏a na dalsze rozkazy. 2
dniu 10 paêdziernika zosta∏a skierowana do
rejonu dzia∏aƒ, gdzie 12 tego miesiàca
ostrzela∏a pó∏wysep Sworbe, a nast´pnie
w dniach 14 i 15 baterie artylerii nadbrze˝nej
Zerel. Drednot zdo∏a∏ szcz´Êliwie uniknàç
przeprowadzonych 14 i 16 paêdziernika ataków torpedowych rosyjskich okr´tów podwodnych. 16 paêdziernika okr´t odszed∏ do
Zatoki gdaƒskiej dla uzupe∏nienia zapasu
w´gla, po czym powróci∏ w rejon Moonsundu do Zatoki Taga, by nast´pnie szybko
odejÊç do Kilonii, którà osiàgnà∏ 23 tego
miesiàca.
W dniach 2 listopada 1917 jednostka pe∏ni∏a na wodach Zatoki Helgolandzkiej funkcj´ flagowca 2 Admira∏a I Grupy Rozpo-
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znawczej kontradm. Boedicker. Z kolei sam
dowódca König Albert KptzS Varrentrapp
w dniach mi´dzy 5 a 27 listopada 1917 pe∏ni∏
obowiàzki 2 Admira∏a IV Eskadry. W grudniu 1917 dowództwo okr´tu ponownie objà∏
KptzS Ernst Ewers.
W dniach 23-25 kwietnia 1918 jednostka
wzi´∏a udzia∏ w ostatnim du˝ym, lecz nieudanym wypadzie si∏ ci´˝kich Hochseeflotte
przeciwko norweskiemu konwojowi, choç
nie znajduje to powszechnego potwierdzenia we wszystkich materia∏ach êród∏owych 43.
Przewidziany by∏ tak˝e udzia∏ okr´tu
w niezrealizowanym desperackim ataku na
si∏y Royal Navy, zaplanowanym na 30 paêdziernika 1918. Do chwili podpisania w dniu
11 listopada 1918 roku zawieszenia broni
koƒczàcego dzia∏ania zbrojne I wojny Êwiatowej, drednot pe∏ni∏ s∏u˝b´ w ramach IV
Eskadry w Wilhelmshaven, choç od 10 paêdziernika powiewa∏a ju˝ na nim czerwona
flaga zrewolucjonizowanych marynarzy.
König Albert, podobnie jak wszystkie najnowoczeÊniejsze jednostki Hochseeflotte,
znalaz∏ si´ na liÊcie niemieckich okr´tów
podlegajàcych internowaniu do czasu podpisania traktatu pokojowego z Niemcami. Po
rozbrojeniu wraz z trzonem niemieckich
ci´˝kich si∏ nawodnych, drednot opuÊci∏ na
zawsze w dniu 19 listopada 1918 Wilhelmshaven, kierujàc si´ do Firth of Forth, a nast´pnie 25 tego miesiàca na kotwicowisko
Scapa Flow wyznaczone na miejsce internowania.
Gdy w obliczu niekorzystnego przebiegu
rozmów pokojowych Niemiec z Aliantami,
dowódca zespo∏u wiceadm. v. Reuter wyda∏
rozkaz zniszczenia internowanych okr´tów,
szkieletowa za∏oga dowodzonego przez
KKpt. Ferdinanda Boehmer, dokona∏a samozatopienia König Albert w dniu 21
czerwca 1919 roku o godz. 12.54.
Admiralicja brytyjska w dniu 1 listopada
1934 roku sprzeda∏a spoczywajàcy na dnie
wrak za kwot´ 750 £ firmie Cox & Danks
Ltd. Wrak wydobyto na powierzchni´ 31 lipca 1935, a nast´pnie 29 kwietnia 1936 przeholowano do Rosyth, gdzie zosta∏ poci´ty na
z∏om.

Prinzregent Luitpold
Program 1910-1911 przewidywa∏ budow´
piàtej jednostki typu Kaiser, z tym jednak, ˝e
nie mia∏a ona stanowiç wiernej kalki swych
wczeÊniejszych „bliêniaków”. W koƒcu 1909
roku Reichsmarineamt zawar∏ kontrakt na
budow´ nowej jednostki ze stocznià Germaniawerft Kiel w Kilonii. Dla okr´tu okreÊlanego jako „Ersatz Odin” przewidziano nazw´ Prinzregent Luitpold dla upami´tnienia
ksi´cia Luitpolda v. Bayern, regenta Królestwa Bawarii w latach 1886-1912. Na pochylni st´pk´ pod budow´ jednostki oznaczonej

stoczniowym numerem 182, po∏o˝ono
w paêdzierniku 1910 roku.
Podstawowa ró˝nica w stosunku do wczeÊniejszych okr´tów typu Kaiser polega∏a na
zamiarze zastàpienia zespo∏u turbin parowych poruszajàcych Êrodkowà Êrub´ przez
silnik wysokopr´˝ny du˝ej mocy. Za przyj´ciem takiego nowatorskiego rozwiàzania
przemawia∏a koniecznoÊç poprawy niskiej
efektywnoÊci parowego nap´du turbinowego, który przy ma∏ych pr´dkoÊciach zu˝ywa∏
relatywnie du˝o paliwa. „Ksià˝e-regent” by∏
pierwszym przypadkiem zastosowania takiego mieszanego uk∏adu nap´dowego na
pok∏adach okr´tów Kaiserliche Marine.
Producentem 6-cylindrowego (o Êrednicy
cylindra 850 mm), dwusuwowego (skok t∏oka 1 050 mm) silnika wysokopr´˝nego
o projektowanej mocy 12 000 KM przy
160-170 obrotach wa∏u na minut´ by∏y zak∏ady MAN w Norymberdze, jednak prace
wiàza∏y si´ z koniecznoÊcià pokonania szeregu powa˝nych problemów natury technicznej. Przede wszystkim nie zdo∏ano uzyskaç przewidzianej projektem mocy z 1 cylindra, która mia∏a si´gaç 2 000 KM, tymczasem do maja 1913 osiàgni´to zaledwie
75% tej wielkoÊci 44.
Po 16 miesiàcach budowy na pochylni
w dniu 17 lutego 1912 nastàpi∏o uroczyste
wodowanie drednota, którego matkà
chrzestnà zosta∏a siostra nast´pcy tronu Bawarii ksi´˝niczka Therese v. Bayern. Z uwagi na niekoƒczàce si´ problemy techniczne
z prototypowym silnikiem wysokopr´˝nym,
w dniu 14 czerwca 1913 Reichsmarineamt
zrezygnowa∏ ca∏kowicie z jego zabudowania
na okr´cie, w rezultacie czego Prinzregent
Luitpold zosta∏ ukoƒczony i przyj´ty do s∏u˝by 19 sierpnia 1913 jedynie z 2 zespo∏ami
turbin parowych. Dowództwo nowej jednostki objà∏ KptzS Karl Heuser. W czasie
prób uk∏adu nap´dowego okr´t osiàgnà∏
moc si∏owni 38 751 KM przy 272 obrotach
Êruby na minut´, co dawa∏o pr´dkoÊç maksymalnà na poziomie 21,7 w´z∏a, a wi´c niewiele tylko ni˝szà od pozosta∏ych jednostek
serii, dysponujàcych 3 zespo∏ami turbin. Od
poczàtku s∏u˝by przedni komin okr´tu by∏
wy˝szy o 1 m ni˝ u pozosta∏ych „bliêniaków”
poza Friedrich der Grosse.
Próby zakoƒczono w listopadzie 1913,
a w dniu 11 tego miesiàca kontradm Christian Schütz, dowódca III Eskadry Okr´tów
Liniowych, skupiajàcej jednostki typu Kaiser
(w grudniu 4 okr´ty), podniós∏ swojà flag´
na drednocie, który od tej pory sta∏ si´ flagowcem Eskadry.
43. brak informacji o udziale König Albert w operacji 23-25
kwietnia 1918, mi´dzy innymi u Koop G., Schmolke K-P,
Von der Nassau.... i Hildebrand H.H., Röhr O., Steinmetz
H.O., Die deutschen Kriegsschiffe...
44. wg Koop G., Schmolke K-P, Die Linienschiffe...
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Okr´ty typu Kaiser w bazie Wilhelmshaven w listopadzie 1918 roku.

Wiosnà 1914 jednostka szkoli∏a i zgrywa∏a
za∏og´ oraz uczestniczy∏a w çwiczeniach
i manewrach Hochseeflotte zarówno w pojedynk´ jak i w sk∏adzie mocno okrojonej
z uwagi na oddetaszowanie na dalekie wody
Kaiser i König Albert, Eskadry. W lipcu
1914 okr´t wzià∏ udzia∏ w tradycyjnym rejsie
pó∏nocnym floty na wody norweskie, z którego powróci∏ do Kilonii 29 tego miesiàca, by
nast´pnie szybko przejÊç do Wilhelmshaven.
W chwili wybuchu I wojny Êwiatowej jednostka wchodzi∏a jako flagowiec w sk∏ad III
Eskadry kontradm. Felixa Funke, grupujàcej
zarówno drednoty typu Kaiser jak i wchodzàce dopiero do s∏u˝by nowe typu König.
Si∏y III Eskadry zosta∏y wydatnie wzmocnione na prze∏omie lat 1914-1915 dzi´ki
wprowadzeniu do s∏u˝by 4 nowych, jeszcze
pot´˝niejszych drednotów typu König.
Prinzregent Luitpold jako flagowiec
Eskadry uczestniczy∏ we wszystkich wypadach Hochseeflotte organizowanych pod
rozkazami zarówno adm. v. Ingenohl jak
i adm. v. Pohl. By∏y to akcje przeciw Great
Yarmouth w dniach 2-4 listopada oraz przeciw Hartlepool, Whitby i Scarborough mi´dzy 15 a 16 grudnia 1914. W dniu 24 stycznia
1915 nowy dowódca III Eskadry wiceadm.
Scheer przeniós∏ swojà flag´ na König 45 ,pozbawiajàc tym samym jednostk´ funkcji flagowca. W roku 1915 okr´t uczestniczy∏
w çwiczeniach na Ba∏tyku w dniach 22 stycznia-10 lutego, po czym wzià∏ udzia∏ w kilku
lokalnych akcjach na Morzu Pó∏nocnym.
W dniu 24 kwietnia 1915 na Kanale Cesarza
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Wilhelma (Kiloƒskim) jednostka zosta∏a
unieruchomiona, jednak szybko uda∏o si´ jà
uwolniç bez wi´kszych uszkodzeƒ.
Obj´cie w styczniu 1916 roku stanowiska
dowódcy Hochseeflotte przez wiceadm.
Scheer, który wczeÊniej dowodzi∏ III Eskadrà, spowodowa∏o z wiosnà intensyfikacj´
ofensywnych dzia∏aƒ nawodnych si∏ ci´˝kich.
Jednostka wzi´∏a udzia∏ w wypadzie w kierunku Hoofden w dniach 5-6 marca, a nast´pnie zabezpiecza∏a dywersyjny wypad
I Grupy Rozpoznawczej przeciwko Lowestoft i Yarmouth 24 i 25 kwietnia 1916 roku.
Prinzregent Luitpold uczestniczy∏ równie˝
w najwi´kszej bitwie si∏ nawodnych I wojny
Êwiatowej, jaka rozegra∏a si´ w dniach 31 maja i 1 czerwca 1916 roku pod Skagerrakiem.
Jednostka wchodzi∏a w sk∏ad 6 Dywizjonu
kontradm. Hermanna Nordmann III Eskadry. Wraz z innymi okr´tami dywizjonu oko∏o godz. 19.20 w dniu 31 maja, ogniem dzia∏
kal. 305 mm powa˝nie uszkodzi∏ brytyjski
drednot Warspite. W czasie bitwy z pok∏adu
„Ksi´cia-regenta” wystrzelono ogó∏em 169
pocisków kal. 305 mm, zaÊ sama jednostka
nie odnios∏a przy tym ˝adnych uszkodzeƒ.
Nast´pnie okr´t wzià∏ udzia∏ w kolejnej
operacji Hochseeflotte przeciwko wschodniemu wybrze˝u Anglii, którego celem mia∏
byç Sunderland, przeprowadzonej w dniach
18-20 sierpnia 1916. W czasie tej operacji na
pok∏adzie drednota przebywa∏ FKpt. (kmdr
por) Herman Bauer, dowódca si∏ podwodnych (F.d.U), który kierowa∏ dzia∏aniami
U-bootów w toku akcji.

fot. „Marine-Arsenal”

Prinzregent Luitpold uczestniczy∏ w wypadzie niemieckich sil nawodnych na ∏awic´
Dogger w dniach 18-20 paêdziernika 1916.
Z dniem 1 grudnia 1916 roku wesz∏a w ˝ycie nowa struktura organizacyjna Hochseeflotte, w wyniku czego drednot wraz z innymi „bliêniakami” typu Kaiser, znalaz∏ si´
w sk∏adzie IV Eskadry Okr´tów Liniowych.
Na jednostce podniós∏ swojà flag´ dowódca
Eskadry wiceadm. Franz Mauve i okr´t zaczà∏ ponownie pe∏niç funkcj´ flagowca.
W dniu 20 stycznia 1917 na redzie Wilhelmshaven dosz∏o do wypadku, gdy jedna
ze stalowych lin wplàta∏a si´ na wa∏ prawoburtowej Êruby, powodujàc wstrzymanie ruchu okr´tu. W dniu 18 marca 1917 funkcj´
okr´tu flagowego ca∏ej Hochseeflotte przejà∏ Baden, zaÊ dotychczasowy flagowiec Friedrich der Grosse zosta∏ flagowcem IV Eskadry, co spowodowa∏o, ˝e „Ksià˝e-regent”
utraci∏ swój dotychczasowy status. W tym samym miesiàcu stanowisko dowódcy drednota objà∏ KptzS Karl v. Hornhardt.
W pierwszej po∏owie roku 1917 okr´t
przebywa∏ bezczynnie w bazach, podobnie
zresztà jak i praktycznie ca∏e ci´˝kie si∏y nawodne Hochseeflotte, co by∏o zgodne z doktrynà „fleet in being”, bowiem stanowi∏o
przeciwwag´ dla ewentualnych ofensywnych
dzia∏aƒ Royal Navy skierowanych przeciwko
niemieckiej flocie. D∏ugotrwa∏y postój w bazach, pogarszajàce si´ warunki s∏u˝by na
45. König - niemiecki okr´t liniowy, zbud. 1911-1915
Wilhelmshaven - pozosta∏e dane jak Markgraf.
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okr´tach, przede wszystkim zmniejszane racje ˝ywnoÊciowe i ostra, przys∏owiowa pruska
dyscyplina wywo∏ywa∏y uzasadnione niezadowolenie wÊród licznych za∏óg okr´tów liniowych, których gro stanowi∏ personel maszynowy, w w tym g∏ównie palacze. Ta ostatnia grupa czu∏a si´ dodatkowo jeszcze poszkodowana koniecznoÊcià cz´stego udzia∏u
w m´czàcych i brudnych pracach bunkrowych zwiàzanych z uzupe∏nianiem w´gla stanowiàcego podstawowe paliwo jednostek.
Wspomniane wy˝ej okolicznoÊci stanowi∏y
podatny grunt dla rozwijania przez socjalistów z USPD antywojennej propagandy. Do
fali wystàpieƒ na okr´tach IV Eskadry dosz∏o
latem 1917, a zapoczàtkowa∏ je strajk g∏odowy w dniu 6 czerwca w∏aÊnie na pok∏adzie
Prinzregent Luitpold, po czym wydarzenia
przenios∏y si´ tak˝e na inne jednostki.
W dniu 1 sierpnia 49 marynarzy drednota
odmówi∏o wykonywania swych obowiàzków,
a gdy 11 z nich zosta∏o ukaranych do wystàpienia przy∏àczy∏o si´ dalszych prawie 600
cz∏onków za∏ogi. Nast´pnego dnia odmówi∏o
ju˝ wykonywania rozkazów prawie 800 marynarzy z za∏ogi „Ksi´cia-regenta”. Na czele
wystàpieƒ stali mar. (dok∏adniej Heizer —
palacz odpowiednik stopnia mar. w za∏odze
maszynowej) Albin Köbis i Johannes Beckers. W sytuacji narastajàcych niepokoi dowództwo IV Eskadry zareagowa∏o w sposób
zdecydowany by spacyfikowaç zarzewie buntu. Aresztowano 53 marynarzy uznanych
za prowodyrów i oddano ich do dyspozycji
sàdu wojennego IV Eskadry. W dniu 26
sierpnia 1917 sàd wymierzy∏ 5 z nich kar´
Êmierci, a pozosta∏ym d∏ugoletnie wi´zienie.
Dwóch ze skazanych by∏o marynarzami
z Prinzregent Luitpold, ostatecznie Johannesowi Beckers zamieniono wyrok na 15 lat
wi´zienia, zaÊ karany ju˝ wczeÊniej 10 razy
dyscyplinarnie Albin Köbis zosta∏ rozstrzelany 5 wrzeÊnia 1917 roku 46. Licznych cz∏onków za∏ogi „zbuntowanego” okr´tu skierowano do s∏u˝by w làdowych, karnych oddzia∏ach marynarki wojennej we Flandrii.
Z dniem 23 wrzeÊnia 1917 jednostka wesz∏a w sk∏ad specjalnego zgrupowania si∏ wiceadm. Ehrharda Schmidt, którego zadaniem by∏o opanowanie le˝àcych na Ba∏tyku
Wysp Moonsundzkich, zamykajàcych wyjÊcie z Zatoki Ryskiej na otwarte morze.
W toku tej operacji w dniu 12 paêdziernika
drednot ostrzeliwa∏ baterie nadbrze˝ne
Hundsort, po czym 24 tego miesiàca powróci∏ do Kilonii, gdzie przeszed∏ remont stoczniowy trwajàcy do 21 grudnia. Po zakoƒczeniu remontu okr´t przeszed∏ do Wilhelmshaven, gdzie nadal pe∏ni∏ s∏u˝b´ jednostki
„pozostajàcej w gotowoÊci”.
W czasie çwiczeƒ w dniu 18 marca 1918
na Zatoce Kiloƒskiej na Ba∏tyku Prinzregent
Luitpold zosta∏ staranowany przez krà˝ow-
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nik liniowy Derfflinger 47, oby∏o si´ jednak
na szcz´Êcie bez powa˝niejszych uszkodzeƒ
jednostki. Okr´t uczestniczy∏ w ostatnim du˝ym, choç nieudanym wypadzie si∏ nawodnych Hochseeflotte przeciwko konwojowi
z Norwegii do Szkocji w dniach 23-25 kwietnia 1918. Jednostka znalaz∏a si´ równie˝
wÊród zespo∏u drednotów adm. v. Hipper,
które mia∏y 30 paêdziernika 1918 dokonaç
desperackiego ataku na si∏y Grand Fleet. Do
samobójczej operacji ostatecznie nie dosz∏o,
zaÊ w dniu 10 listopada 1918 powo∏ana na
pok∏adzie okr´tu liniowego Rada ˚o∏nierska wywiesi∏a czerwonà flag´.
Na mocy postanowieƒ zawartego przez
Niemcy 11 listopada 1918 porozumienia
w sprawie zawieszenia broni, jednostka wraz
z innymi du˝ymi i nowoczesnymi okr´tami
dawnej Kaiserliche Marine, podlega∏a internowaniu. W dniu 19 listopada 1918, po
wczeÊniejszym rozbrojeniu, „Ksià˝e-regent”
po raz ostatni opuÊci∏ Wilhelmshaven kierujàc si´ do Firth of Forth, a nast´pnie na kotwicowisko Scapa Flow wyznaczone na miejsce postoju internowanej niemieckiej floty.
Realizujàc rozkaz dowódcy niemieckiego
zespo∏u wicead. v. Reuter, pozosta∏a jeszcze
na pok∏adzie za∏oga Prinzregent Luitpold
pod kierownictwem KptLt. Jobsta v. Reiche,
dokona∏a w dniu 21 czerwca 1919 roku samozatopienia okr´tu, który o godz. 13.30
spoczà∏ na dnie kotwicowiska na pó∏noc od
zachodnich brzegów wyspy Cava.
W dniu 25 czerwca 1929 roku brytyjska
Admiralicja sprzeda∏a wrak firmie Cox &
Danks Ltd za kwot´ 1 000 £. 9 lipca 1931 wydobyto wrak na powierzchni´, a w lutym
1933 odsprzedano firmie z∏omujàcej MetalIndustries Ltd., która przeholowa∏a go
w maju tego roku do Rosyth, gdzie zosta∏
ostatecznie poci´ty „na ˝yletki”.

zasadniczo operowaç na wodach Morza Pó∏nocnego i Ba∏tyku w pobli˝u Niemiec, co pozwoli∏o na skromniejsze wyposa˝enie pomieszczeƒ za∏ogowych oraz zaplecza bytowego, zw∏aszcza w porównaniu z przeznaczonymi do dzia∏aƒ na oceanach Êwiata brytyjskimi drednotami. Okr´ty typu Kaiser potwierdzi∏y swoje dobre w∏aÊciwoÊci morskie
w toku zwyk∏ej s∏u˝by jak i w warunkach rejsu oceanicznego przeprowadzonego na
prze∏omie lat 1913/1914 przez Kaiser
i König Albert.
W czasie I wojny Êwiatowej okr´ty nie
mia∏y okazji zbyt cz´sto wychodziç w morze,
co by∏o zresztà „chorobà” ca∏ej Hochseeflotte. Jedynym praktycznie bezpoÊrednim starciem z przeciwnikiem w którym uczestniczy∏
liczàcy 3 jednostki typu Kaiser 6 Dywizjon
Okr´tów Liniowych by∏ Skagerrak, udzia∏
w innych operacjach ogranicza∏ si´ do pe∏nienia funkcji wysuni´tego ubezpieczenia.
Ze wspomnianych wy˝ej przyczyn w czasie wojny okr´ty typu Kaiser nie odnios∏y
˝adnych powa˝nych uszkodzeƒ, równie˝
szkody niebojowe by∏y nieznaczne. Drednoty typu „Cesarz” uchodzi∏y wÊród za∏óg
Kaiserliche Marine za szcz´Êliwe, bowiem
zdo∏a∏y uniknàç strat w ludziach, o ile oczywiÊcie nie liczyç „ofiar” wojennej Temidy.
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pierwszy dla ca∏ej serii drednotów zupe∏nie
sprawne turbiny parowe z opalanymi jeszcze
w´glem kot∏ami, które w toku póêniejszej
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Niszczyciele Lennuk i Wambola w Piarnu.
fot. „Miiniristlejad Lennuk ja Wambola”

Leonid G. Baszkirow (Ukraina)
Andres Waldre (Finlandia)
Niko∏aj W. Mitiuckow (Rosja)
John A. Rodriges (Peru)

Niszczyciele Spartak i Awtroi∏ cz. IV
WE FLOCIE ESTO¡SKIEJ
W dniu 10 lutego 1920 w∏adze Estonii
og∏osi∏y dekret o demobilizacji. ˚o∏nierze
z roczników 1893 i starszych podlegali demobilizacji z dniem 26 lutego. Ju˝ 26 lutego
pierwszych 6 marynarzy opuÊci∏o pok∏ad
Wambola. Do tego czasu etatowa liczebnoÊç za∏ogi niszczyciela wzros∏a do 171
osób, zaÊ w listopadzie 1919 nawet do 173.
Na Wambola demobilizacja trwa∏a od marca do kwietnia. Na Lennuk demobilizacja
zacz´∏a si´ 21 marca, a do 7 maju 80 marynarzy opuÊci∏o jednostk´. Niestety nie jest
znana dok∏adna liczebnoÊç za∏ogi okr´tu
przed rozpocz´ciem demobilizacji, lecz by∏o
nieznacznie wi´ksza od Wambola, mo˝na
wi´c przyjàç, ˝e wynosi∏a w przybli˝eniu 180
ludzi. Po demobilizacji pozosta∏o na pok∏adzie oko∏o 100 marynarzy i oficerów, z których cz´Êç pe∏ni∏a s∏u˝b´ w charakterze nadterminowych. Poniewa˝ faktyczny okres
s∏u˝by we flocie estoƒskiej by∏ krótki, werbunek personelu by∏ jedynym sposobem
utrzymania specjalistów na okr´tach.
W czasach pokojowych w zauwa˝alny
sposób obni˝y∏a si´ dyscyplina na okr´tach,
która dla wi´kszoÊci marynarzy wydawa∏a
si´ g∏upim prze˝ytkiem. Z wydanych rozkazów dowódcy Wambola wynika, ˝e marynarze cz´sto spóêniali si´ na okr´t, a nawet oficerowie przychodzili do s∏u˝by po podniesieniu bandery, to jest po godz. 08.00. Dowódca niszczyciela Kraus wprowadzi∏ nawet
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kary za ka˝de spóênienie, dla najbardziej
niesumiennych oficerów do 150 marek, zaÊ
dla tych którym zdarzy∏o si´ to pierwszy raz
od 25 do 30 marek. Kary wcale nie niepokoi∏y za∏óg, które z niecierpliwoÊcià oczekiwa∏y zakoƒczenia wojny. 25 lipca praktycznie
po∏owa za∏ogi opuÊci∏a niszczyciel bez zezwolenia, a 27 lipca prawie jedna czwarta.
Dowódca zwi´kszy∏ kary, w rezultacie czego
22 ludzi zap∏aci∏o po 75 marek a 2 nawet po
125 marek. Poniewa˝ kary nie przynosi∏y
efektu, zacz´to wysy∏aç „szczególnie wyró˝niajàcych si´” do aresztu.
W pierwszym roku pokoju niszczyciele
odwiedzi∏y Finlandi´. Wambola by∏ tam
w poczàtkach paêdziernika, zaÊ dla jednego
z cz∏onków za∏ogi wizyta zakoƒczy∏a si´ 10dniowym aresztem, próbowa∏ on zajàç si´
szmuglem alkoholu, który usi∏owa∏ sprzedaç
na brzegu. Dwa miesiàce póêniej rankiem
15 grudnia o godz. 09.15 Lennuk przeszed∏
z Tallina do Helsinek w celu sprowadzenia
do ojczyzny prochów Jurija Vilmsa, uwa˝anego za jednego z ojców estoƒskiej niepodleg∏oÊci. Zimà 1918 próbowa∏ on nielegalnie
przedostaç si´ z Finlandii do Estonii po lodach Zatoki Fiƒskiej, jednak w pobli˝u Hogland zosta∏ uj´ty, a nast´pnie rozstrzelany
przez Niemców. W rejsie wzià∏ udzia∏ ojciec
Vilmsa, minister spraw zagranicznych Estonii Otto Strandman i szereg innych oficjeli.
O godz. 13.00 spowita kirem trumna zosta∏a dostarczona do portu w Helsinkach,
a nast´pnie przy dêwi´kach muzyki ˝a∏obnej

przeniesiona na pok∏ad niszczyciela. Trumna zosta∏a przykryta flagà paƒstwowà, a kadeci szko∏y wojskowej pe∏nili przy niej wart´
honorowà. Wieczorem tego dnia okr´t
przyby∏ do Tallina. Rankiem nast´pnego
dnia 16 grudnia o godz. 10.00 ˝a∏obna procesja wyruszy∏a z portu do sali koncertowej
Estonia, gdzie odby∏a si´ msza. Szczàtki J.
Vilmsa zosta∏y pochowane na miejscowym
cmentarzu w Pillistfer w hrabstwie Viliandi.
Wszystko wskazuje na to, ˝e w pierwszych latach pokoju 1920 i 1921 okr´ty nie
przeprowadzi∏y ˝adnych çwiczeƒ artyleryjskich ani torpedowych. Przyczyny takiego
stanu rzeczy sà nie ca∏kiem zrozumiale, byç
mo˝e sàdzono, ˝e okr´ty doÊç postrzela∏y
ju˝ sobie w czasie wojny, ale mo˝liwa jest
i bardziej prozaiczna przyczyna — bieda
paƒstwa, a przecie˝ ka˝de strzelanie kosztowa∏o okràg∏à sumk´. Tak czy inaczej pierwsze strzelanie przeprowadzono w roku 1922,
a nast´pnie w ka˝de kolejne lato. Zwykle
odbywa∏y si´ one w Moonsundzie albo na
redach Kuivastu lub Loksi.
W dniu 27 maja 1923 w Helsinkach
w parku Vanhakirkko ods∏oni´to pomnik
fiƒskich ochotników uczestniczàcych w wojnie o niepodleg∏oÊç Estonii. W uroczystoÊciach stron´ estoƒskà reprezentowali Kindralleitnant Laidoner, minister spraw zagranicznych A. Hellat, nowy dowódca marynarki wojennej kpt. I rangi Johannes
Herm oraz przedstawiciel ministerstwa
obrony Andres Larka. W Helsinkach odby-
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∏a si´ parada morska w której uczestniczy∏o
wiele okr´tów i statków. Bander´ estoƒskà
reprezentowa∏y Lennuk i Wambola oraz
statek Kungla.
W tym, ˝e 1923 roku Wambola uczestniczy∏ w uroczystym otwarciu bazy morskiej
w Gdyni, a w 1925 odby∏ rejs szkolny do
Rygi.
W koƒcu sierpnia 1928 Lennuk
i Wambola przetransportowa∏y do Szwecji
i z powrotem premiera Jaan Tynisson.
W latach 1920-1933 w Estonii nie by∏o
urz´du prezydenta, a najwy˝szà osobà
w paƒstwie by∏ Riigivanem, co dos∏ownie
oznacza∏o „starszy w paƒstwie”, a odpowiada∏o godnoÊci premiera. Dopiero po 1933
roku zosta∏o wprowadzone stanowisko prezydenta, które objà∏ Konstantin Piats.
W roku 1929 po miesi´cznym rejsie szkoleniowym w rejonie zachodnich wysp Estonii
w dniu 4 sierpnia o godz. 18.00 okr´ty odwiedzi∏y ¸otw´. Szyk otwiera∏ Lennuk pod
flagà dowódcy floty kontradm. Hermana
Salza, a za nim podà˝a∏ Wambola i torpedowiec Sulev. W nocy jednostki pokona∏y
CieÊnin´ Irbeƒskà, a nast´pnego dnia
o 10.00 przyby∏y na zewn´trznà red´ Libawy (Liepaji), gdzie witajàcy ∏otewski oficer
wszed∏ na pok∏ad Lennuk.
Po podniesieniu zwodzonego mostu estoƒskie okr´ty wesz∏y przez kana∏ na wewn´trznà red´. Wizyta trwa∏a do 8 sierpnia,
gdy oko∏o godz. 13.00 Lennuk wyszed∏
w morze i o 16.00 jednostki wzi´∏y kurs na
Ryg´. Rankiem 9 sierpnia jednostki wesz∏y
na Daugaw´. Lennuk odda∏ 21 wystrza∏ów
salutu honorowego, na co z brzegu odpowiedziano 26 wystrza∏ami (dodatkowych 5
wystrza∏ów oddano na czeÊç estoƒskiego admira∏a). Lennuk odpowiedzia∏ salutem na
czeÊç admira∏a Archibald von Keyserling,
dowódcy ∏otewskiej floty.
Prawdopodobnie ostatnim mi´dzynarodowym wyst´pem okr´tów reprezentujà-

Chwila odpoczynku latem przy rufowym dziale, wi´kszoÊç marynarzy to Êwie˝o przyj´ci rekruci.
fot. „Miiniristlejad Lennuk ja Wambola”

cych Estoni´ by∏ udzia∏ niszczyciela Lennuk
w dniu 12 czerwca 1931 roku w morskiej paradzie w Libawie z okazji 10 rocznicy utworzenia ∏otewskiej marynarki wojennej.
Utrzymanie dwóch niszczyciele wiele
kosztowa∏o niewielkà estoƒskà flot´. Jednym z pierwszych, ca∏kiem niezwyk∏ych pomys∏ów „utylizacji” jednostek by∏o utworzenie z nich pomnika „wojny o niepodleg∏oÊç
Estonii”. Pierwsze propozycje sprzeda˝y
okr´tów pojawi∏y si´ ju˝ wkrótce po zakoƒczeniu wojny w latach 1920-1921. Jednak
pierwszà rzeczywistà próbà by∏y rozmowy
w sierpniu 1931 z firmà poÊredniczàcà „Ludwig Bind u.Ko”. Estoƒczycy traktowali
spraw´ powa˝nie, jednak do transakcji nie
dosz∏o. Decydujàce znaczenie mia∏y w tym
przypadku s∏owa estoƒskiego dowódcy marynarki wojennej Hermana Salza, który
uwa˝a∏, ˝e sprzeda˝ silnie zaszkodzi fiƒskoestoƒskiej wspó∏pracy.

Genera∏ J. Laidoner na wyrzutni torped na pok∏adzie Lennuk w towarzystwie oficerów niszczyciela i osób
cywilnych.
fot. „Miiniristlejad Lennuk ja Wambola”

O K R ¢ T Y W O J E N N E • Nr 54 (4/2002)

W latach trzydziestych Estonia i Finlandia planowa∏y urzeczywistniç Êcis∏à wspó∏prac´ swych flot. Idea polega∏a na odbudowie w obliczu potencjalnej bolszewickiej
agresji pozycji minowo-artyleryjskiej mi´dzy Porkkala-Udd a Nargön. Najwi´kszym
potencja∏em w zakresie stawiania min dysponowa∏y wówczas estoƒskie niszczyciele
Lennuk i Wambola. W sytuacji, gdy w Estonii przyj´to program przezbrojenia floty
przewidujàcy zastàpienie niszczycieli przez
kutry torpedowe i okr´ty podwodne, pierwszym potencjalnym nabywcà starych okr´tów by∏a oczywiÊcie Finlandia. RzeczywiÊcie Finowie byli zainteresowani tymi okr´tami, jednak z uwagi na trudnà sytuacj´
ekonomicznà kraju, szef sztabu gen. mjr
Oesch postanowi∏ w pierwszej kolejnoÊci
rozwijaç lotnictwo wojskowe i si∏y làdowe,
które tak˝e wymaga∏y pilnego przezbrojenia. W tej sytuacji, Finowie z du˝ym niezadowoleniem musieli zrezygnowaç z tak interesujàcej propozycji. Najprawdopodobniej zakupiony niszczyciele zamierzano wykorzystaç w charakterze szybkich jednostek
eskortowych, których Finom brakowa∏o
i stawiaczy min.
Strona estoƒska traktowa∏a jednak transakcj´ z pe∏nà powagà. Ma∏o tego jeÊli dla
poÊredników cena jednostek wynosi∏a
2,225 mln estoƒskich koron, to Finlandii
proponowano okr´ty za kwot´ 1,55 mln.
(z potràcenie uzbrojenia i wyposa˝enia).
Niestety nawet ten „rabat” nie pomóg∏ i Finowie zrezygnowali z zakupu.
Wkrótce po Finach pojawili si´ inni kupujàcy. W styczniu-lutym 1933 roku do Estonii zwróci∏o si´ na raz dwóch przedstawicieli handlowych: paryska firma Aleksandra
Kliagina, reprezentujàca interesy Kolumbii
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oraz hamburska „Ludwig Bing u. Ko.”, za
którà sta∏o Peru.
Na zakoƒczenie mówiàc o s∏u˝bie niszczycieli we flocie Estonii, warto wspomnieç
o interesujàcym szczególe ˝ycia na tych
okr´tach, opisanym w pracy M. Yuna.
W czasie, gdy okr´ty znajdowa∏y si´ pod
banderà Estonii, to jest do roku 1933, rzeczywisty czas s∏u˝by marynarzy na ich pok∏adach wynosi∏ 18 miesi´cy. Rekruci mieli lat
20. Po tym jak m∏odzieniec zosta∏ w∏àczony
w sk∏ad za∏ogi, jego pozycj´ w okr´towej
hierarchii nazywano „joss”. Po przybyciu
kolejnych rekrutów dawny „joss” zostawa∏
„vana kala” („stara ryba”). Najwy˝szà pozycj´ w hierarchii stanowili „kuldkala” („z∏ota
rybka”), przy czym mogli jà otrzymaç wy∏àczni ci marynarze z poboru, którzy ods∏u˝yli ponad 18 miesi´cy. „Kuldkala” byli faktycznie czymÊ w rodzaju marynarskiej arystokracji, nie pe∏nili wacht i rzeczywiÊcie na

okr´cie nic nie robili. „PrzejÊcie” na status
„kuldkala” nast´powa∏o wtedy, gdy delikwent zarobi∏ ponad 7 dni aresztu, nie wliczanego do czasu s∏u˝by, analogicznie jak
w radzieckich „batalionach dyscyplinarnych”. W zwiàzku z tym rzeczywisty czas
s∏u˝by „kuldkala” wyd∏u˝a∏ si´ ponad przewidziany przepisami. Warto tak˝e zaznaczyç, ˝e w odró˝nieniu od floty radzieckiej,
m∏odzie˝ we flocie estoƒskiej nie goli∏a
g∏ów. „¸yse” g∏owy mieli tylko ukarani.

E S T O ¡ S K O - P E R U W I A ¡ S KA
TRANSAKCJA
W poczàtku lat trzydziestych z powodu
sporów granicznych gwa∏townie zaostrzy∏y
si´ stosunki mi´dzy Kolumbià a Peru i oba
paƒstwa stara∏y si´ zabezpieczyç na wypadek konfliktu zbrojnego. W tym czasie trzon
floty Peru stanowi∏y 2 krà˝owniki, torpedo-

Wybór „Miss Lennuk”. Tradycyjnie tytu∏ ten otrzymywali marynarze z najbardziej „rozrywkowym” charakterem.
fot. „Miiniristlejad Lennuk ja Wambola”

„Miss Lennuk 1933” - marynarz Grunthal, elektryk okr´towy.

26

fot. „Miiniristlejad Lennuk ja Wambola”

wiec i 4 okr´ty podwodne, jednak wobec
perspektywy prowadzenia operacji na
dwóch oceanach nale˝a∏o wzmocniç marynark´ wojennà, zw∏aszcza jednostki rzeczne.
W tym czasie w Amazonii znajdowa∏y si´
zaledwie 2 kanonierki America i Napo, poza tym 3 przebudowane na pomocnicze kanonierki barkasy — Iquitos, Cahuapanac
i Portillo. Dla porównania Kolumbia posiada∏a w tym regionie znacznie silniejszy zespó∏ sk∏adajàcy si´ z 3 najnowszych, zbudowanych w Anglii w roku 1932 kanonierek
Barranquilla, Cartagena i Santa Maria oraz
kanonierek Bogota, Cordova, Pichincha,
General Narinho oraz 2 transportowców.
Peruwiaƒczycy z doniesieƒ agenturalnych
wiedzieli, ˝e kolumbijska misja prowadzi∏a
w Europie poszukiwania nowych okr´tów.
Zauwa˝ono równie˝ kontakty z rzàdem Estonii w sprawie zakupu posiadanych przez
ten kraj niszczycieli. Decyzja o tym by ubiec
konkurentów zapad∏a na wysokim szczeblu,
i prawdopodobnie pochodzi∏a czy nie od samego prezydenta Peru Sanchez Cerro.
W swych wspomnieniach Pedro Ugarteche,
pracujàcy w tym czasie gabinecie rzàdowym,
wskazuje wprost, ˝e Cerro zabiega∏ o szybki
zakup, wskazujàc, ˝e mo˝e on mieç ogromne znaczenie dla polityki mi´dzynarodowej.
Do tego czasu ∏aƒcuszek zakupów uzbrojenia w Europie zosta∏ uruchomiony. Peruwiaƒscy agenci-poÊrednicy przez swojà misj´ dyplomatycznà w Brazylii szybko zbadali grunt w Estonii. W zakupach wojennych
w Europie, w tym tak˝e niszczycieli, dzia∏a∏
bezpoÊrednio senior Antonio Segedas Viana. Jego propozycje w brazylijskiej misji
przyjmowa∏ i opracowywa∏ doktor Don
Ventura Garcia Calderon.
Zgod´ estoƒskiego rzàdu na transakcj´
otrzymano w Brazylii 5 kwietnia. Ówczesny
g∏ówny oficer ministerstwa spraw zagranicznych Pedro Ugarteche natychmiast poinformowa∏ o tym fakcie prezydenta republiki
genera∏a Sanchez Cerro. Wówczas prezydent wezwa∏ ministra marynarki wojennej
Don Alfredo Benavindes, który zawiadomi∏
Tallin i kierowa∏ ca∏à operacjà. Wkrótce po
tym fakcie opublikowany zosta∏ dekret prezydencki który wskazywa∏ na koniecznoÊç
podj´cia konkretnych dzia∏aƒ w celu
wzmocnienia floty.
Oficjalny komunikat ministerstwa obrony Estonii o zamiarze sprzeda˝y niszczycieli zosta∏ opublikowany 11 kwietnia 1933 roku, przy czym poczàtkowo mówiono
o sprzeda˝y okr´tów na z∏om. Odpowiednio te˝ cen´ transakcji okreÊlono na sum´
40-60 tys. estoƒskich koron za ka˝dà jednostk´. Prowadzenie dalszych rozmów zlecono ministrowi obrony A. Kerem i szefowi
estoƒskiego sztabu generalnego gen. mjr
J. Tyrvand.
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Przyjemnym zaskoczeniem sta∏a si´ mnogoÊç propozycji zakupów, nap∏ywajàca
z wielu krajów, w∏àczajàc tak egzotyczne jak
Chiny (kraj ten mia∏ nieporozumienia
z Wielkà Brytanià w sprawie Hongkongu,
a Estoƒczycy by nie naraziç si´ „w∏adczyni
mórz” z miejsca odrzucili t´ propozycj´), jedynà zaÊ przys∏owiowà ∏y˝kà dziegciu brak
kontaktów bezpoÊrednich z potencjalnymi
nabywcami, którzy wszyscy korzystali
z us∏ug agentów-poÊredników. Za najlepszà
uznano propozycj´ hamburskiej firmy
„Bing u. Ko”, nale˝àcej do wspomnianego
ju˝ wczeÊniej Ludwiga Binga. Przedstawicielem tej firmy w Estonii by∏ dawny genera∏
rosyjskiej armii Dmitrij Lebiediew, swego
czasu w latach 1920-1928 wyk∏adowca szko∏y wojskowej w Tallinie, obecnie zajmujàcy
si´ organizacjà transakcji kupna-sprzeda˝y
broni na ca∏ym Êwiecie (wg niektórych êróde∏ operacj´ przeprowadzi∏ niejaki Prenclau). Interesy Aleksandra Kliagina w Estonii reprezentowa∏ niejaki W. Gubin.
W rezultacie ca∏y rok 1933 specjalna komisja ocenia∏a wartoÊç okr´tów, ich uzbrojenia i innego wyposa˝enia. W sk∏ad komisji
kierowanej przez merevdekapten Paul Gerrets, weszli tak˝e kpt-lt Wasilij Martson
(póêniej Valev Mere), kaptenmajor N. Link
i vanemleitant Johannes Santpank. W dniu
5 maja komisja przedstawi∏a rezultaty swej
pracy. Cen´ kad∏uba i si∏owni ka˝dej jednostki okreÊlono na 310.000 koron (po reformie pieni´˝nej 1928 roku, korony i centy
zastàpi∏y poprzednie marki i penni, 1 korona = 100 centów, odpowiada∏a dawnym 100
markom. Wg kursu 1938 roku obowiàzywa∏
nast´pujàcy kurs wymiany 1 korona = 0,68
RM = 0,27 USD = 0,05 £ = 1,38 rubla)
¸àcznie zatem 620 000 koron. Za jedno
dzia∏o kal. 102 mm — 55 000 koron (razem
9 dzia∏ = 495 000 koron), wyrzutnie torpedowe ogó∏em 330 000 koron, a pozosta∏e
wyposa˝enie 110 000 koron. W sumie ∏àczna cena za 2 niszczyciele z uzbrojeniem i wyposa˝eniem wynosi∏a 1 550 000 koron.
Alternatywna wycena, sporzàdzona przez
poÊredników opiewa∏a na kwot´ 1 290 000
koron za oba okr´ty, przy czym obie ceny
mia∏y charakter wst´pny. Ostatecznie pe∏na
cena za niszczyciele wraz z ich wyposa˝eniem zosta∏a okreÊlona na 2 225 000 koron.
Z potencjalnych nabywców jako pierwszy
swojà propozycj´ z∏o˝y∏ Gubin. W dniu 4 lutego 1933 roku zakomunikowa∏, ˝e jest gotów zap∏aciç po 200 000 USD za ka˝dy
okr´t. Zgodnie z parytetem z∏ota, 1 estoƒska korona odpowiada∏a 0,4032 g z∏ota, zaÊ
USD odpowiednio 1,5046 g z∏ota. Stosunek
dolara do korony wynosi∏ wi´c 1 : 3,75, tym
samym zaproponowana przez Gubina cena
odpowiada∏a kwocie 1 492 000 koron. Gubin jednak nie potrafi∏ odpowiedzieç na
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Wambola w gali banderowej.

podstawowe pytanie: jak i kiedy firma Kliagina zap∏aci zaproponowanà sum´.
W kwietniu 1933 attaché morski Peru
w Wielkiej Brytanii kmdr Fadre dokona∏
ogl´dzin okr´tów, po czym przedstawiciel
firmy „Bing u. Ko” rozpoczà∏ aktywne dzia∏ania. Poczàtkowo firma zakomunikowa∏a,
˝e gotowa jest zap∏aciç kwot´ 375 000 USD
za oba okr´ty.
Rzàd estoƒski wyznaczy∏ w dniu 18 maja
kindralmajor Juhan Tyrvand, szefa sztabu si∏
zbrojnych oraz August Kerem, ministra
obrony w rzàdzie Jaan Tynisson, do przeprowadzenia analizy z∏o˝onych ofert. Genera∏
Tyrvand stwierdzi∏, ˝e realnym nabywcà jest
„Bing u. Ko”, czyli Peru. Poniewa˝ jednak
Kolumbia znajduje si´ w stanie wojny z Peru,
prowadzi zatem gr´ by uniemo˝liwiç wzmocnienie si∏ swego potencjalnego przeciwnika.
Oznacza to, ˝e Kolumbia nie myÊli o faktycznym zakupie niszczycieli. Tym samym przyj´to propozycj´ peruwiaƒskà. Poza tym genera∏ nalega∏ na szybkie zawarcie transakcji,
wykorzystujàc sytuacj´ mi´dzynarodowà

fot. „Miiniristlejad Lennuk ja Wambola”

w Ameryce Po∏udniowej, s∏usznie uwa˝ajàc,
˝e Estonia pozostanie z okr´tami, jeÊli Peru
porozumie si´ z Kolumbià. Jedyne na co nalega∏ to podwy˝szenie ceny choçby o 60 000
koron. Estoƒskie w∏adze poinformowa∏y
„Bing u. Ko”, ˝e okr´ty zostanà sprzedane
ich cena wzroÊnie do 410 000 USD. Ostatecznie stan´∏o na kwocie 387 000 USD.
W dniu 23 czerwca Rada Wojenna postanowi∏a sprzedaç Lennuk i Wambola za
kwot´ 375 000 USD. Jednak ju˝ 27 czerwca
przedstawiciel Kliagina poinformowa∏, ˝ do
wczeÊniej zaproponowanych 400 000 USD
gotów jest do∏o˝yç jeszcze 100 000 USD za
amunicj´ i wyposa˝enie, tak ˝e ogólna suma
dosz∏a do 0,5 mln USD. Genera∏ Tyrvand
uzna∏ propozycj´ Kliagina za nader niebezpiecznà, bowiem w rzeczywistoÊci firma nie
dysponowa∏a oferowanà sumà, podczas gdy
„Bing u. Ko” otrzyma∏ ju˝ z Peru Êrodki finansowe, które zosta∏y zdeponowane w londyƒskim banku. Dlatego te˝ Tyrvand podtrzymywa∏ swojà wczeÊniejsza opini´
o sprzeda˝y niszczycieli firmie „Bing u. Ko”

27

OKRES MI¢DZYWOJENNY
jednak za cen´ 410 000 USD. Firma „Bing
u. Ko” wyrazi∏a zgod´ i pozosta∏o jedynie
formalne podpisanie aktu kupna sprzeda˝y.
Szybko okaza∏o si´ jednak, ˝e dokument zosta∏ êle sformu∏owany pod wzgl´dem prawnym i nie móg∏ zostaç podpisany. Ministerstwo obrony zgodzi∏o si´ przekazaç okr´ty
w dniu 29 czerwca 1933 roku na podstawie
tak zwanego „aktu przekazania”. W myÊl
postanowieƒ tego dokumentu strona estoƒska zobowiàzywa∏a si´ przekazaç okr´ty „na
chodzie” z uzbrojeniem i niezb´dnym wyposa˝eniem, pomalowane tak z zewnàtrz
jak i we wn´trzu. Dokument mia∏ nabraç
mocy urz´dowej po otrzymaniu kwoty
410 000 USD na konto Ministerstwa Obrony w estoƒskim banku. Ze strony estoƒskiej
akt podpisali kindralmajor Tyrvand i minister obrony Kerem. Akt zosta∏ wype∏niony
w dniu 7 lipca 1933 roku.
Suma 2,5 mln koron, jaka wkrótce pojawi∏a si´ w estoƒskiej prasie, spowodowa∏a
niedowierzanie w kraju. Zgodnie z szybko
rozprzestrzeniajàcà si´ w Estonii plotkà,
wspomniana kwota stanowi∏a nie mniej nie
wi´cej jak tylko 1/3 potencjalnej wartoÊci
okr´tów. Wzburzenie szerokich kr´gów
spo∏eczeƒstwa narasta∏o i w koƒcu transakcja sta∏a si´ przedmiotem zainteresowania
wojskowej prokuratury, która w lipcu wszcz´∏a w sprawie specjalne dochodzenie.
Wtedy te˝ na fali nasilonej opozycyjnej propagandy ˝àdajàcej dwukrotnego zwi´kszenia ceny (zdaniem opozycji tyle mo˝na by∏o
wytargowaç, gdyby rozmowy prowadziç rzeczywiÊcie zdecydowanie) rozpocz´to pierwsze przes∏uchania.
Po zabójstwie Sanchez Cerro nowy prezydent Peru gen. Benavindes postanowi∏ kontynuowaç operacj´ zakupów i 13 lipca skierowa∏ telegram, w którym poleci∏ nowemu ministrowi marynarki wojennej Louis Flores
przyspieszyç transakcj´, a attaché morskiemu w Wielkiej Brytanii kmdr Manuel Fadre
dokonaç ogl´dzin estoƒskich okr´tów i skonkretyzowaç warunki zakupu. W tym celu nale˝a∏o udaç si´ z nieoficjalnà misjà do Estonii, tak by uprzedziç delegacje fiƒskà i kolumbijskà. Po zapoznaniu si´ z obu jednostkami
i sprawdzeniu ich stanu attaché winien oczekiwaç ostatecznych instrukcji i w ka˝dy mo˝liwy sposób przeszkadzaç Kolumbijczykom.
W dniu 30 lipca 1933 roku pieniàdze wp∏yn´∏y na konto Estonii. WartoÊç transakcji wynios∏a ostatecznie 210 000 £.
W tym czasie Lennuk i Wambola znajdowa∏y si´ w rezerwie. Rzàd postanowi∏ je korzystnie sprzedaç by uzyskane w ten sposób
Êrodki przeznaczyç na zakup 2 okr´tów
podwodnych w Wielkiej Brytanii (przysz∏e
Kalev i Lembit). Nie wszystkie jednak polityczne frakcje estoƒskich w∏adz popiera∏y t´
decyzj´, co powodowa∏o nader niesympa-
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tycznà atmosfer´ wokó∏ sprzeda˝y niszczycieli do Peru. W zwiàzku z tym uznano za
celowe przejÊcie peruwiaƒskiej floty w jakiÊ
atlantycki port i przyspieszenie za wszelkà
cen´ samego przej´cia okr´tów w Tallinie.
Czas naciska∏ i ju˝ 30 lipca 1933 roku w spis
floty Peru zosta∏y przyj´te niszczyciele Almirante Villar (eks-Wambola) oraz Almirante Guise (eks-Lennuk).
W dniu 3 lipca komisja pod kierownictwem kmdr Tomaso Pisarro sformowa∏a
z marynarzy i oficerów ró˝nych okr´tów
eskadry szkieletowe za∏ogi. Na stanowisko
dowódcy Villar wyznaczono kmdr por. F.
Grimaldo Bravo Arenas, a Guise — kmdr
por F. Federico Dias Dulanto.
Zakulisowy skandal sprzeda˝y dwóch
najwi´kszych okr´tów estoƒskiej marynarki
wojennej nadal niepokoi∏ tak oficjalne w∏adze Estonii jak i zwyk∏ych obywateli. Rozpocz´te wiosnà 1933 dochodzenie zakoƒczy∏y
si´ 10 sierpnia, a w∏adze skwitowa∏y je oficjalnym komunikatem, z którego wynika∏o,
˝e rozmowy zwiàzane ze sprzeda˝à prowadzono legalnie i zgodnie z prawem. Z kolei
minister obrony doda∏, ˝e transakcja zosta∏a
przeprowadzona w pe∏nej zgodzie z ustawodawstwem Cesarstwa Rosyjskiego (do tego
czasu w Estonii nie zdo∏ano uchwaliç w∏asnego prawa cywilnego i handlowego),
w zwiàzku z czym wszelkie dyskusje o bezprawnoÊci kontraktu sà absolutnie bezpodstawne. Nawet po tym jak Lennuk
i Wambola podnios∏y peruwiaƒskà bander´
i opuÊci∏y estoƒskie wody, napi´ta atmosfera wokó∏ sprzeda˝y pozosta∏a. Detale operacji by∏y niejednokrotnie omawiane w ró˝nych strukturach w∏adzy do ministerstwa finansów w∏àcznie. Prawdziwa burza rozp´ta∏a si´ jednak dopiero, gdy w dniu 19 grudnia
1933 roku postawiono w estoƒskim parlamencie kwesti´ s∏usznoÊci sprzeda˝y okr´tów. Spory nie na ˝arty rozgorza∏y po tym,
gdy jeden z delegatów gen. Jaan Sots wszed∏
na trybun´ by z∏o˝yç oÊwiadczenie, witany
szyderczymi okrzykami „Co làdowy genera∏
chce wydaç morskà bitw´”. Opinie parlamentarzystów podzieli∏y si´ i rzeczowe dowody funkcjonowa∏y obok g∏upich i bezsensownych propozycji. Przyk∏adowo jeden
z delegatów-agrariuszy uparcie nalega∏ by
zamiast sprzedawaç przebudowaç oba okr´ty na stawiacze min, zupe∏nie nie wiedzàc,
˝e niszczyciele ju˝ dawno posiada∏y mo˝liwoÊci prowadzenia takich operacji.
W poczàtkach roku 1934 sytuacja skomplikowa∏a si´ jeszcze bardziej po przyjeêdzie
do Tallina ambasadora Peru w Berlinie J.
Hildemeister. Wkrótce po jego przybyciu
w∏oska gazeta „Popolo d’Italia” opublikowa∏a d∏ugi sensacyjny artyku∏ z którego
wynika∏o, ˝e Peru wyp∏aci∏o firmie „Bing u.
Ko” kwot´ znacznie wy˝szà od tej, która tra-

fi∏a do estoƒskich banków. Konkretnie chodzi∏o o 750 000 USD w z∏ocie, podczas gdy
na konta Tallina przelano jedynie 410 000
USD.
Genera∏ Lebiediew, ciàgle jeszcze pozostajàcy przedstawicielem „Bing u. Ko” w Estonii, nie czekajàc na wyniki dochodzenia,
na dzieƒ przed przybyciem peruwiaƒskiego
ambasadora opuÊci∏ wraz z ˝onà kraj. Estoƒska policja stan´∏a jednak na wysokoÊci
zadania i wkrótce „uciekinierzy” zostali zatrzymani w Rydze i pod nadzorem odes∏ani
do Estonii. W gazetach w tym czasie ukaza∏y si´ sensacyjne artyku∏y o skonfiskowaniu
eks-rosyjskiemu genera∏owi kwoty 70 000
USD, co po sprawdzeniu okaza∏o si´ zwyczajnà „kaczkà dziennikarskà”
W pierwszych dniach lutego gen. Tyrvand
zosta∏ zwolniony ze stanowiska, co wi´cej
wszcz´to wobec niego dochodzenie o przekroczenie pe∏nomocnictw. Inni wysocy rangà oficerowie estoƒscy wybrali rol´ Êwiadków zamiast podsàdnych. G∏ównà poszlakà
by∏ fakt i˝ Kolumbijczycy proponowali wy˝szà kwot´, a okr´ty sprzedano jednak Peruwiaƒczykom. Zdaniem oskar˝enia dosz∏o
na pewno do korupcji.
W dniu 6 marca 1934 roku spraw´ rozpatrywa∏ estoƒski parlament. Dzieƒ póêniej
dawny szef sztabu zosta∏ zwolniony ze s∏u˝by wojskowej. Fina∏ ciàgnàcej si´ sprawy
mia∏ miejsce w Wy˝szym Sàdzie Estonii dopiero w dniu 5 grudnia 1934 roku, przy czym
by∏ on zupe∏nie nieoczekiwany. Nieoczekiwanie szereg Êwiadków zmieni∏ swoje wczeÊniejsze zeznania, co skwapliwie wykorzysta∏a obrona i w rezultacie 4 dni póêniej decyzjà sàdu minister Kerem i dawny szef sztabu Tyrvand zostali uniewinnieni.
Rzeczywistych przyczyn skandalu nale˝y
upatrywaç w tym, ˝e w wyniku transakcji Estonia pozby∏a si´ swych dwóch najsilniejszych okr´tów, stanowiàcych przedmiot narodowej dumy. Rozmowy o sprzeda˝y prowadzone by∏y w tajemnicy, stàd te˝ opublikowanie w prasie w dniu 9 lipca informacji
o tym fakcie wywo∏a∏o szok.
Trzeba sprawiedliwie oddaç, ˝e skandal
mia∏ miejsce tak˝e po drugiej stronie Atlantyku. Basadre w swej pracy wspomina, ˝e
spo∏eczeƒstwo Peru krytykowa∏o w∏adze za
to, ˝e dokona∏y wyp∏aty przez poÊredników,
a nie bezpoÊrednio do estoƒskiej kasy. Problem jednak w tym, ˝e to w∏aÊnie strona estoƒska znalaz∏a owych poÊredników
i wszystkie dalsze k∏opoty by∏y owocem ich
dzia∏alnoÊci. Dzi´ki temu skandal w Peru na
dobrà spraw´ nie wybuch∏ i szybko o nim zapomniano.
(ciàg dalszy nastàpi)

T∏umaczenie z j´zyka rosyjskiego
Maciej S. Sobaƒski
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Méndez Núñez w poczàtkowym okresie swojej s∏u˝by.
fot. zbiory Juan Escrigas

Hiszpaƒskie krà˝owniki Méndez
Núñez i Blas de Lezo cz. I
W latach osiemdziesiàtych XIX wieku Hiszpania, która zdo∏a∏a uporaç si´ wreszcie ze skutkami
ostatniej z licznych wojen domowych targajàcych Pó∏wysep Pirenejski, przystàpi∏a do reorganizacji swojej floty. Praktycznie w tym samym czasie tak w spo∏eczeƒstwie jak i parlamencie rozwin´∏a si´ dyskusja na temat tego jakà nale˝y tworzyç flot´ : na bazie pancerników czy krà˝owników. Faktycznie za tymi sformu∏owaniami kryli si´ zwolennicy i przeciwnicy imperium kolonialnego. Zwolennicy krà˝owników g∏osili przyk∏adowo, ˝e silna eskadra krà˝owników mo˝e
dzia∏aç swobodnie na liniach komunikacyjnych potencjalnego przeciwnika, zmuszajàc go do
rozdzielenia si∏ pancernych, które nast´pnie mo˝na b´dzie ∏atwo eliminowaç pojedynczo. Zwolennicy pancerników uczciwie stwierdzali, ˝e w walce nawet z pojedynczymi jednostkami tej klasy krà˝owniki sà z góry w gorszej pozycji.

GENEZA KRÑ˚OWNIKÓW
Poczàtkowo, gdy urzàd Ministra marynarki wojennej sprawowa∏ admira∏ Antecera, udawa∏o mu si´ skutecznie balansowaç
mi´dzy oboma stanowiskami, rozwijajàc
flot´ w sposób zbalansowany, jednak
z chwilà jego przejÊcia w stan spoczynku,
przewag´ w Ministerstwie wzi´li zwolennicy wojny krà˝owniczej.
Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e majàce wkrótce miejsce wojny chiƒsko-japoƒska i hiszpaƒsko-amerykaƒska sprowadzà rzeczy na
w∏aÊciwe miejsce, wykazujàc z∏udn´ wszelkich prób odniesienia przez krà˝owniki
zwyci´stwa nad pancernikami. Jednak
o ironio w∏aÊnie wojna hiszpaƒsko-amerykaƒska wywar∏a w bardzo znacznym stopniu wp∏yw na rozwój doktryny u˝ycia krà˝owników.
Ten paradoks mo˝na ∏atwo wyjaÊniç. Nawet po utracie praktycznie wszystkich swoich krà˝owników w beznadziejnych starciach z amerykaƒskimi pancernikami, Hisz-
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panom nie pozosta∏o w praktyce nic innego
jak tylko budowaç „tanie” okr´ty, a tymi by∏y g∏ównie w∏aÊnie krà˝owniki.
Ten brak g∏´bszej logiki w systemie doktryn wojny morskiej zosta∏ szybko przeniesiony na program budownictwa okr´towego poczàtku XX wieku, w którym torpedowce ochrony wybrze˝a i unikalne na skal´ Êwiatowà „drednoty obrony wybrze˝a”
sàsiadowa∏y z oceanicznymi krà˝ownikami,
niszczycielami i okr´tami podwodnymi,
przy budowie których wykorzystano ju˝ doÊwiadczenia dzia∏aƒ na liniach komunikacyjnych w czasie I wojny Êwiatowej.
Plan budownictwa okr´towego autorstwa wiceadm. Mirandy, zatwierdzony 17
lutego 1915, stanowi∏ rozwini´cie wczeÊniejszego planu Ferrandisa z 30 lipca 1914.
Zgodnie z planem w okresie 6 lat miano
wyasygnowaç Êrodki na budow´ 4 krà˝owników, 6 niszczycieli, 26 okr´tów podwodnych, 3 kanonierek i 18 jednostek ochrony
rybo∏owstwa. Budow´ krà˝owników zamierzano powierzyç zak∏adom Sociedad Espa-

ñola de Construccion Naval (SECN) w El
Ferrol, które mia∏y przygotowaç 2 grupy po
2 jednostki.
Przy wyborze projektu 2 pierwszych krà˝owników nie by∏o ˝adnej dyskusji. Hiszpania od dawna orientowa∏a si´ na Royal Navy, dlatego te˝ wybrano najbardziej perspektywiczny na owe czasy projekt lekkiego
krà˝ownika typu Caledon, w którym dokonano drobnych poprawek uwzgl´dniajàc
doÊwiadczenia wojenne.
W dniach 9 kwietnia i 28 wrzeÊnia 1917
w El Ferrol rozpocz´to etap prac na pochylniach nad obu krà˝ownikami, którym
specjalny Królewski Dekret nada∏ nazwy na
czeÊç Blas de Lezo i Méndez Núñez.
Genera∏ Blas de Lezo (1687-1741) by∏
Admira∏ M éndez Núñez. fot. Museo de Pontevedra
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Méndez Núñez (1924)

rys. Jerzy Lewandowski
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jednym z bohaterów obrony Kartageny (Indie Zachodnie) w marcu-maju 1741 przed
angielskà flotà i armià ekspedycyjnà pod
dowództwem adm. Vernon. Lezo zmar∏
z ran wkrótce po przerwaniu blokady tego
wa˝nego kolonialnego portu. Krà˝ownik
Blas de Lezo by∏ trzecim z czterech hiszpaƒskich okr´tów noszàcych t´ nazw´.
Pierwszy General Lezo by∏ niewielkim
uzbrojonym parowcem (1852-1868) eksCauto o wypornoÊci 520 t, zbudowanym we
Londynie w roku 1852. Drugim General
Lezo by∏a kanonierka (1885-1898) zbudowana w Kartagenie w 1883 i zniszczona
przez w∏asnà za∏og´ przy opuszczaniu Cavite w czasie wojny hiszpaƒsko-amerykaƒskiej. Ostatnim Blas de Lezo by∏ dawny
amerykaƒski niszczyciel Noa zakupiony
w 1973 i pozostajàcy w sk∏adzie hiszpaƒskiej floty do roku 1991.
Admira∏ Méndez Núñez (1824-1869) by∏
jednym najm∏odszych hiszpaƒskich admira∏ów wyró˝niajàcych si´ w kampaniach wojennych. W latach 1864-66 dowodzi∏ flotà
w czasie tzw. Pierwszej wojny o Pacyfik
w czasie której przeprowadzi∏ szereg udanych akcji przeciwko wspólnym si∏om chilijsko-peruwiaƒskim. Krà˝ownik o tej nazwie
by∏ drugim z trzech hiszpaƒskich okr´tów
noszàcych jego nazwisko. Pierwszym
Méndez Núñez (1870-1886) by∏ dawny ˝aglowiec Resolution, zbudowany w 1861,
opancerzony i przebudowany na pancernà
korwet´. Trzecim i do tej pory ostatnim
Méndez Núñez by∏ zakupiony w roku 1973
w USA niszczyciel O’Hare, który pe∏ni∏
s∏u˝b´ do 1992.
Z uwagi na fakt, ˝e pochylnie, na których
budowano oba krà˝owniki sàsiadowa∏y ze
sobà pracami przy nich kierowa∏ pp∏k korpusu in˝ynierów okr´towych (teniente coronel de ingenieros Navales) Don Carlos
Godina Gil.
Trzeba wspomnieç, ˝e przodujàcy ongiÊ
brytyjski projekt krà˝owników nawet
z uwzgl´dnieniem poprawek mocno si´ do
chwili podj´cia budowy okr´tów zestarza∏.
Dlatego te˝ w roku 1919 zrezygnowano
z budowy nast´pnej pary okr´tów wg projektu Caledon, które zastàpiono w 1922 nowymi jednostkami Principe Alfonso i Almirante Cervera ju˝ wg projektu brytyjskiego
typu „E”.

OPIS KONSTRUKCJI
Kad∏ub
Hiszpaƒska koncepcja zastosowania krà˝owników przewidywa∏a, ˝e w przypadku
nowej europejskiej wojny okr´ty b´dà zaanga˝owane przede wszystkim w ochron´
w∏asnych konwojów, a w przypadku uczestnictwa samej Hiszpanii w konflikcie rów-
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wypornoÊç normalna t
pe∏na t
d∏ugoÊç
ca∏kowita m
mi´dzy pionami
szerokoÊç m
zanurzenie normalne m
maksymalne

Caledon

Blas de Lezo
Méndez Núñez

Méndez Núñez
po modernizacji

4 120
4 950
137,2

4 725
6 043
140,8
134,1
14,0
4,36
4,7

4 680
6 140
140,8
134,1
14,0
4,4
4,7

13,0
5,0

nie˝ w dzia∏aniach na liniach komunikacyjnych. Tym samym koncepcja przewidywa∏a
u˝ycie okr´tów pojedynczo, co spowodowa∏o ˝e zwrócono uwag´ na ich wysokà autonomicznoÊç. W zwiàzku z tym wybierajàc
typ Caledon zwrócono uwag´, ˝e okr´ty te
by∏y „suche” i nawet w warunkach ˝eglugi
oceanicznej nie bra∏y wody na pok∏ad, co
by∏o istotny w przypadku operowania w oddali od w∏asnych baz. W przypadku Blas de
Lezo, podobnie jak w prototypie pok∏ad
dziobowy p∏ynnie przechodzi∏ w rufowà
nadbudówk´.
Choç rozmiary i wypornoÊç nieco wzros∏a, to jednak ca∏oÊç przyrostu posz∏a na
zrekompensowanie niskiej jakoÊci prac
hiszpaƒskich stoczni, zwi´kszenie masy
uzbrojenia i maszyn. PojemnoÊç bunkrów
paliwowych pozosta∏a na niezmienionym
poziomie.
Ca∏y materia∏ do budowy kad∏uba pochodzi∏ z hiszpaƒskich zak∏adów, jednak
z uwagi na opóênienie dostaw z firm brytyjskich zaanga˝owanych w produkcj´ wojennà, nastàpi∏a zw∏oka w gotowoÊci jednostek. Spowodowa∏o to, ˝e krà˝owniki pozosta∏y na pochylniach ponad 5 lat.

opalane mazutem, a w´glowe za∏àczano jedynie w razie potrzeby lub dla rozwini´cia
pe∏nej pr´dkoÊci. Poza tym mieszany system opalania kot∏ów, dwukrotnie zwi´kszy∏
liczb´ Êrub nap´dowych. To oczywiÊcie poprawi∏o w∏aÊciwoÊci manewrowe i odpornoÊç krà˝owników na uszkodzenia, wymaga∏o jednak rozwiàzania szeregu z∏o˝onych
problemów technicznych, z którymi Hiszpanie spotkali si´ po raz pierwszy (synchronizacja Êrub, kompensacja momentu obrotowego itp.), jednak dzi´ki brytyjskiej pomocy uporano si´ z problemem.
Wi´ksza liczba kot∏ów okr´towych, co
prawda o mniejszej wydajnoÊci, pozwoli∏a
na zwi´kszenie sumarycznej mocy si∏owni.
Przyrostu pr´dkoÊci z uwagi na zwi´kszenie
rozmiarów kad∏uba nie uzyskano. Blas de
Lezo przeprowadzi∏ próby ruchowe w roku
1924, w ich toku uzyskano maksymalnà
pr´dkoÊç 29 w´z∏ów. Próby w zakresie zu˝ycia paliwa okreÊli∏y maksymalny zasi´g na
5 000 Mm przy pr´dkoÊci 13 w´z∏ów, by∏ to
rezultat gorszy od prototypu.
Na mili pomiarowej Méndez Núñez uzyska∏ moc maszyn 45 776 KM, co odpowiada∏o pr´dkoÊci 29,25 w´z∏a.

Si∏ownia
Pragnàc poprawiç odpornoÊç krà˝owników jako jednostek bojowych w przypadku
dzia∏aƒ w koloniach hiszpaƒscy projektanci
uznali za niezb´dne zastosowanie mieszanego systemu opalania kot∏ów. Na krà˝owniku znajdowa∏o si´ 6 kot∏ów w´glowych
(w grupie rufowej) oraz 6 kot∏ów mazutowych (w dwóch dziobowych kot∏owniach).
Ka˝da kot∏ownia dysponowa∏a w∏asnym
kominem (ogó∏em 3). Hiszpaƒski sztab generalny marynarki wojennej uzna∏, ˝e w koloniach ∏atwiej b´dzie uzupe∏niaç bunkry
w´glem ni˝ zbiorniki mazutem. Rozwa˝ania te by∏y chybione, bowiem do tego czasu
wszystkie rozwini´te kraje morskie przesz∏y
ju˝ na opalanie kot∏ów mazutem, co wi´cej
pojawi∏a si´ ju˝ nawet odpowiednia infrastruktura zaopatrzeniowa w koloniach.
W tym wzgl´dzie hiszpaƒskie krà˝owniki
ust´powa∏y nawet swym prototypom, na
których zwykle pracowa∏y jedynie kot∏y

Opancerzenie
DoÊwiadczenie wojny Êwiatowej wskazywa∏o na niezb´dnoÊç pasa pancerz burtowego na lekkich krà˝ownikach. Historycznie lekkie krà˝owniki pochodzà od krà˝owników pancerno-pokladowych, w których
jak wskazuje nazwa ca∏y system ochrony
sprowadza∏ si´ do pancernego pok∏adu. Do
koƒca XIX wieku, gdy pociski burzàce nie
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wa∏ów nap´dowych
turbiny
kot∏y
moc si∏owni KM
pr´dkoÊç maksymalna w´z∏ów
zapas paliwa t

2
2 Parsons
6 Yarrow
40 000
29
ropa 935

zasi´g Mm/w

5 900/20

znalaz∏y jeszcze szerszego zastosowania,
konstruktorom w pe∏ni wystarcza∏ pok∏ad
pancerny, co wi´cej mo˝na si´ by∏o nawet
bez niego obejÊç, ca∏à ochron´ opierajàc na
zasobniach w´glowych i podziale kad∏uba
grodziami na liczne przedzia∏y wodoszczelne. Ju˝ jednak wojna rosyjsko-japoƒska
spowodowa∏a du˝e zaskoczenie dla specjalistów, bowiem o ile nawet pocisk burzàcy
nie przebija∏ pok∏adu pancernego, to powodowa∏ powstanie w kad∏ubie du˝ego otworu o ostrych kraw´dziach, utrudniajàcych
ewentualne za∏o˝enie plastra. W tej sytuacje nawet dzielenie kad∏uba na przedzia∏y
nie mog∏o uratowaç okr´tu przed zag∏adà
w przypadku trafienia w lini´ wodnà, bodaj
przez pojedynczy pocisk, tak jak to mia∏o
miejsce w przypadku krà˝ownika Swiet∏ana. Z tego powodu w okresie przed I wojnà
Êwiatowà konstruktorzy zrazu nie Êmia∏o,
a póêniej ju˝ masowo wprowadzali do konstrukcji krà˝owników pancerno-pok∏adowych pas pancerza burtowego W okresie
wojny Êwiatowej pas pancerza burtowego
by∏ ju˝ obowiàzkowym elementem konstrukcji krà˝ownika.
W∏asne hiszpaƒskie doÊwiadczenia nie
mog∏y ani potwierdziç ani te˝ zaprzeczyç
celowoÊci stosowania pancerza burtowego,
jednak poczynajàc od Reina Victoria Eugenia wszystkie krà˝owniki posiada∏y to zabezpieczenie. Sprawiedliwie trzeba powiedzieç, ˝e by∏a to bardziej moda ni˝ koniecznoÊç. Nawet dos∏ownie „kartonowe” krà˝owniki typu Canarias w czasie ca∏ej swej
s∏u˝by nigdy nie odczuwa∏y braków w opancerzeniu (prawdopodobnie dlatego Canarias by∏ ostatnim na Êwiecie oddanym na
z∏om „krà˝ownikiem waszyngtoƒskim”).
Zgodnie z angielskà doktrynà lekkie krà˝owniki typu Caledon pzeznaczone by∏y do
prowadzenia rozpoznania i zabezpieczania
ataków zespo∏ów si∏ torpedowych.
W zwiàzku z tym pas pancerza burtowego
by∏ przewidziany na zabezpieczenie przed
dzia∏aniem lekkich pocisków, kalibru do
102 mm stanowiàcych uzbrojenie ówczesnych niszczycieli i „liderów”. W tej sytuacji
g∏ówny pas sk∏ada∏ si´ z 2 p∏yt o gruboÊci 2
i 1 cala, co dawa∏o w sumie 76 mm. Dalej

Blas de Lezo
Méndez Núñez
Méndez Núñez po modernizacji
4
4 Parsons
12 Yarrow
45 000
29
w´giel 806
+mazut 726
5 000/13

4
4 Parsons
12 Yarrow
45 000
29
w´giel 806
+mazut 726
5 000/13
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w kierunku dziobu gruboÊç pasa zmniejsza∏a si´ w do 38 mm (1 + 0,5 cala), a w kierunku rufy do 50 mm (1+0,75 cala). Hiszpaƒskie krà˝owniki, których potencjalnym
przeciwnikiem by∏y jednostki tej samej klasy, pas pancerza burtowego o gruboÊci 76
mm zabezpiecza∏ jedynie w przypadku
ognia prowadzonego z du˝ego dystansu.
Tym nie mniej skopiowany zosta∏ praktycznie ca∏y system opancerzenia prototypu —
76 mm pas w Êródokr´ciu (oko∏o 1/3 d∏ugoÊci kad∏uba) zabezpieczajàcy przedzia∏y
maszynowni i kot∏owni. Dalej w kierunku
dziobu gruboÊç pancerza spada∏a do 31
mm, a ku rufie do 50 mm, gdzie koƒczy∏a
si´ pancernà grodzià poprzecznà. Praktycznie bez ochrony pozostawa∏y ster i urzàdzenia sterowe (podobny schemat opancerzenia kosztowa∏ zatopienie niemiecki okr´t liniowy Bismarck, który nie móg∏ uwolniç si´
od przeÊladowców, po tym jak zniszczeniu
uleg∏y nie chronione pancerzem stery).
Poziomà ochron´ tak brytyjskiego prototypu jak i hiszpaƒskich kopii stanowi 25 mm
(1”) pancerny pok∏ad. W okresie I wojny
Êwiatowej by∏a to ca∏kowicie dostateczna
ochrona. Najnowsze pociski kal. 127 mm
mog∏y przebiç pok∏ad z dystansu powy˝ej
15 000 m, a pas pancerz burtowego poni˝ej
10 000 m. Tak wi´c teoretycznie krà˝ownik
by∏ w pe∏ni zabezpieczony na wszystkich dystansach. W∏asne dzia∏a mog∏y zniszczyç
Blas de Lezo i Méndez Núñez tylko w wàskim przedziale 12-15 tys. m, i to przy strzelaniu pociskami przeciwpancernymi. Poni˝szy wykres ukazuje zale˝noÊç przebijalnoÊci
kruppowskiego pancerza burtowego i pok∏adu pancernego pociskami kal. 120 mm,
152 mm i 203 mm dzia∏ hiszpaƒskich
i 152 mm dzia∏ Mk XII. Widaç z tego, ˝e
przy starciu z przeciwnikiem uzbrojonym
w dzia∏a kal. 203 mm Méndez Núñez pozostaje bez szans.

PrzebijalnoÊç pancerza burtowego i pok∏adu pancernego dla pocisków kal.
120 mm, 152 mm i 203 mm dzia∏ hiszpaƒskich i brytyjskich dzia∏ kal. 152 mm Mk
XII
Jednak do czasu zakoƒczenia Êwiatowego konfliktu g∏ównym wrogiem du˝ych
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Chwila relaksu przy rufowym dzia∏e 152 mm lewej burty. ¸awka pochodzi zapewne z parku miejskiego
fot. zbiory Jose Manuel Ibanez Sampedro. Jego ojciec Luis Manuel Ibanez Sampedro s∏u˝y∏ na krà˝owniku
Mendez Nuñez, fotografie prezentowane sà po raz pierwszy.

Za∏adunek dzia∏a pociskiem szkolnym.

okr´tów nawodnych sta∏o si´ ju˝ lotnictwo.
JeÊli w przypadku typu Caledon budowanego do walki z flotà niemieckà mo˝na to zaniedbanie wybaczyç, o tyle dla Hiszpanów
tworzàcych uniwersalny okr´t na czasy powojenne, 25 mm pok∏ad pancerny stanowi∏
co najwy˝ej symbolicznà ochron´ przed
bombami lotniczymi.
BezpoÊrednio przed dziobowym mostkiem znajdowa∏o si´ pancerne stanowisko
dowodzenia o gruboÊci p∏yt pancernych 152
mm (tak jak w prototypie). Lini´ komunikacyjnà mi´dzy stanowiskiem dowodzenia
a pok∏adem pancernym stanowi∏a rura pancerna.
Po modernizacji krà˝ownika Méndez
Núñez bez wzgl´du na zmian´ architektury
okr´tu, system opancerzenia pozosta∏ nietkni´ty. Wypada jeszcze raz powtórzyç, ˝e
hiszpaƒska specyfika nie stawia∏a okr´tom

fot. zbiory Jose Manuel Ibanez Sampedro

wysokich wymagaƒ w zakresie podniesienia
pancernej ochrony, a po II wojnie Êwiatowej najnowsze okr´ty przodujàcych pot´g
morskich zupe∏nie nie posiada∏y ju˝ opancerzenia ochronnego.
Uzbrojenie
Koncepcja krà˝ownika operujàcego
w pojedynk´ wywar∏a wp∏yw na sk∏ad i rozmieszczenie artylerii. O ile w prototypie
dzia∏a g∏ównego kalibru rozmieszczone by∏y w osi symetrii, co pozwala∏o w razie potrzeby na przyk∏ad w czasie walki w szyku
torowym u˝yç wszystkich 5 dzia∏ do salwy
burtowej, to hiszpaƒski zamawiajàcy uzna∏
za niezb´dne maksymalne zwi´kszenie „g´stoÊci” ostrza∏u na wszystkich kierunkach.
W salwie burtowej mog∏y uczestniczyç jedynie 4 dzia∏a, ale za to po 3 mog∏y strzelaç
w kierunku dziobu i rufy.
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Podstawowym uzbrojeniem krà˝ownika
Caledon by∏y najbardziej masowo produkowane dzia∏a Êredniego kalibru Royal Navy, a mianowicie 6 calowe dzia∏o Mk XII
o d∏ugoÊci lufy 45 kalibrów. W czasie budowy hiszpaƒskich krà˝owników pojawi∏y si´
ju˝ dzia∏a nowszych systemów. Zak∏ady
w Caracce rozpocz´∏y produkcj´ dzia∏
6calowych na licencji Vickers model
T i U o d∏ugoÊci lufy 50 kalibrów. Pojedynczo lawetowane dzia∏a pierwszego modelu
zamontowano na krà˝ownikach Blas de
Lezo i Méndez Núñez. Model U ró˝ni∏ si´
zwi´kszeniem maksymalnego kàta podniesienia lufy z 15° do 35° oraz zamontowaniem na najnowszych krà˝ownikach w dwulufowych wie˝ach.
Jedynym elementem taktyczno-technicznym, który ostro krytykowali hiszpaƒscy
specjaliÊci by∏a w∏aÊnie artyleria g∏ównego
kalibru. W jednym z licznych sprawozdaƒ
skierowanych do Ministra marynarki wojennej w czasie wojny domowej wskazywano na koniecznoÊç przezbrojenia krà˝ownika Méndez Núñez, bowiem efektywna donoÊnoÊç ognia jednostki wynosi∏a zaledwie
12 000 m, podczas gdy jednostek typu Libertad dochodzi∏a do 18 000 m, a najnowszych Canarias i Baleares nawet do 21 000
m. Ma∏o tego dzia∏a Méndez Núñez ust´powa∏y nawet g∏ównemu kalibrowi niszczycieli: dzia∏a kal. 120 mm przy kàcie podniesienia 35° (niszczyciele typu Churruca) si´ga∏y 14 000 m, a przy 43° (znajdujàcych si´
jeszcze w budowie najnowszych niszczycieli) nawet 17 000 m.
Przy emocjonalnej ocenie tego rodzaju
dywagacji nale˝y stwierdziç, ˝e balistyka
dzia∏ kal. 152 mm jest nieporównanie lepsza ni˝ dzia∏ kal. 120 mm. Na zaprezentowanym poni˝ej wykresie pokazano kàty padania pocisków kal. 120 mm (zamontowanych ostatecznie po modernizacji Méndez
Núñez), kal. 152 mm i kal. 203 mm stosowanych we flocie hiszpaƒskiej oraz pocisków kal. 152 mm dzia∏ Mk XII. Jak wiadomo kàt padania w znacznym stopniu okre-

Chwila zabawy. Oficer z prawej trzyma pocisk szkolny kalibru 152 mm a z lewej ∏adunek miotajàcy.
fot. zbiory Jose Manuel Ibanez Sampedro

Êla prawdopodobieƒstwo trafienia przeciwnika. Dla dzia∏a Mk XII na wszystkich bojowych dystansach jest on 1,5-2 razy mniejszy ni˝ dla dzia∏ kal. 120 mm. Tym samym
prawdopodobieƒstwo trafienia b´dzie 1,5-2
razy wi´ksze. W tej sytuacji najlepszym wariantem modernizacji Méndez Núñez by∏oby proste zwi´kszenie kàtów podniesienia
luf dzia∏ g∏ównego kalibru. Przy takim rozwiàzaniu zachowano by lepszà balistyk´
dzia∏a kal. 152 mm zwi´kszajàc maksymalnà jego donoÊnoÊç, a wszystko przy znacznie ni˝szych kosztach. Tym nie mniej jednak na jednostce przeprowadzono kosztownà modernizacj´, w czasie której zamontowano licencyjne dzia∏a kal. 120 mm
Vickers-Armstrong model F. Identyczne
dzia∏a stanowi∏y podstaw´ obrony plot. na
krà˝owniku Canarias.

Caledon

uzbrojenie

za∏oga, ludzi
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Méndez Núñez

5 x 152 L/45 BL Mk XII 6 x 152 L/50 BL Vickers
2 x 76 L/20 plot Mk I
1 x 76 desantowa
4 x 47
4 x 47
4 x II wt 533
4 x III wt 533
400
343
152 L/45 Mk XII

Kàty padania pocisków kal. 120 mm,
152 mm i 203 mm stosowanych we flocie
hiszpaƒskiej oraz brytyjskich dzia∏ kal.
152 mm Mk XII

W porównaniu z brytyjskim prototypem
zmiany obj´∏y równie˝ uzbrojenie przeciwlotnicze. Choç dzia∏o plot. kal. 76 mm dysponowa∏o dobrà mocà i pu∏apem, Hiszpanie uznali je za przestarza∏e. Mieli oni o tyle racje, ˝e jak na rozwój lotnictwa w latach
dwudziestych dzia∏o kal. 76 mm by∏o za silne i jedynymi godnymi u˝ycia celami mog∏y
byç sterowce. Tymi dysponowali jedynie
Niemcy, a ci po zakoƒczeniu I wojny Êwiatowej przestali si´ liczyç jako potencjalni
przeciwnicy. Z drugiej strony dzia∏ka kal.
47 mm choç dysponowa∏y mniejszà si∏à, posiada∏y wi´kszà szybkostrzelnoÊç i co wa˝niejsze by∏y znacznie l˝ejsze. To ostatnie by∏o o tyle wa˝ne, ˝e dzia∏a plot. naprowadzane by∏y r´cznie, zatem obs∏uga mog∏a szybciej odnaleêç cel i przeprowadziç manewr
ogniem.

waga dzia∏a t
6,998
d∏ugoÊç lufy m/kal
7,105/76,74
d∏ugoÊç przewodu lufy m/kal
6,858/45,11
d∏ugoÊç cz´Êci gwintowanej m
5,856
obj´toÊç komory dm 3
29,00
szybkostrzelnoÊç strza∏y min
5-7
masa pocisku kg
45,36
masa ∏adunku miotajàcego kg
12,3
pr´dkoÊç poczàtkowa m/s
850
donoÊnoÊç, m (kàt podniesienia) 17 100 (30°)

Méndez Núñez
po modernizacji
8 x 120 plot.
5 x II 37 plot.
8 x IV 20 plot
2 x III wt 533
370

152 L/50 Vickers 120 L/45 Vickers-Armstrong
8,600
8,768/51,62
7,620/50
6,648
25,40
4-5
45,4
15
900
20 400 (35°)

2,950
5,692/47,43
5,400/45
5,400
10,32
15-20
22
6,5
850
20 000 (45°)
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hucemas. Nie darmo wi´c uczestniczàce
w desancie dzia∏o zajmuje obecnie honorowe miejsce wÊród eksponatów w Muzeum
Morskim w Kartagenie. Uzbrojenie uzupe∏nia∏y 4 kartabiny maszynowe, które
mo˝na by∏o u˝ywaç tak w operacjach desantowych jak i do zwalczania celów powietrznych.
W zakresie broni torpedowej krà˝owniki
stanowi∏y prze∏om dla Hiszpanów. Do tej
pory obrotowe wyrzutnie torpedowe stosowano jedynie na torpedowcach i niszczycielach, du˝e okr´ty nawodne dysponowa∏y jedynie nieruchomymi wyrzutniami zamontowanymi w kad∏ubie. Krà˝owniki jako
pierwsze otrzyma∏y obrotowe wyrzutnie
torpedowe na górnym pok∏adzie. Co prawda z powodu braku nawyków w trakcie
strzelania torpedy mia∏y tendencje do ∏a-

Âródokr´cie krà˝ownika z dobrze widocznà wyrzutnià torped.

Dzia∏a kal. 47 mm by∏y rezultatem g∏´bokiej modernizacji 3-funtowego dzia∏a Nordenfelda. 2 dzia∏a znajdowa∏y si´ w rejonie
kominów: mi´dzy pierwszym a drugim na
prawej burcie oraz mi´dzy drugim a trzecim na lewej. Pozosta∏e 2 zainstalowano na
skrzyd∏ach rufowego mostka.
Po modernizacji zmianie uleg∏a równie˝
ma∏okalibrowa artyleria plot. Na pok∏adzie
krà˝ownika zamontowano 5 podwójnie
sprz´˝onych dzia∏ kal. 37 mm L/83 SK C/30
oraz 8 poczwórnych zestawów kal. 20 mm
L/65 C/30 produkcji niemieckiej. Pierwsze
przy kàcie podniesienia +85° razi∏y wa˝àcyåwiczebny strza∏ torpedy.

fot. zbiory Jose Manuel Ibanez Sampedro

mi 0,742 kg pociskami cele na wysokoÊci do
6 800 m, natomiast drugie przy tym samym
kàcie pociskami o masie 0,134 kg na wysokoÊç do 3 700 m.
Hiszpanie nie rezygnowali jednak z zamontowania na krà˝owniku dzia∏a kal.
76 mm. By∏o to dzia∏o kal. 76,2 mm Armstrong o d∏ugoÊci lufy 17 kalibrów na ∏o˝u
ko∏owym dla oddzia∏u desantowego. Znów
nale˝y si´ przy tym ewenemencie odwo∏aç
do specyfiki Hiszpanii, która cz´sto musia∏a wysadzaç desanty w swych niepokornych
koloniach. Ten przestarza∏y sprz´t sprawdzi∏ si´ na przyk∏ad w czasie desantu w Alfot. zbiory Jose Manuel Ibanez Sampedro

Dzia∏o przeciwlotnicze kal. 47 mm.
fot. zbiory Jose Manuel Ibanez Sampedro

mania si´ przy uderzeniu o powierzchni´
wody lub wchodzenia pod jej lustro ze zbyt
du˝ym kàtem, co nie gwarantowa∏o wyp∏yni´cia, lecz dzi´ki szkoleniu braki te mo˝na
by∏o wyeliminowaç.
Koƒczà przeglàd uzbrojenia krà˝owników wypada wspomnieç o zamontowanych
na ich pok∏adach 2 centralach telefonicznych, zabezpieczajàcych ∏àcznoÊç z wszystkimi 8 przedzia∏ami i stanowiskami krà˝ownika, a w przypadku pod∏àczenia kabla
w porcie równie˝ ca∏ym krajem.
Radiostacja pozwala∏a na utrzymywanie
∏àcznoÊci bezprzewodowej na odleg∏oÊç do
1 000 km. W toku powojennej modernizacji na pok∏adzie pojawi∏ si´ te˝ radar firmy
Decca.
(ciàg dalszy nastàpi)

T∏umaczenie z j´zyka rosyjskiego
Maciej S .Sobaƒski
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Jedna z wizji artystycznych Graf Zeppelin.
rys. zbiory Siegfried Breyer

Przemys∏aw Federowicz

Lotniskowiec Graf Zeppelin cz. II
Budowa i losy
16 listopada 1935 r. zosta∏y z∏o˝one zamówienia na dwa lotniskowce, okreÊlane
jako Flugzeugträger „A” i „B”. Mia∏y byç
zbudowane w Kilonii w stoczniach Deutsche Werke i Krupp-Germania Werft. 30
wrzeÊnia 1936 r. po∏o˝ono st´pk´ pod lotniskowiec „B” w stoczni Friedricha Kruppa.
Okr´t otrzyma∏ numer budowy 555. Trzy
miesiàce póêniej, 28 grudnia 1936, po∏o˝ono st´pk´ pod kolejnà jednostk´ tej klasy
lotniskowiec „A”. Budowany na pochylni
I okr´t otrzyma∏ numer budowy 252. Przewidywane ukoƒczenia obu okr´tów datowano: dla lotniskowca „A” na 1 kwietnia
1939 r. i dla lotniskowca „B” na 15 listopada 1939 r. Szacowany koszt pojedynczej
jednostki mia∏ wynieÊç 264 mln RM z bud˝etu roz∏o˝onego na lata 1935-1942.
Plan rozbudowy floty tzw. „Plan Z” przewidywa∏ dodatkowo budow´ kolejnych
dwóch okr´tów tej klasy. Mia∏y byç one
ukoƒczone do koƒca 1947 roku. Wst´pnie
przewidywano, ˝e lotniskowiec „C” mia∏
byç zbudowany w stoczni Krupp-Germania
Werft w Kiloni, natomiast lotniskowiec
„D” w Howaldswerke Kiel 1.
Stocznie Germania Werft i Deutsche
Werke, w których zamówiono lotniskowce
„A” i „B” ze wzgl´du na rozbudowane programy budowy ró˝nych serii okr´tów i urzàdzeƒ, nie mog∏y zrealizowaç w planowanym
terminie ukoƒczenie obu okr´tów. Najgorsza sytuacja przedstawia∏a si´ w Krupp-
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Germania Werft, gdzie ze wzgl´du na
opóênienie prac na krà˝owniku Prinz Eugen i na niszczycielach, nie by∏o mo˝liwe
ukoƒczenie lotniskowca „B” a˝ do koƒca
1939 r. 2 Opóênienia budowy poszczególnych okr´tów wynika∏y z wielu powodów.
Zasadniczymi by∏y braki pracownicze i materia∏owe oraz opóênienia w dostawach poszczególnych podzespo∏ów np. kot∏ów czy
turbin. Na poczàtku 1938 r. stocznia wstrzyma∏a budowà lotniskowca „B”, na którym
wykorzystano ju˝ 500 t materia∏ów. G∏ównym powodem okaza∏ si´ brak spawaczy.
Widoczne opóênienia prac nad okr´tami
i problemy stoczni przyczyni∏y si´ do dyskusji nad sensem budowy dwóch jednostek.
Allgemeine Marineamt (Generalny Urzàd
Marynarki) jesienià 1938 r. zasygnalizowa∏
admira∏owi Readerowi zaprzestanie budowy lotniskowca „B”. W tym czasie na budow´ jednostki wykorzystano ju˝ 1 300 t materia∏ów. Ostatecznie jednak prace kontynuowano.
8 grudnia 1938 r. Flugzeugträger „A” zosta∏ wodowany pod czujnym okiem Hitler
i Göringa. Okr´t otrzyma∏ nazw´ Graf
Zeppelin na czeÊç hrabiny Hella v. Brandenstein-Zeppelin, córki projektanta s∏awnego statku powietrznego. Po uroczystoÊci
okr´t zosta∏ przeholowany przez holowniki
portowe Emil i Auguste do nabrze˝a wyposa˝eniowego. Tam te˝ otrzyma∏ nadbudówk´, komin, maszty i inne elementy wyposa˝eniowe.

Wybuch wojny Êwiatowej przyczyni∏ si´
do ca∏kowitej zmiany dotychczasowego planu budowy floty. 19 wrzeÊnia 1939 r. wstrzymano ostatecznie prace na Flugzeugträger
„B”, kiedy to w kad∏ub wbudowano ju˝
oko∏o 8 000 t stali. Okr´t by∏ gotowy do wysokoÊci pok∏adu pancernego 3. Graf
Zeppelin by∏ ukoƒczony w 85%. Posiada∏
kot∏y oraz turbiny nap´dowe, a braki ogranicza∏y si´ do niektórych, lecz niezb´dnych,
urzàdzeƒ pomocniczych. W paêdzierniku
Hitler wyrazi∏ swoje poparcie dla programu
budowy lotniskowców tj. przebudowy Seydlitza i ukoƒczenia Grafa Zeppelina.
Inwazja w Norwegii przyczyni∏a si´ do
ostatecznego upadku budowy lotniskowców. Podczas konferencji na temat walk
w Norwegii, 29 kwietnia 1940 r. admira∏
Reader zasugerowa∏ Hitlerowi przerwanie
budowy lotniskowca. Mimo nie zapadni´cia decyzji o przerwaniu prac, prace posuwa∏y si´ w bardziej ni˝ Êlimaczym tempie.
Realia wejÊcia do s∏u˝by by∏y znikome.
Okr´t móg∏ zostaç ukoƒczony do koƒca
1. W maju 1938 r. przyj´to ˝e lotniskowce „C” i „D” zamówione zostanà 1 kwietnia 1941 r. i ukoƒczone w lipcu 1944
r. W paêdzierniku 1938 r. terminy zamówienia obu okr´tów przesuni´to na 1 czerwiec 1943 r. (ze wzgl´du na budow´ nowych pancerników). Oba lotniskowce mia∏y byç
budowane w Howaldswerke.
2. W Krupp-Germania Werft budowano krà˝ownik ci´˝ki
Prinz Eugen, 6 F-bootów, 5 niszczycieli oraz seri´ okr´tów
podwodnych. W Deutsche Werke budowano pancernik
Gneisenau, krà˝ownik Blücher, 4 niszczyciele, seri´ okr´tów podwodnych i jednostki pomocnicze (m.in. Franken).
3. 1 lipca 1940 r. planowano wodowanie, natomiast ukoƒczenie okr´tu by∏o przewidziane do koƒca grudnia 1941 r.
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Kad∏ub lotniskowca Graf Zeppelin krótko przed wodowaniem.

1940 roku, lecz bez uzbrojenia g∏ównego.
Projektowane dzia∏a 150 mm, mog∏y zostaç
dostarczone dopiero 10 miesi´cy póêniej.
Podczas wspomnianej konferencji Reader
podpisa∏ decyzj´ o ostatecznej kasacji budowanego lotniskowca „B”. Kontrakt na
odzysk materia∏ów otrzyma∏a firma Fa.
Eisen & Metall A.G. z Essen. W ciàgu
4 miesi´cy, do lata 1940 roku, uzyska∏a
z okr´tu 8 000 t stali.
Do koƒca 1940 r. rozwa˝ano potrzeb´
istnienia lotniskowców z podsumowaniem
na „tak”. Trwa∏o w∏aÊnie powolne ukaƒczanie Grafa Zeppelina, który wraz z krà˝ownikami typu „M” 4 mia∏ odgrywaç zasadniczà rol´ w walkach na Atlantyku.
Obawy przed alianckimi nalotami zmusi∏y Kierownictwo Wojny Morskiej (dalej
SKL) do podj´cia decyzji o przebazowaniu

fot. „Marine-Arsenal”

nieukoƒczonego lotniskowca na wschód.
Eskortowany przez tra∏owiec Nautilus (eksM 81) Graf Zeppelin opuÊci∏ 12 lipca
1940 r. Kiloni´. SzeÊç dni póêniej zespó∏
osiàgnà∏ Sassnitz na Rugii, gdzie na redzie
portu zainstalowano dwa podwójne 37 mm
dzia∏ka przeciwlotnicze. 21 lipca konwój zawinà∏ do Gdyni.
Kolejnà „przeprowadzk´” okr´t przeszed∏ w zwiàzku z planowanà agresjà na
Zwiàzek Radziecki. 19 czerwca 1941 r.
okr´t wyruszy∏ na holu holowników Danzig
i Albert Forster do Szczecina. Eskortà dowodzi∏ dowódca si∏ minowych Kpt.z.S. Bentlage. 21 czerwca okr´t zacumowa∏ przy
Wa∏ach Chrobrego (niem. Hakenterrasse).
Ograniczone mo˝liwoÊciami stocznie Vulcan i Oderwerke ze Szczecina, nie mog∏y
podjàç si´ kontynuacji budowy okr´tu. Lot-

niskowiec musia∏ czekaç na lepsze czasy.
30 paêdziernika 1941, gdy Gdynia sta∏a si´
znów bezpiecznym portem, SKL postanowi∏o kontynuowaç budow´ okr´tu w tym˝e
porcie. 10 listopada 1941 r. okr´t holowany
przez holownik Atlantic opuÊci∏ Szczecin
i po 7 dniach podró˝y osiàgnà∏ Gdyni´. Zakotwiczony w basenie V (Hafenbecken V)
okr´t jednak˝e s∏u˝y∏ jako p∏ywajàcy magazyn drewna dla floty. 2 czerwca zosta∏ tam
sfotografowany przez lotnictwo rozpoznawcze RAF-u. Interpretacja zdj´ç przyczyni∏a si´ do tezy ˝e okr´t mo˝e byç gotowy do prób w ciàgu trzech tygodni,
a w czerwcu 1943 r. osiàgnie gotowoÊç bojowà. B∏´dna interpretacja wynika∏a zapewne z zaawansowania budowy nadbudówki,
komina, masztów a tak˝e obecnoÊci lekkich
dzia∏ przeciwlotniczych.
Obawy przed wprowadzeniem na Atlantyk ci´˝kiego zespo∏u pancerników ze
wsparciem lotniskowca przyczyni∏y si´ do
podj´cia decyzji o zniszczeniu lub uszkodzeniu okr´tu. Do zadania wyznaczono
10 „Lancasterów” z 5 Grupy Bombowej:
6 z Woodhall Spa z 97 eskadry, i 4 z 106
eskadry z Coningsby. Samoloty te (jeden
nie wystartowa∏) w nocy z 27 na 28 sierpnia
1942 r. wystartowa∏y z Anglii. Po czym nie
odnoszàc ˝adnych sukcesów i strat powróci∏y na macierzyste lotniska.
Zastosowanie lotniskowców w innych
flotach by∏o szerokie i stawa∏o si´ wr´cz
niezb´dne. Zalety ich wykorzystania na polu walki dostrzega∏y tak˝e sztaby niemieckiej marynarki. 16 kwietnia 1942 r. z okazji
odczytu admira∏a Readera w Wilczym
Szaƒcu (Wolfsschanze), przyj´to propozy4. krà˝ownik typu „M” - planowane dane techniczne: wyp.
stand. 7 800 ts, wyp. maks. 10 400 ts, pr´dkoÊç 35,5 w,
uzbrojenie 8 x 150 mm, 4 x 88 mm, 8 x 533 mm w.t., 160
min, 2 wodnosamoloty.

Bliêniaczy lotniskowiec „B” w poczàtkowym stadium budowy w Germania Werft w Kilonii.
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Brytyjska fotografia lotnicza kad∏uba Graf Zeppelin w Szczecinie w lutym 1942 roku.

cj´ przyspieszenia prac na lotniskowcu.
Okr´t wed∏ug za∏o˝enia zosta∏by ukoƒczony w po∏owie 1943 r. Kolejnym krokiem by∏a weryfikacja planów konstrukcyjnych,
w których wiele elementów wyposa˝enia
i konstrukcji by∏o ju˝ przestarza∏ych. G∏ówne zmiany dotyczy∏y dodania bàbli przeciwtorpedowych na lewej burcie, dodanie radarów, zdj´cie reflektorów, zamontowanie
pó∏okràg∏ej os∏ony na kominie celem lepszego odprowadzania spalin, czy zmiany
w uzbrojeniu przeciwlotniczym.
13 maja 1942 r. zapad∏a ostateczna decyzja szybkiego kontynuowania prac na Grafie. Przebywajàcy w Wilczym Szaƒcu: Hitler, admira∏ Reader, minister uzbrojenia
Albert Speer, wiceadmira∏ Krancke i admira∏ Kleikamp podj´li szereg decyzji o zapewnieniu ochrony dostaw surowców
z Norwegii. Bezpieczeƒstwo mia∏y zapewniç, oprócz budowanego ju˝ lotniskowca,
pomocnicze lotniskowce (eks- statki pasaInne uj´cie lotniskowca z tej fotografii.
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˝erskie) Europa, Gneisenau, Potsdam.
Dwa dni póêniej admira∏ Reader wyda∏ rozkaz wznowienia prac na Grafie Zeppelinie.
Jednak˝e ograniczone mo˝liwoÊci stoczniowe i na∏o˝one priorytety na budow´ innych
typów okr´tów nie pozwala∏y na rozpocz´cie prac na okr´cie w Kilonii.
Okr´t w dalszym ciàgu przebywa∏
w gdyƒskim porcie oczekujàc na powrót do
Kilonii. W mi´dzyczasie w Deutsche Werke
w Gotenhafen zainstalowano 3 podwójne
dzia∏ka 37 mm, 6 poczwórnych 20 mm
„Vierlingów” oraz 4 reflektory. Operacja
holowania lotniskowca zosta∏a oznaczona
kryptonimem „Zander” (Sandacz). Dowódcà si∏ eskortowych zosta∏ F.Kpt. Remler. Pod jego rozkazami znalaz∏y si´ tra∏owce M 3, M 14, M 37 z 1 flotylli oraz okr´ty
z 3 flotylli dozorowej: Damme, Stolpe,
Spree, Pregel, Nogat i Brake. Dodatkowà
eskort´ przed okr´tami podwodnymi zapewnia∏y wodnosamoloty Arado Ar 196

fot. „Marine-Arsenal”

z Bordfliegergruppe 1/196. 25 listopada
1942 r. lotniskowiec na holu holowników
Eisbär, Cappella i Passat opuÊci∏ port
w Gdyni. Z∏e warunki atmosferyczne zmusi∏y konwój do przeczekania sztormu na redzie Helu. 30 listopada konwój opuÊci∏ Zatok´ Gdaƒskà, a 3 grudnia wieczorem zespó∏ znalaz∏ si´ w Kieler Förde.
5 grudnia 1942 r. lotniskowiec zosta∏
wprowadzony do doku p∏ywajàcego stoczni
Deutschen Werke Kiel, gdzie rozpocz´to
przebudow´ cz´Êci dennej okr´tu. Zmodyfikowany projekt z 1942 r. zak∏ada∏ dodanie
bàbli przeciwtorpedowych z lewej burty.
Rozwiàzanie to mia∏o poprawiç proporcje
ci´˝arów lewej burty w stosunku do prawej
na której znajdowa∏a si´ nadbudówka zwana „wyspà”. Pierwotnie przechy∏ na sterburt´ wynosi∏ 4,5 stopnia. Bàble mia∏y tak˝e stanowiç dodatkowà ochron´ przeciwtorpedowà oraz dodatkowe zbiorniki paliwa. Zwi´kszy∏y one zarówno manewrofot. „Marine-Arsenal”
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Lotniskowiec pod koniec wojny w Szczecinie.

woÊç, obronnoÊç jak i zasi´g okr´tu. Lewoburtowe bàble zbudowano z p∏yt stalowych
St 52. Aby zachowaç odpowiednie proporcje kad∏uba z prawej burty dodano tak˝e
bàble lecz wykonane z cienkiej warstwy stali o gruboÊci 18 mm. Maksymalna szerokoÊç bàbli wynosi∏a 2,4 metra.
Mimo powolnych prac na okr´cie SKL
rozwa˝a∏o budow´ pancerników-lotniskowców, krà˝owników-lotniskowców, ma∏ego (projekt E IV-E VI) i du˝ego lotniskowca (projekt A I-A IV) a tak˝e przebudow´ krà˝ownika Seydlitz.
Punktem kulminacyjnym wykorzystania
ci´˝kich okr´tów by∏a pora˝ka operacji
„Regenbogen”. Po jej fiasku Hitler nakaza∏
demonta˝ uzbrojenia z okr´tów pancernych a je same nakaza∏ poddaç kasacji. Decyzja ta wp∏yn´∏a tak˝e na losy budowanego lotniskowca, który w zamierzeniach taktycznych mia∏ byç wykorzystywany w zespo∏ach z ci´˝kimi okr´tami. 30 stycznia
1943 r. (lub 2 lutego 1943 r.) ostatecznie
wstrzymano prace na okr´cie, a on sam
mia∏ zostaç przeholowany na wschód do
Pi∏awy w ramach operacji „Zugvogel”
(Ptak w´drowny).
Na lotniskowcu zainstalowano ponownie
dzia∏ka przeciwlotnicze, reflektory oraz
dwa balony zaporowe. 20 kwietnia 1943 r.
holowniki Eisbär, Taifun, Norder i Passat
rozpocz´∏y wraz z lotniskowcem opuszczanie portu w Kilonii. Eskortà dowodzi∏
Kpt.z.S. Ritschel. W trakcie rejsu plany bazowania okr´tu w Pi∏awie anulowano g∏ównie ze wzgl´du na brak miejsca kotwiczenie
nie kolidujàcego z bazujàcymi tak okr´tami
podwodnymi i tra∏owcami. 23 kwietnia
konwój osiàgnà∏ ÂwinoujÊcie a kilka godzin
póêniej wp∏ynà∏ do Szczecina.
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fot. „Marine-Arsenal”

Okr´t opuÊci∏a za∏oga z∏o˝ona z marynarzy Kriegsmarine i pracowników stoczniowych. Zastàpi∏a ich 40 osobowa za∏oga cywilna. Przeprowadzono tak˝e operacj´ demonta˝u z wa∏ów Êrub nap´dowych, które
umieszczono na pok∏adzie lotniczym co
mia∏o zapobiec ich szybkiej korozji. Pojawienie si´ okr´tu zosta∏o zauwa˝one przez
polski ruch oporu o czym niezw∏ocznie dowiedzia∏ si´ wywiad aliancki. 23 czerwca
1943 r. samolot rozpoznawczy RAF-u zrobi∏
zdj´cia lotniskowca. Okr´t znajdowa∏ si´
przy nabrze˝u Parnicy (Parnitz), naprzeciwko du˝ej elektrowni ko∏o Danzig-Parnitz
Kanal. Wywiad na podstawie raportów ruchu oporu i zdj´ç doszed∏ do wniosku ˝e
prace nad lotniskowcem zaniechano. Tak
rzeczywiÊcie by∏o. Graf Zeppelin do koƒca
wojny pozosta∏ ju˝ w Szczecinie, mimo wielu planów jego wykorzystania. Od kwietnia
1943 r. rozwa˝ano u˝ycie jego i dwóch ci´˝kich krà˝owników jako szybkich transportowców gumy z Japonii, a w 1944 r. planowano lotniskowiec przekszta∏ciç w okr´t
mieszkalny dla marynarki. W kwietniu
1945, gdy wojska Armii Czerwonej rozpocz´∏y szturm na miasto, nieukoƒczony lotniskowiec postanowiono zatopiç. Osobà odpowiedzialnà za samozatopienie by∏, wyznaczony przez Dowódc´ Zachodniego Ba∏tyku, Kpt.z.S. Wolfgang Kähler. 24 kwietnia
1945 r. otworzono zawory denne. Nast´pnego dnia o 18.00 odpalono 10 bomb g∏´binowych umieszczonych w maszynowniach.
Okr´t osiad∏ na dnie na g∏´bokoÊci 7 metrów bez przeg∏´bienia z nieznacznym przechy∏em na prawà burt´ wynoszàcym 0,5
stopnia. Poziom wody w maszynowniach
wynosi∏ 4 metry. Tego˝ samego dnia wrak
zosta∏ zdobyty przez Czerwonoarmistów.

Radziecki PB-10
Zdobyta flota niemiecka zosta∏a podzielona pomi´dzy Êwiatowe mocarstwa przez
trójstronnà anglo-amerykaƒsko-radzieckà
komisj´ morskà. Graf Zeppelin zosta∏ zakwalifikowany do kategorii „C” 5 i przyznany Zwiàzkowi Radzieckiemu. Jednostki
podleg∏e tej kategorii musia∏y zostaç wczeÊniej czy póêniej zatopione lub z∏omowane.
Okr´t planowano pierwotnie wykorzystaç
jako stanowisko prób. Jednak˝e ta propozycja wysuni´ta przez admira∏a Kuzniecowa, zosta∏a odrzucona. Rzàd postanowi∏
zgodnie z zaleceniami komisji trójstronnej
zatopiç okr´t. Decyzjà nr 601-209ss z 19
marca 1947 r. postanowiono zniszczyç
wszystkie zdobyczne jednostki nale˝àce do
kategorii „C”. Fakt ten dowództwo WMF
postanowi∏o wykorzystaç do przeprowadzenia testów nad ˝ywotnoÊcià okr´tów.
Przygotowaniem likwidacji okr´tów kategorii „C” zaj´∏a si´ specjalna komisja pod
dowództwem wiceadmira∏a J.F. Ralla, powo∏ana 17 maja 1947 r. Planowano przeprowadzenie doÊwiadczeƒ nad skutkami
wybuchów bomb lotniczych, pocisków artyleryjskich, min oraz torped w dwóch uk∏adach. Pierwszy uk∏ad przewidywa∏ eksplozj´ umieszczonych na pok∏adzie ∏adunków,
drugi zak∏ada∏ symulowane ataki z wody
i powietrza 6. Podniesieniem okr´tu zajà∏
si´ 77 oddzia∏ ASS KBF (Awaryjno Spasa5. kategoria okr´tów zdobycznych „C” — jednostki zatopione, uszkodzone lub nieukoƒczone, których wprowadzenie
do s∏u˝by wymaga∏o remontu stoczniowego trwajàcego ponad 6 miesi´cy.
6. Podobny doÊwiadczenia planowano przeprowadziç m.in.
na krà˝ownikach ci´˝kich Lützow, Seydlitz oraz na pancerniku Schleswig-Holstein. M.in. patrz Federowicz P. Podwójna zag∏ada Lützowa, „Okr´ty Wojenne 3/2000” (38).
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Lotniskowiec Graf Zeppelin po podniesieniu przez specjalistów radzieckich. Fotografia wykonana w ÂwinoujÊciu.

tielnaja S∏u˝ba Krasnoznamiennogo Ba∏tijskogo Flota). Ju˝ 17 sierpnia 1945 r. zosta∏y przeprowadzone ogl´dziny wraku. Sygnalizowano 36 przebiç w burtach od pocisków i od∏amków o wymiarach 1,5 x 1 metr.
Maszyny nap´dowe, kot∏y, generatory by∏y
wysadzone. W rejonie maszynowni stwierdzono zniszczone eksplozjà grodzie wodoszczelne. W podwodnej cz´Êci kad∏uba
wykryto otwór o wymiarach 0,8 x 0,3 m oraz
szczelinie o d∏ugoÊci 0,3 m. Windy lotnicze
wysadzone, a pok∏ad lotniczy podziurawiony od pocisków lub od∏amków.
Podniesienie z dna okr´tu odby∏o si´ poprzez wypompowanie wody z uszczelnionego kad∏uba przy u˝yciu pomp elektrycznych. Kolejnym etapem by∏o uszczelnienie
10 grodzi poprzecznych i 12 grodzi wzd∏u˝nych. Otwory w burtach po pociskach oraz
iluminatory zaspawano. Jednak˝e z powodu du˝ego zakresu robót nie uzyskano
szczelnoÊci przebitych pok∏adów. Podniesiony wrak, zosta∏ odholowany i postawiony
na kotwicach na Regalicy obok Wyspy Mienia. Na poczàtku 1947 r. okr´t zosta∏ przeholowany do ÂwinoujÊcia, gdzie od 3 lutego
1947 r. kotwiczy∏ jako hulk mieszkalny
PB-10 (niektóre êród∏a podajà PB-101).
Losy okr´tu zmieni∏y si´ w marcu, kiedy to
zapad∏y decyzje o jego zatopieniu. WczeÊniej pojawia∏y si´ ró˝ne spekulacje na temat mo˝liwoÊci wykorzystania go w WMF.
14 sierpnia 1947 r. o godz. 14.45 PB-10
wyp∏ynà∏ na holu 4 holowników portowych
i holownika morskiego MB-44. Z redy ÂwinoujÊcia PB-10 wraz z uzbrojonym lodo∏amaczem Wo∏yniec, holownikami MB-44
i MB-47, tra∏owcami T-714, T-742 i bazà
nurkowà WM-902 odp∏ynà∏ na wyznaczony
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do prób poligon morski. W nocy z 15 na 16
sierpnia 1947 r. zespó∏ osiàgnà∏ wyznaczony
5 milowy kwadrat. Na miejscu okaza∏o si´,
˝e okr´t nie jest zdolny postawiç kotwic´
wskutek p´kni´cia ∏aƒcucha kotwicznego,
zaÊ mniejsza kotwica tylko w nieznacznym
stopniu ogranicza∏a dryfowanie.
Rankiem 16 sierpnia rozpoczà∏ si´
pierwszy etap testów, zak∏adajàcy detonacj´ bomb lotniczych i pocisków artyleryjskich. W pierwszej serii zdetonowano równoczeÊnie: bomb´ FAB-1000 umieszczonà
w kominie, 3 bomby FAB-100 oraz dwa pociski kalibru 180 mm (o wadze 92 kg)
umieszczone pod pok∏adem lotniczym. Kolejnà seria sk∏ada∏a si´ z bomby FAB-1000
na pok∏adzie lotniczym. W trzeciej serii
zdetonowano równoczeÊnie bomb´ FAB250 na pok∏adzie lotniczym i 2 pociski kalibru 180 mm na górnym pok∏adzie hangarowym. W czwartej serii równoczeÊnie odpalono bomb´ FAB-500 na wysokoÊci
2,7 m nad pok∏adem lotniczym, FAB-250
na górnym pok∏adzie hangarowym, FAB250 na pok∏adzie lotniczym oraz FAB-100
na pok∏adzie bateryjnym. Ostatnià serià
prób by∏ wybuch bomb FAB-500 i FAB-100
na pok∏adzie lotniczym. Skutkami testów
by∏o zniszczenie komina a˝ do poziomu pok∏adu lotniczego, z zachowaniem pozosta∏ych, wewn´trznych, elementów systemu
odprowadzania spalin. Nie odnotowano
tak˝e wzrostu ciÊnienia w kot∏ach ani innych usterek (1 seria). Zniszczeniu uleg∏y
tak˝e pomieszczenia hangaru gdzie testowano bomby FAB-100.
Kolejnym etapem by∏o bombardowanie
lotnicze. Atak mia∏o przeprowadziç 25 samolotów Pe-2 ze sk∏adu 12 gwardyjskiego

fot. „Marine-Arsenal”

pu∏ku lotniczego 8 Dywizji Lotnictwa Minowo-Torpedowego. Samoloty atakowa∏y
grupowo i indywidualnie wykorzystujàc
bomby lotnicze P-50. Nalot by∏ koordynowany z lodo∏amacza Wo∏yniec oraz z ∏odzi
latajàcej „Catalina”. Celem by∏ namalowany na pok∏adzie lotniczym bia∏y krzy˝ o ramionach d∏ugoÊci 20 i 25 m oraz szerokoÊci
pasa 5 m. Pierwsze dwa grupowe ataki
przeprowadzono z wysokoÊci 2 070 m zrzucajàc kolejno 28 i 36 bomb. W kolejnych indywidualnych atakach zrzucono dalsze 24
bomby. Ze zrzuconych na nieruchomy
i bezbronny cel 88 bomb, zaledwie w cel
trafi∏o 6 z nich (!), przy czym znaleziono Êlady tylko po pi´ciu trafieniach. Testowane
bomby P-50 okaza∏y si´ zbyt s∏abe aby wyrzàdziç jakiekolwiek powa˝niejsze szkody
na okr´cie.
Po nieudanych nalotach powrócono do
testów z bombami i pociskami umieszczonymi na pok∏adzie. W pierwszej kolejnoÊci
umieszczono na pok∏adzie lotniczym bomb´ FAB-1000. Skutkami jej wybuchu by∏a
deformacja pok∏adu lotniczego w promieniu 7 m, oraz minimalne przebicie pok∏adu
lotniczego wynoszàce zaledwie 3 cm. Póêniej tak˝e na pok∏adzie lotniczym zdetonowano bomb´ FAB-250, czego skutkiem by∏o zniekszta∏cenie pok∏adu w promieniu
1,3 m oraz 0,8 m przebicia. Póêniejsze eksplozje pocisków artyleryjskich wykaza∏y podobnie jak w poprzednich próbach najwi´kszà przydatnoÊç granatów przeciwpancernych. Nast´pnie zdetonowano bomb´
FAB-500 na pok∏adzie lotniczym, co spowodowa∏o przebicie o Êrednicy 3 m oraz obszaru deformacji pok∏adu o promieniu
6,5 m. W hangarze lotniczym zosta∏a
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zdetonowana bomba FAB-100, której eksplozja zniszczy∏a lekkie grodzie i przegrody
oraz podziurawi∏a od∏amkami pok∏ad lotniczy. Rezultatem dotychczasowych prób by∏o ca∏kowite zniszczenie komina, „wyspy”
oraz szkody w górnym hangarze.
17 sierpnia, kiedy zakoƒczono próby
z bombami i przygotowano si´ do doÊwiadczeƒ z bronià podwodnà, wiatr o sile 5-6°
zaczà∏ znosiç PB-10 na mielizn´. Wiceadmira∏ Rall wyda∏ rozkaz zatopienia jednostki przez kutry torpedowe. Próby ze strzelaniem artyleryjskim odwo∏ano ju˝ wczeÊniej
z uwagi na wypadek w wie˝y artyleryjskiej
na krà˝owniku Mo∏otow. Zadanie zatopienia mia∏y przeprowadziç przyby∏e z Ba∏tijska kutry torpedowe TK-248, TK-425
i TK-503 oraz niszczyciele S∏awnyj, Strogij
i Strojnyj. Pierwszy atak przeprowadzi∏ kuter TK-248. Torpeda nie wybuchajàc przesz∏a pod kilem PB-10. Kolejna z TK-503
trafi∏a w prawà burt´ w rejonie wr´gi 130.
Skutkami eksplozji by∏o zniszczenie bàbla
przeciwtorpedowego przy nieuszkodzeniu
g∏ównego pasa burtowego. Trzecia torpeda,
wystrzelona z niszczyciela S∏awnyj trafi∏a
w prawà burt´ w rejonie wr´gi 180 i przebi∏a pancerz burtowy. Po 15 minutach przechy∏ lotniskowca na prawà burt´ wyniós∏
25° z widocznym przeg∏´binieniem na
dziób. Po 22 minutach od wybuchu torpedy
lotniskowiec Graf Zeppelin posiada∏ ju˝
przechy∏ 90° i przeg∏´bienie na dziób 25°.

Niezbyt wyraêne lecz bardzo interesujàce zdj´cie lewej burty Grafa Zeppelina zakotwiczonego przy Pó∏w yspie
Kosa , ÂwinoujÊcie 1947 r.
Fot. zbiory Przemys∏aw Federowicz

Minut´ póêniej pogrà˝y∏ si´ w wodzie na
pozycji 55° 48’N i 18° 30’ O 7. Wrak sta∏ si´
podwodnym pomnikiem nigdy nie zrealizowanych, niemieckich planów dominacji na
morzach i oceanach.

Lemachko B., Deutsche Schiffe unter dem Roten Stern, „Marine Arsenal” 4/1992.
Litinskij D. Lotniskowiec Graf Zeppelin — wojenna zdobycz

Armii Czerwonej, „Tajfun” 3/97.
Whitley M., Deutsche Groﬂkampschiffe, Stuttgard 1997.
Whitley M., Graf Zeppelin, „Warship” 31/1984, 33/1985.
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FOTOKOLEKCJA
Japoƒski ci´˝ki krà˝ownik My ôkô w dniu wcielenia do s∏u˝by - 20.08.1929 r. fot. „Ships of the World”

Brytyjski krà˝ownik lekki Nigeria. Fotografia powojenna wykonana w Kapsztadzie w Po∏udniowej Afryce. fot. zbiory Mike Russell

Grzegorz Buka∏a

W ojenne programy rozbudowy floty
krà˝owników Royal Navy cz. I
Ewolucyjny rozwój brytyjskich krà˝owników w okresie poprzedzajàcym wybuch II wojny Êwiatowej
i w czasie jej trwania by∏ relatywnie stabilny i stanowi∏ logiczny proces kolejnych zamówieƒ uwzgl´dniajàcy stopniowe modernizacje wprowadzane do nast´pujàcych po sobie projektach. Niniejszy artyku∏ jest próbà przedstawienia planów projektowych oraz strategicznego i przemys∏owego po∏o˝enia,
przed którym zosta∏a postawiona brytyjska Admiralicja w okresie II wojny Êwiatowej. RównoczeÊnie
pragnieniem autora jest danie pewnego wglàdu w rozwój i poszukiwanie przez Royal Navy najodpowiedniejszego projektu krà˝ownika w okresie trwania dzia∏aƒ wojennych i krótko po ich zakoƒczeniu.

W opracowanym w 1939 r. Nowym Standardzie Floty potrzebà liczb´ krà˝owników
wszystkich klas okreÊlono na sto jednostek.
W tym czasie krà˝owniki p∏ywajàce pod banderà Zjednoczonego Królestwa mia∏y do
wype∏nienia dwa podstawowe zadania w ramach ewentualnego konfliktu zbrojnego:
ochrona rozleg∏ych linii komunikacyjnych
oraz wspó∏dzia∏anie z zespo∏ami floty, w ramach której mia∏y wspieraç dzia∏ania w∏asnych zespo∏ów niszczycieli oraz prowadzenia bliskiego rozpoznania na rzecz w∏asnego
zespo∏u. Z wspomnianej liczby stu jednostek
pi´çdziesiàt pi´ç mia∏o wykonywaç zadania
zwiàzane bezpoÊrednio z os∏onà w∏asnej ˝eglugi, a czterdzieÊci pi´ç operowaç w zespo∏ach bojowych. Jednak Admiralicja od samego poczàtku by∏a zdecydowana (z powodu
niebagatelnych kosztów budowy i utrzymania tak wielkiej liczby jednostek) na przej´cie tylko osiemdziesi´ciu oÊmiu krà˝owników. Dodatkowym argumentem za ograniczeniem tej liczby by∏y obawy o wywo∏anie
kolejnego wyÊcigu zbrojeƒ i dzia∏ania w∏asnego rzàdu majàce na celu zachowanie
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Êwiatowego pokoju i globalnego rozbrojenia. Pomimo k∏opotów finansowych i niewydolnoÊci w∏asnego przemys∏u zbrojeniowego
termin realizacji ca∏kowitej wymiany floty
krà˝owników ustalono na 1949 r. Do tego
momentu liczba zleconych lub budowanych
jednostek tej klasy dla Royal Navy pokazywa∏a wyraênà tendencj´ spadkowà. W Programie Rozbudowy i Modernizacji Royal
Navy z 1938 r. w budowie znajdowa∏o si´:
dwa du˝e lekkie krà˝owniki typu Belfast,
dziewi´ç mniejszych typu Fiji oraz dziesi´ç
przeciwlotniczych typu Dido. Razem z trzema krà˝ownikami typu Hawkins i dwoma typu E (wszystkie przestarza∏e) dawa∏o to liczb´ pi´çdziesi´ciu szeÊciu okr´tów. Nast´pne
przymiarki do Programu Rozbudowy i Modernizacji Royal Navy zak∏ada∏y zamówienie
w latach 1939-1941 kolejnych dwunastu
okr´tów o wypornoÊci jednostkowej 8 000
t std (typ Fiji), ale w konsekwencji po wycofaniu jednostek przestarza∏ych (typy C, D,
E i Hawkins) doprowadzi∏oby do zmniejszenia iloÊci jednostek pozostajàcych w aktywnej s∏u˝bie w 1949 r.

Program 1939
Admiralicja rozpocz´∏a przymiarki do realizacji tego programu ju˝ w styczniu 1939 r.
Pod namowà Wydzia∏u Planowania rozpocz´to wst´pne rozmowy nad opracowaniem
odpowiednich proporcji krà˝owników przeznaczonych do os∏ony linii komunikacyjnych i ma∏ych jednostek majàcych wspó∏pracowaç z w∏asnà flotà liniowà. Wst´pny
szkic zamierzeƒ stanowi∏ projekt K 34, który by∏ poÊrednià wersj´ pomi´dzy krà˝ownikami przeznaczonymi do wykonywania powy˝szych zadaƒ i charakteryzowa∏ si´ ca∏kowitym brakiem wyposa˝enia lotniczego.
Koszt jego budowy zosta∏ wst´pnie oceniony na £ 2 000 000 i tym samym b´dàcy ciekawà propozycjà dla ciàgle kulejàcej pod
wzgl´dem finansów Royal Navy. Na prze∏omie stycznia i lutego projekt zosta∏ rozes∏any do odpowiednich departamentów Admiralicji, których szefowie mieli pisemnie
opracowaç swoje uwagi i zastrze˝enia.
Asystent Szefa Sztabu z ca∏ej si∏y popar∏
propozycj´ budowy jednostek wed∏ug
przedstawionego projektu jako okr´tów
o zrównowa˝onej charakterystyce taktyczno-technicznej, jednak z opancerzeniem
burtowym o gruboÊci 114 mm (w miejsce
89 mm proponowanego w K 34 i budowanych krà˝ownikach typu Fiji), który znacznie lepiej chroni∏ przed trafieniami niemieckich pocisków kal. 150 mm. Kolejnym
punktem, na który zwrócono baczniejszà
uwag´ by∏o zapewnienie os∏on przeciw po-
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Porównanie planu K 34 z typem Fiji

WypornoÊç (t std):
Wymiary (m):
Uzbrojenie:

Pancerz (mm):
Burtowy:
Komory amunicyjne:
Urzàdzenia nap´dowe i stanowiska kontroli:
Grodzie:
Barabety:
Czo∏o wie˝:
Boki i ty∏ wie˝:
Poziomy:
Pok∏ad nad komorami amunicyjnymi,
urzàdzeniami nap´dowymi
i stanowiskami kontroli:
Dach wie˝:
Os∏ony przeciwod∏amkowe:
Maszynka sterowa:
Przewody komunikacyjne
i stanowiska kontroli dzia∏:
Moc maszyn (KM):
Pr´dkoÊç (w):
Zapas paliwa (tm):
Zasi´g (Mm/w):
Kalkulacja tona˝owa (t std):
Kad∏ub:
Nap´d:
Uzbrojenie:
Wyposa˝enie lotnicze:
Pancerz:
Pozosta∏e:
Suma:
Uwagi:

dmuchowych na stanowiskach pom-pomów
i podatnoÊç na uszkodzenia spowodowanych pojedynczym trafieniem (szczególnie
dotyczy∏o to typu Dido, który wykaza∏ z powodu ma∏ych wymiarów i zwiàzanej z tym
rezerwy stabilnoÊci du˝à wra˝liwoÊç na
uszkodzenia pojedynczà torpedà). Delegat
Szefa Sztabu po szczegó∏owej analizie
stwierdzi∏, ˝e przedstawiony plan niczym nie
odbiega od typu Fiji i posiadajàc przy tym
o 25% s∏absze uzbrojenie. RównoczeÊnie
dostrzega∏ potrzeb´ posiadania zrównowa˝onego krà˝ownika o znacznie grubszym
opancerzeniu, która zosta∏a schowana
w zdaniu „lepiej opancerzony typ Dido”.
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K 34
7 350
158,50 x 17,78 x 4,72 (dziób) 5,33 (rufa)
9 x 152 mm (3 x III, 150 pocisków/dzia∏o),
8 x 102 mm plot (4 x II, 150 pocisków/dzia∏o),
4 x 40 mm plot (1 x IV),
8 wt 533 mm (2 x IV), 6 bomb g∏´binowych.

Fiji
8 170
167,64 x 18,90 x 4,72 (dziób) 5,33 (rufa)
12 x 152 mm (4 x III, 150 pocisków/dzia∏o),
8 x 102 mm plot (4 x II, 150 pocisków/dzia∏o),
4 x 40 mm plot (1 x IV), 1 katapulta,
3 wodnosamoloty Walrus, 6 bomb g∏´binowych

89
82
51-38
25-19
51
25

51
51
9,5
32-38
12,7
77 000
32,5
1 575
4 000/20

80 000
32,5
1 673
8 000/16

3 400
3 775
1 370
1 440
900
1 010
130
1 180
1 290
500
525
7 350
8 170
W wszystkich planach istnia∏a mo˝liwoÊç zabierania 200 pocisków/dzia∏o kal. 152 i 102 mm oraz 1 800
pocisków/dzia∏ko kal. 40 mm. W dokumentacji technicznej typu Fiji nie uwzgl´dniono wyrzutni
torped z powodu przekroczenia wypornoÊci 8 000 t std stanowiàcej w tym czasie maksymalnà
wypornoÊç standardowà dla krà˝owników. Po wybuchu II wojny Êwiatowej, a przed ukoƒczeniem
okr´tów otrzyma∏y one 6 wt 533 mm (2 x III).
Pod koniec lutego Szef Departamentu
Budownictwa Okr´towego sir Stanley Goodall przedstawi∏ swój punkt widzenia.
W swej wypowiedzi wskazywa∏, ˝e polepszenie opancerzenia w planie K 34 jest zaprzeczeniem decyzji podj´tych w 1936 r., kiedy
omawiajàc plany typu Fiji zdecydowano si´
na redukcj´ ci´˝aru opancerzenia i pr´dkoÊci na rzecz pozostawienia pe∏nego uzbrojenia. Nowa wersja opancerzenia znacznie
przewy˝sza∏a pod tym wzgl´dem wszystkie
zbudowane do tej pory krà˝owniki i tylko
nieznacznie ust´powa∏ du˝o wi´kszym jednostkom typu Belfast. RównoczeÊnie wskaza∏, ˝e zwi´kszenie gruboÊci opancerzenia

burtowego do 114 mm podniesie koszt budowy pojedynczego okr´tu do L 2 060 000
w porównaniu do L 2 165 000 za typ Fiji. Natomiast krà˝ownik przeciwlotniczy typu Dido z opancerzeniem zapo˝yczonym z jednostek typu Fiji osiàgnie wypornoÊç oko∏o
6 600 t std przy koszcie budowy £ 1 800 000.
By∏ to cena, którà nale˝a∏o zap∏aciç za pozostawienie silnego uzbrojenia ofensywnego
przy jednoczesnym polepszeniu parametrów
defensywnych. W podsumowaniu swej wypowiedzi stwierdzi∏: „Je˝eli krà˝owniki
z Programu 1939 majà byç oparte na nowej
dokumentacji zamiast powtórzenia typu Fiji
to nie b´dzie mo˝liwe zaproszenie do prze-
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II WOJNA ÂWIATOWA
Stocznia:

Job No.

Zlecony:

Budowa rozpocz´ta:

Wodowany:

Ukoƒczony:

Program 1939 r.
krà˝ownik

Dockyard Portsmouth

?

1 sierpnia 1939 r.

krà˝ownik

Dockyard Devonport

?

1 sierpnia 1939 r.

Bermuda

John Brown & Company
Limited Shipbuilding &
Engineering Works
w Clydebank
Swan Hunter & Wigham
Richardson Limited
Wallsend - on - Tyne

J 1568

J 4124

Newfoundland

4 wrzeÊnia 1939 r.

zlecenie anulowane
28 wrzeÊnia 1939 r.
zlecenie anulowane
28 wrzeÊnia 1939 r.
30 listopada 1939 r. 11 wrzeÊnia 1941 r.

-

21 sierpnia 1942 r.

4 wrzeÊnia 1939 r.

9 listopada 1939 r.

19 grudnia 1941 r.

20 stycznia 1943 r.

6 wrzeÊnia 1941 r.

8 sierpnia 1942 r.

-

Wojenny Program 1939 r.

Argonaut
Bellona

Black Prince
Diadem

Royalist

Spartan

Cammell Laird & Company
Limited w Birkenhead
The Fairfield Shipbuilding
a Enginering Company
Limited Govan/Glasgow
Harland & Wolff
Limited w BelfaÊcie
R. & W. Hawthorn
Leslie & Company
Limited Hebburn Shipyard
Hebburn - on - Tyne
Scotts Shipbuilding &
Engineering Company
Limited Greenock
Vickers - Armstrongs
Naval Construction Works
Barrow - in Furness

targu stoczni przed grudniem tego roku, które jednoczeÊnie spowoduje zamówienie
wszystkich czterech jednostek w marcu
1940 r. zamiast obecnie proponowanych
dwóch w sierpniu 1939 r.”.
W marcu Pierwszy Lord Morski w pe∏ni
zgodzi∏ si´ z postulatami Szefa Departamentu Budownictwa Okr´towego twierdzàc, ˝e krà˝ownik typu Fiji jest znacznie
lepszà jednostkà ni˝ zaproponowany K 34.
Równie˝ III Lord Morski (tj. Kontroler,
który by∏ odpowiedzialny min. za projekty
nowych okr´tów dla Royal Navy) popar∏ aktualnie budowane krà˝owniki jednoczeÊnie
proponujàc pogrubienie opancerzenia burtowego na kolejnych okr´tach tego typu. 16
maja Szef Departamentu Planowania zredagowa∏ dokument, który mia∏ byç punktem wyjÊcia w czasie kolejnego spotkania
z Lordami Morskimi. Zawar∏ w nim ocen´
planu nowego krà˝ownika przeznaczonego
dla ochrony linii komunikacyjnych: „nie reprezentujàcego maksymalnej mocy bojowej
i zasi´gu, który mo˝na uzyskaç w granicach
istniejàcego konferencyjnego limitu wypor-
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J 3864

4 sierpnia 1939 r.

21 listopada 1939 r.

J 1679

4 wrzeÊnia 1939 r.

30 listopada 1939 r. 29 wrzeÊnia 1942 r. 29 paêdziernika 1943 r.

J 3942

4 wrzeÊnia 1939 r.

2 listopada 1939 r.

27 sierpnia 1942 r.

20 listopada 1942 r.

J 4117

4 wrzeÊnia 1939 r.

15 grudnia 1939 r.

26 sierpnia 1942 r.

6 stycznia 1944 r.

J 1103

4 wrzeÊnia 1939 r.

21 marca 1940 r.

30 maja 1942 r.

10 wrzeÊnia 1942 r.

J 3780

4 wrzeÊnia 1939 r.

21 grudnia 1939 r.

27 sierpnia 1942 r.

10 sierpnia 1943 r.

noÊci 8 000 t std. Jako krà˝ownik floty wydaje si´ zbyt du˝y do wykonywania zadaƒ floty
i zbyt kosztowny pod wzgl´dem ceny i liczebnoÊci za∏ogi uniemo˝liwiajàc nam spe∏nienie wymagaƒ odnoÊnie ich liczebnoÊci”.
RównoczeÊnie zmiany w polityce zagranicznej, a w szczególnoÊci Uk∏ad Morski z III
Rzeszà spowodowa∏ zwi´kszenie granicy
wypornoÊci krà˝owników. Idàc dalej stwierdzi∏, ˝e „my mo˝emy znaleêç takà koniecznoÊç dla rozpocz´cia programu krà˝owników z dzia∏ami kal. 203 mm dla ochrony linii komunikacyjnych i uzasadniajàcà zwi´kszenie wypornoÊci standardowej”. OdnoÊnie ma∏ego krà˝ownika floty (Dido) Szef
Departamentu Planowania spodziewa∏ si´
ich zastàpienia poczàwszy od drugiej po∏owy lat pi´ç-dziesiàtych.
19 maja w czasie kolejnego spotkania
Lordów Morskich zapad∏a decyzja odnoÊnie
czterech krà˝owników z Programu Rozbudowy i Modernizacji Royal Navy na 1939
rok, które mia∏y stanowiç powtórzenie typu
Fiji. RównoczeÊnie postanowiono, ˝e dwie
pierwsze jednostki zostanà zlecone do budo-

wy przez paƒstwowe stocznie w Portsmouth
i Devenport z poleceniem rozpocz´cia prac
1 sierpnia i zleceniem na budow´ urzàdzeƒ
nap´dowych wydanym 9 sierpnia. Druga para krà˝owników mia∏a zostaç zamówiona do
budowy w dniu 7 marca 1940 r. i zbudowana
przez stocznie prywatne.
Przystàpienie W. Brytanii do dzia∏aƒ wojennych w dniu 3 wrzeÊnia 1939 r. spowodowa∏o rewizj´ przyj´tych postanowieƒ. Zlecenie na budow´ ostatniej pary krà˝owników: Bermuda (stocznia John Brown)
i Newfoundland (stocznia Swan Hunter)
wydano ju˝ 4 wrzeÊnia. Ich budowa zosta∏a
zakoƒczona (odpowiednio) w sierpniu
1941 r. i czerwcu 1942 r. Tego samego dnia
wydano równie˝ zamówienia dla budowy
na szeÊciu kolejnych krà˝owników przeciwlotniczych typu Dido: Argonaut (stocznia
Cammell Laird), Bellona (stocznia Fairfield), Black Prince (stocznia Harand &
Wolff), Diadem (stocznia Hawthorn Leslie), Royalist (stocznia Scotts) i Spartan
(stocznia Vickers Armstrong w Barrow).
Ministerstwo Skarbu zaaprobowa∏o pro-
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II WOJNA ÂWIATOWA
Projekty ci´˝kich krà˝owników z czerwca 1939

WypornoÊç
(t std):
Wymiary (m):
d∏ugoÊç KLW:
szerokoÊç:
Uzbrojenie:

Pancerz (mm)
burty:
pok∏ad:
Moc maszyn
(KM):
Pr´dkoÊç (w):
Rozk∏ad
ci´˝arów (t std):
Kad∏ub:
Uzbrojenie:
Wyposa˝enie
lotnicze:
Pancerz:
Urzàdzenia
nap´dowe:
Pozosta∏e
wyposa˝enie:
Suma:

A

B

C

D

E

F

G

10 445

10 090

10 358

10 110

10 222

10 074

10 256

176,78

173,74
20,12
8 x 203 mm
(2 x III, 1 x II),
8 x 102 mm plot
(4 x II), 8 x 40 mm
plot (2 x IV), 6 wt
533 mm (2 x III),
2 hangary.

176,78
20,12
9 x 203 mm
(3 x III), 8 x 102
mm plot (4 x II),
16 x 40 mm plot
(4 x IV), 6 wt
533 mm (2 x III),
2 hangary.

184,71
176,78
20,12
20,12
8 x 203 mm
9 x 203 mm
(3 x III), 8 x 102 (4 x II), 8 x 102
mm plot (4 x II), mm plot (4 x II),
16 x 40 mm plot 8 x 40 mm plot
(2 x IV), 6 wt
(4 x IV), 6 wt
533 mm (2 x III), 533 mm (2 x III),
2 hangary.
2 hangary.

176,78
20,12
8 x 203 mm
(4 x II), 8 x 102
mm plot (4 x II),
8 x 40 mm plot
(2 x IV), 6 wt 533
mm (2 x III),
2 hangary.

184,71
20,12
8 x 203 mm
(2 x III, 1 x II),
8 x 102 mm plot
(4 x II), 8 x 40 mm
plot (2 x IV), 6 wt
533 mm (2 x III),
2 hangary.

8 x 203 mm
(2 x III, 1 x II),
8 x 102 mm plot
(4 x II), 8 x 40 mm
plot (2 x IV), 6 wt
533 mm (2 x III),
2 hangary.

51
127

51
127

51
127

51
140

51
127

51
152

51-76
51-76 76-127

80 000
32

58 000
30

80 000
32

58 000
30

80 000
32

58 000
30

58 000
30

4 700
1 660

4 700
1 660

4 700
1 493

4 700
1 500

4 700
1 467

4 700
1 484

4 650
1 566

160
1 850

160
1 820

160
1 930

160
2 000

160
1 820

160
1 980

160
2 140

1 445

1 120

1 445

1 120

1 445

1 120

1 120

630
10 445

630
10 090

630
10 358

630
10 110

630
10 222

630
10 074

630
10 256

gram z wyjàtkiem dwóch jednostek typu
Dido. Przedwojenne plany zak∏ada∏y zamówienie czterech krà˝owników typu Dido,
które zosta∏y zlecone do budowy po rozpocz´ciu wojny. Nowy Pierwszy Lord Admiralicji Winston Churchill by∏ gotowy poprzeç
budow´ dodatkowych dwóch krà˝owników
przeciwlotniczych pod warunkiem, ˝e
wszystkie zostanà ukoƒczone przed 31
grudnia 1941 r. Ostatecznie zdecydowano
si´ na ich budow´, ale z powodu przeró˝nych perturbacji zosta∏y ukoƒczone w okresie pomi´dzy sierpniem 1942 r. i styczniem
1944 r. RównoczeÊnie Churchill nie by∏
przekonany o potrzebie budowy dwóch
krà˝owników typu Fiji. W odpowiedzi Kontroler przypomnia∏, ˝e ich budowa zosta∏a
zlecona dwa miesiàce wczeÊniej i zerwanie
kontraktów na budow´ oznacza∏o anulowanie zamówieƒ w wielu firmach i u podwykonawców, a to z kolei mog∏o doprowadziç do
zaleg∏oÊci finansowych spowodowanych zerwaniem umów. Niezale˝nie od tego na
miejsce tych dwóch krà˝owników chcia∏
rozpoczàç budow´ kolejnych lekkich krà-
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˝owników typu Southampton trzeciej serii
(czyli kolejne jednostki podtypu Belfast).
W swym dzienniku sir Goodalla pod datà
13 wrzeÊnia wzmiankuje, ˝e zamówienie na
kolejne jednostki tego podtypu mog∏y byç
zlecone tylko stoczni Harland & Wolff
w BelfaÊcie, która jako jedyna w tym czasie
mia∏a odpowiednie mo˝liwoÊci budowy podobnych jednostek i dysponowa∏a wolnymi
mocami produkcyjnymi. Ostatecznie budow´ dwóch krà˝owników zleconych stoczniom paƒstwowym anulowano 28 wrzeÊnia
1939 r. i uzyskane w ten sposób moce produkcyjne przeznaczono na podj´cie produkcji haubic kal. 140 mm dla wojsk làdowych z terminem dostawy pierwszych szeÊciu sztuk w maju 1940 r. Powy˝sze poczynania skutecznie opóêni∏y program budowy
kolejnych lekkich krà˝owników typu Fiji
i to praktycznie w przededniu wielkich strat
wÊród jednostek tej klasy s∏u˝àcych pod
banderà Royal Navy i nieporównywalnego
zwi´kszenia iloÊci i zakresu zadaƒ stawianych przed jednostkami tej klasy w ramach
dzia∏aƒ wojennych.

Plany ci´˝kich krà˝owników
w latach 1939 i 1 9 4 0
Jak pami´tamy pierwsze dyskusje nad
programem budowy ci´˝kich krà˝owników
przeprowadzono w 1939 r. i wkrótce potem
zosta∏y przygotowane wst´pne projekty jednostek tej klasy. 1 czerwca sir Goodallowi
zlecono przygotowanie wst´pnej dokumentacji, które zaowocowa∏o powstaniem szeÊciu planów oznaczonych od A do F. Nieco
póêniej zosta∏y uzupe∏nione o kolejny Plan
G. Pierwsze szeÊç projektów zosta∏o przedstawionych Kontrolerowi ju˝ 12 czerwca
1939 r.
Przedstawione szkice ilustrowa∏y ró˝norodne kombinacje pr´dkoÊci, uzbrojenia
i opancerzenia w ramach konferencyjnego
limitu wynoszàcego 10 000 t std. Nie do
wszystkich przedstawionych propozycji przygotowano wizje artystyczne, ale wiadomo, ˝e
wszystkie jednostki mia∏y posiadaç pok∏ad
dziobowy rozciàgni´ty do rufy pozwalajàcy
pomimo mniejszej szerokoÊci na zapewnienie odpowiedniej powierzchni mieszkalnej.
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II WOJNA ÂWIATOWA
9/39
WypornoÊç (t std):
Wymiary (m):
Uzbrojenie:

Pancerz (mm):
burtowy:
pok∏adowy:
Moc maszyn (KM):
Pr´dkoÊç (w):
Zasi´g (Mm/w):
Koszt budowy (£):

2/40

?
213,36 * x 25,60 x 7,16
12 x 234 mm (4 x III), 12 x 114 mm
plot (6 x II), 16 x 40 mm plot (2 x VIII),
1 katapulta, 3 wodnosamoloty

2/40

21 500
219,46 * x 25,60 x 7,32
12 x 203 mm (4 x III), 12 x 114 mm
9 x 234 mm (3 x III), 12 x 114 mm
plot (6 x II), 16 x 40 mm plot (2 x VIII),
plot (6 x II), 16 x 40 mm plot (2 x VIII),
1 katapulta, 2 wodnosamoloty
1 katapulta, 2 wodnosamoloty
178
102

154 000
33
10 000 / 16
?

160 000
33,5
9 000 / ?
5 500 000

* D∏ugoÊç na KLW

RównoczeÊnie du˝y nacisk po∏o˝ono na
mo˝liwoÊç zaokr´towania wodnosamolotów
rozpoznawczych. Jedynym problemem do
rozwiàzania by∏o wymaganie zastosowania
dwóch oÊmiolufowych stanowisk pom-pomów. Jednak w ˝adnych dost´pnych materia∏ach nie ma informacji o jakichkolwiek
próbach rozwiàzaniach tego problemu.
Dzia∏a kal. 203 mm Mk V by∏y w tym czasie
jeszcze na deskach kreÊlarskich i z tego powodu wszystkie kalkulacje ci´˝arowe uzbrojenia by∏y wy∏àcznie wartoÊciami szacunkowymi.
15 czerwca podj´to decyzj´ o przyj´ciu do
szczegó∏owego rozpracowania Plan A, który
wydawa∏ si´ znacznie wszechstronniejszym
okr´tem zdolnym do dzia∏aƒ w ramach zespo∏ów floty i w ochronie linii komunikacyjnych. Czas budowy zosta∏ wst´pnie okreÊlony na trzy lata. Pod koniec rozmowy Szef
Departamentu Artylerii Morskiej wyrazi∏
sprzeciw wobec „staromodnych” dwudzia∏owych wie˝ z dzia∏ami kal. 203 mm (!) proponujàc na ich miejsce wprowadzenie stanowisk trójdzia∏owych.
Powrót Winstona Churchilla na stanowisko Pierwszego Lorda Admiralicji w dniu 3
wrzeÊnia 1939 r. wkrótce zaowocowa∏ nowymi ideami zrodzonymi w jego p∏odnym umyÊle. 6 wrzeÊnia w czasie rozmowy z Szefem
Departamentu Budownictwa Okr´towego
wyda∏ mu polecenie przygotowania projektu
krà˝ownika o wypornoÊci 14-15 000 t std
z dzia∏ami kal. 234 mm, opancerzeniem zapewniajàcym ochron´ przed pociskami kal.
203 mm, szerokim promieniem dzia∏ania
i znacznie szybszym od jakiejkolwiek jednostki typu Deutschland lub niemieckiego
ci´˝kiego krà˝ownika. Pierwsze przymiarki
projektowe zak∏ada∏y uzbrojenie krà˝ownika w dwanaÊcie dzia∏ kal. 234 mm (4 x III).
Jednak ˝ywot tego projektu by∏ bardzo krótki. 30 wrzeÊnia Szef Departamentu Budownictwa Okr´towego przed∏o˝y∏ odpowiedê
na przedstawione wymagania Kontrolerowi
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w formie pisemnego sprawozdania omawiajàcego krà˝ownik pancerny z g∏ównym
uzbrojeniem sk∏adajàcym si´ z dzia∏ kal. 234
mm lub 203 mm. Nie przygotowano ˝adnych
rysunków poglàdowych, a pod nieobecnoÊç
dokumentacji dla wie˝ z dzia∏ami kal. 234
mm wi´kszoÊç parametrów by∏o przybli˝onych. Koszt budowy pojedynczej jednostki
oszacowano na £ 5 500 000 i czas budowy na
cztery lata. Pojawienie si´ nowych planów
nie oznacza∏o natychmiastowej Êmierci krà˝ownika o wypornoÊci 10 000 t std z dzia∏ami
kal. 203 mm. W pami´tniku sir Goodallía znajduje si´ fragment o kolejnych post´pach w przygotowaniu jego projektu.
Projekty du˝ych krà˝owników z dzia∏ami
kal. 234 i 203 mm by∏y tematem rozmów
w Sztabie Admiralicji w paêdzierniku i listopadzie 1939 r. W trakcie rozmów poczyniono realistycznà uwag´, ˝e je˝eli okr´ty znajdà si´ w budowie b´dà najprawdopodobniej
ukoƒczone ju˝ po zakoƒczeniu wojny i je˝eli
dzia∏a kal. 234 lub 203 mm zostanà wybrane
wtedy jednostki b´dà posiadaç wypornoÊç
w granicach 22 000 t std, a nie 10 000 t std.
RównoczeÊnie zwrócono uwag´, ˝e koszt
budowy trzech krà˝owników b´dzie równy
kosztowi budowy dwóch pancerników. W tej
sytuacji pancernik b´dàcy bardzie efektownà
bronià przeciw innym okr´tom by∏ zdecydowanie faworyzowany, podczas gdy krà˝owniki by∏yby skuteczne tylko przeciwko jednostkà w∏asnej klasy lub mniejszym okr´tom.
Zwrócono jednoczeÊnie uwag´ na cztery
zmagazynowane wie˝e z dzia∏ami kal. 381
mm mo˝na by∏o zainstalowaç na nowym kad∏ubie znacznie wczeÊniej i mniejszym kosztem ni˝ Royal Navy otrzyma∏aby jakikolwiek
krà˝ownik z dzia∏ami kal. 234 lub 203 mm.
Plany krà˝ownika liniowego z dzia∏ami kal.
381 mm nieco póêniej przekszta∏conego
w pancernik Vanguard znajdowa∏y si´ ju˝ na
deskach kreÊlarzy, a jego wejÊcie do s∏u˝by
oceniano na wiosn´ 1944 r. RównoczeÊnie
istnia∏a realna mo˝liwoÊç budowy kolejnych

jednostek tego typu, ale pod warunkiem, ˝e
przestarza∏e stare pancerniki typu R zostanà
wycofywane z s∏u˝by poczàwszy od jesieni
1942 r. Krà˝ownik pancerny z dzia∏ami kal.
203 mm móg∏ byç ukoƒczony w lecie 1944 r.,
a pancernik z dzia∏ami kal. 356 lub 406 mm
w zimie 1944 r. Wszystkie powy˝sze terminy
opiera∏y si´ na za∏o˝eniu, ˝e prace nad
uzbrojeniem dla tych jednostek zostanà rozpocz´te natychmiast. Krà˝ownik pancerny
z dzia∏ami kal. 234 mm móg∏ zostaç ukoƒczony dopiero na poczàtku 1945 r. OdnoÊnie
dzia∏ kal. 234 mm istnia∏ jeszcze jeden aspekt
— nie istnia∏o ˝adne nowoczesne dzia∏o tego kalibru, podczas gdy jednostka uzbrojona
w dzia∏a kal. 203 mm mog∏a byç projektowana w oparciu o istniejàce dzia∏a. RównoczeÊnie oceniano, ˝e znacznie l˝ejszy pocisk
z dzia∏ kal. 203 mm mo˝e powa˝nie uszkodziç nieprzyjacielskie jednostki tej samej klasy. Ostateczne podsumowanie przedstawi∏
Szef Departamentu Planowania w notatce
sporzàdzonej 12 listopada 1939 r. „Je˝eli
trudnoÊci produkcyjne sà nie do pokonania
my powinniÊmy zwi´kszyç liczb´ krà˝owników liniowych z dzia∏ami kal. 381 mm z mo˝liwoÊcià ich wczeÊniejszego ukoƒczenia
w dodatku do naszego programu pancerników z dzia∏ami kal. 406 mm (typ Lion). Je˝eli jest niemo˝liwa budowa krà˝owników
pancernych z dzia∏ami kal. 234 lub 203 mm
to w du˝ej mierze zale˝y to od czasu potrzebnego na przygotowanie dokumentacji i budowy”. Jak si´ wydaje nie kontynuowano
˝adnych prac przy projektach tych jednostek
od chwili przygotowania tej notatki. Jedyna
póêniejsza wzmianka na ten temat znajduje
si´ w „Ships Cover” i jest datowana na 27 lutego 1940 r. zawierajàc tabelk´ przedstawiajàcà szczegó∏y taktyczno-techniczne wszystkich planów. Wydaje si´ wielce prawdopodobne, ˝e informacje w nich zawarte zosta∏y
przygotowane do porównania z kolejnymi
projektami przygotowanymi w póêniejszych
latach.
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Wymiary * (m):
Uzbrojenie:

Plan A

Plan B

185,93 x 21,95 x 5,64
9 x 203 mm (3 x III, 150 pocisków/dzia∏o),
8 x 102 mm plot (4 x II, 300 pocisków/dzia∏o),
16 x 40 mm plot (2 x VIII), 2 stanowiska UP,
1 katapulta, 2 wodnosamoloty

204,22 x 23,62 x 6,10
9 x 203 mm (3 x III, 150 pocisków/dzia∏o),
12 x 102 mm plot (6 x II, 300 pocisków/dzia∏o),
16 x 40 mm plot (2 x VIII), 2 stanowiska UP,
1 katapulta, 2 wodnosamoloty

127
76

152
102

127
51
76
51
76-51

152
51
76
51
102-76

63,5
96 000 KM
32,5/31
2 165
9 000/16

63,5
125 000 KM
33/31,5
2 461
9 000/16

5 960
1 615
2 400
1 755
770
12 500

7 400
1 700
3 300
2 300
800
15 500

Pancerz (mm):
Burtowy w rejonie komór amunicyjnych
i urzàdzeƒ nap´dowych:
Grodzie pancerne:
Wie˝e
czo∏o:
boki:
dach:
ty∏:
Barabety:
Pok∏ad nad komorami amunicyjnymi:
Pok∏ad nad urzàdzeniami nap´dowymi:
Moc maszyn (KM):
Pr´dkoÊç (w): wyp. std/ppw:
Zapas paliwa (tm):
Zasi´g (Mm/w):
Rozk∏ad ci´˝arów (t std):
Kad∏ub:
Uzbrojenie:
Pancerz:
Urzàdzenia nap´dowe:
Pozosta∏e wyposa˝enie:
Suma:
* D∏ugoÊç na konstrukcyjnej linii wodnej.

Program z 1940 r.
Pierwsze rozmowy w gronie Lordów
Morskich odnoÊnie tego programu mia∏y
miejsce ju˝ 3 stycznia 1940 r. W czasie rozmowy Kontroler wskaza∏ na mo˝liwoÊç rozpocz´cia w ka˝dym roku budowy pi´ciu lekkich krà˝owników typu Belfast i pi´ciu typu
Dido. Na pytanie o krà˝owniki z dzia∏ami
kal. 203 mm zaproponowa∏ jednostki o wypornoÊci 20 000 t std, ale szybko zosta∏y one
wyeliminowane z dyskusji jako zbyt du˝e.

Generalna opinia by∏a taka, ˝e Royal Navy
potrzebuje ci´˝kich krà˝owników porównywalnych do niemieckich jednostek typu Admiral Hipper, które sir Goodall ocenia∏ na
12 000 t std (nie na 10 000 t std jak podawano oficjalnie). W tej sytuacji Szef Departamentu Budownictwa Okr´towego zosta∏ poproszony o przygotowanie charakterystyk
dwóch typów krà˝owników. Pierwszy (Plan
A) o wypornoÊci 15 000 t std z dzia∏ami kal.
203 mm i drugi (Plan B) o wypornoÊci 12 000
t std (nominalnie 10 000 t std) z dzia∏ami kal.

203 mm i opancerzeniem zbli˝onym do jednostek niemieckich. RównoczeÊnie podj´to
decyzj´ o przeniesieniu przedzia∏ów urzàdzeƒ nap´dowych o pok∏ad ni˝ej (poziom
dolnego pok∏adu) i nie rozciàgania ich do
pok∏adu górnego jak to mia∏o miejsce na
wczeÊniejszych jednostkach. W podsumowaniu dyskusji wyra˝ono zgod´ na budow´ kolejnych jednostek typu Belfast i Dido oraz
anulowaniu wszystkich prac nad wczeÊniejszymi ci´˝kimi krà˝ownikami o wypornoÊci
10 000 t std.

Ci´˝ki krà˝ownik 12 500 t std — 1940 r.

rys. Jerzy Lewandowski
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Ci´˝ki krà˝ownik 15 500 t std — 1940 r.

rys. Jerzy Lewandowski

Kilka dni póêniej do wiadomoÊci publicznej zosta∏o podane oÊwiadczenie rzàdu
o wycofaniu si´ z wszystkich mi´dzynarodowych zobowiàzaƒ dotyczàcych ograniczenia
wyÊcigu zbrojeƒ i wypornoÊci pojedynczych
jednostek.
22 stycznia sir Goodall przedstawi∏ wst´pne plany i szkice krà˝owników o zaproponowanej na spotkaniu charakterystyce taktyczno-technicznej. W jednostce o wypornoÊci
15 500 t std przyrost wypornoÊci wykorzystano na zwi´kszenie mocy urzàdzeƒ nap´dowych, który z kolei wiàza∏ si´ z ich wi´kszà
d∏ugoÊcià i potrzebà opancerzenia wi´kszej
powierzchni kad∏uba. Koszt budowy pojedynczego okr´tu opiewa∏ na £ 3 500 000
-4 500 000, a czas budowy na cztery lata.
W obu przedstawionych propozycja dla
uzyskania odpowiedniego ci´˝aru salwy burtowej zaproponowano instalacj´ dzia∏ kal.
203 mm w potrójnych wie˝ach. Zastosowany
schemat opancerzenia zapewnia∏ ochron´
przed trafieniem pociskiem kal. 203 mm
z odleg∏oÊci 12 340 m (kàt trafienia 70°) dla
pancerza burtowego lub 24 220 m (pancerz
76 mm) i 21 940 m (pancerz 63,5 mm)
w przypadku pancerza pok∏adowego. Podwodna ochrona opiera∏a si´ wy∏àcznie o dobrze rozbudowany system grodzi wodoszczelnych.
W normalnych warunkach pomi´dzy
przedstawionà propozycjà, a rozpocz´ciem
budowy up∏ywa∏o oko∏o trzech miesi´cy i ich
budowa mog∏a si´ rozpoczàç w drugiej po∏owie roku. Jednak po kl´sce Francji i ewakuacji spod Dunkierki wszystkie dost´pne materia∏y zosta∏y przeznaczone na poÊpiesznà
budow´ czo∏gów i artylerii, a budowa wszystkich du˝ych okr´tów zosta∏a zawieszona do
jesieni.
Szczegó∏y nowego programu zosta∏y
przed∏o˝one przez Pierwszego Lorda Morskiego Dudley’a Pounda Pierwszemu Lordowi Admiralicji Winstonowi Churchillíowi
23 stycznia 1940 r. W programie proponowano budow´ dwóch lekkich krà˝owników
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typu Belfast, które planowano zleciç zaraz
po zatwierdzeniu programu przy jednostkowym koszcie budowy £ 5 320 000. Rozpocz´cie ich budowy planowano na maj 1940 r.
i ukoƒczyç w listopadzie — grudniu 1942 r.
Do podstawowej dokumentacji technicznej
wniesiono poprawk´ polegajàcà na zwi´kszeniu szerokoÊci kad∏uba o 0,61 m dla polepszenia ich stabilnoÊci i stworzenia rezerwy
wypornoÊci na kolejne modernizacje. Zaproponowano równie˝ budow´ trzech jednostek typu Dido przy ich ∏àcznym koszcie
£ 6 215 000 i terminie rozpocz´cia prac
w czerwcu 1940 r. Pierwszy z nich mia∏ byç
ukoƒczony w sierpniu, a pozosta∏e do listopada 1942 r. Kolejnà propozycjà by∏o pi´ç
ci´˝kich krà˝owników, na które zlecenia
mia∏y zostaç wydane w listopadzie 1940 r.
Pierwsze trzy miano rozpoczàç w styczniu
1941 r., a ostatnie dwa w kwietniu tego samego roku. Ukoƒczenie budowy pierwszego
przewidywano na grudzieƒ 1943 r., a kolejnych w: marcu, maju, czerwcu i listopadzie
1944 r. Pierwsze trójdzia∏owe wie˝e artylerii
g∏ównej dla tych okr´tów mia∏y byç gotowe
do czerwca 1943 r. Pomimo optymistycznych
ocen zwrócono uwag´, ˝e budowa tych jednostek b´dzie mog∏a dojÊç do realizacji tylko
wtedy, je˝eli zostanà wstrzymane wszystkie
prace przy pancernikach Conqueror i Thunderer (b´dàcych trzecià i czwartà jednostkà
typu Lion), a zebrany lub zamówiony materia∏ zostanie przeznaczony na ten cel. 26
stycznia Kontroler zaproponowa∏ budow´
ci´˝kich krà˝owników o wypornoÊci 15 000
t std zamiast obu pancerników.
W mi´dzyczasie adm. Pound przygotowa∏
notatk´ dla Churchilla, w której wyrazi∏ swoje zaniepokojenie o sytuacj´ pancerników
i krà˝owników liniowych. Dopuszcza∏ do
wiadomoÊci, ˝e w pewnym punkcie dzia∏aƒ
wojennych zaistnieje koniecznoÊç wstrzymania budowy du˝ych okr´tów nawodnych, ale
jednoczeÊnie wyra˝a∏ opini´, ˝e ten czas jeszcze nie nadszed∏. Chocia˝ w swej notatce nie
wspomina∏ o potencjalnym konflikcie z Japo-

nià, ale by∏ tà ewentualnoÊcià szczególnie zaniepokojony. Nie tylko pragnà∏ kontynuowania prac przy czterech jednostkach typu Lion,
ale równie˝ oczekiwa∏ dwóch krà˝owników
liniowych z dzia∏ami kal. 381 mm. Dla realizacji tych zamierzeƒ by∏ gotowy do poÊwi´cenia dwóch lotniskowców i wszystkich krà˝owników, które zosta∏y uwzgl´dnione w Planie
Rozbudowy Royal Navy. OdnoÊnie tego
uporu w pami´tniku sir Goodalla znajduje
si´ ostra krytyka tego stanowiska, który trafnie przypuszcza∏ takie zamiary powodujàce
jego frustracj´. „Ja by∏em przera˝ony, ˝e
Pierwszy Lord Morski chce jeszcze wi´cej
du˝ych okr´tów artyleryjskich w zamian za
zaniechanie innych projektów”. Wczesny
szkic dokumentu dla Gabinetu przygotowanego w lutym 1940 r. umacnia∏ potrzeb´ budowy czterech jednostek typu Lion oraz nowego krà˝ownika liniowego i zdanie, ˝e „po∏o˝enie st´pki pod drugi podobny okr´t mo˝e zostaç zrealizowane najwczeÊniej w nast´pnym roku. Przyczyny dla powrotu do
dzia∏ kal. 381 mm uzasadniono w nast´pujàcy sposób: wspaniale radzà sobie z pancernikami kieszonkowymi i ci´˝kimi krà˝ownikami z dzia∏ami kal. 305 mm obecnie budowanymi w Japonii”. Dane wywiadu brytyjskiego
odnoÊnie zbrojeƒ w Japonii w tym czasie by∏y bardzo nieÊcis∏e i dopiero w marcu 1942 r.
uzyskano pierwsze doniesienia odnoÊnie
„powi´kszonych pancerników kieszonkowych i ma∏ych krà˝owników liniowych”,
z których co najmniej jeden mia∏ byç ukoƒczony. Koƒcowa wersja dokumentu dla Gabinetu spycha∏ ambicje Pierwszego Lorda
Morskiego na dalszy plan. Ostatecznie prace
miano kontynuowaç na Lionie i Temeraire
i w przysz∏oÊci przy Conquerororze i Thundererze po wczeÊniejszej rewizji dokumentacji planowanej na jesieƒ tego roku. Plan zamówienia Vanguarda zosta∏ potwierdzony,
ale nie uczyniono ˝adnej wzmianki odnoÊnie
drugiego okr´tu. Komentarz programów
zbrojeniowych w Japonii opierajàcy si´
o przypuszczenia agentów wywiadu i prze-
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Krà˝ownik przeciwlotniczy
WypornoÊç (t std):
Wymiary (m):
Uzbrojenie:
Moc maszyn (KM):
Pr´dkoÊç (w):

5 800 t
143,26 x 16,46 x 5,26 (ppw)
8 x 114 mm plot (4 x II), 16 x 40 mm plot (2 x VIII), 2 wyrzutnie rakiet UP kal. 170 mm, 6 wt 533 mm (2 x III).
48 000
28,75 (std) / 28 (ppw)

chwyconych, a nast´pnie rozszyfrowanych
depesz japoƒskich by∏ tylko wzmiankowany
w tym dokumencie. Przyczynà nieobecnoÊci
lotniskowców i krà˝owników by∏a teraz widoczna w potrzebie „najbardziej pilnego
otrzymania bardzo du˝ej iloÊci ma∏ych jednostek”.
Ten punkt oznacza∏ koniec fazy rozwoju
ci´˝kich krà˝owników z lat 1939/40 r. Dzia∏a
kal. 234 mm zosta∏y zdyskwalifikowane,
a nast´pne projekty ci´˝kich krà˝owników
opiera∏y si´ o nowà dokumentacj´ z ma∏à
dozà podobieƒstwa do wczeÊniejszych jednostek o wypornoÊci 12 500 i 15 000 t std,
które utrzyma∏y si´ przy ˝yciu jeszcze oko∏o
dwóch miesi´cy.
Jest wiadome, ˝e ci´˝kim krà˝ownikom
z 1940 r. przypisano nazwy, ale szczegó∏y tej
sprawy zagin´∏y w przepastnych archiwach
Admiralicji. Jeden z nich mia∏a otrzymaç nazw´ Bellerophon, który nieco póêniej przypisano jednemu z ostatnich krà˝owników typu Fiji.

Krà˝ownik przeciwlotniczy
Jeszcze przed rozpocz´ciem dzia∏aƒ wojennych zak∏ady Metropolitan Vickers podj´∏y si´ realizacji zamówienia na budow´
oÊmiu zestawów turbin przeznaczonych dla
radzieckich niszczycieli. 29 lutego 1940 r.
Kontroler przes∏a∏ zapytanie odnoÊnie wykorzystania tych turbin w nowym typie niszczycieli, ale nie otrzyma∏ ˝adnej odpowiedzi.
Na poczàtku kwietnia 1940 r. powrócono do
pomys∏u Kontrolera, ale przy wykorzystaniu
ich na okr´cie przeciwlotniczym. OczywiÊcie
pojawi∏y si´ problemy z skutecznoÊcià urzàdzeƒ nap´dowych, która musia∏a byç
zmniejszona w nowych planach na potrzeby
obni˝enia pr´dkoÊci maksymalnej. Urzà-

dzenia nap´dowe sk∏ada∏y si´ tylko z g∏ównych zespo∏ów turbin, kondensatorów
i oznacza∏o to, ˝e nale˝a∏o do nich zbudowaç kot∏y i Êruby nap´dowe. By∏o to raczej
kuszàca propozycja, poniewa˝ okr´ty by∏yby
ukoƒczone szybciej ni˝ w momencie rozpocz´cia prac od zera. Budowa kilku jednostek nap´dowych by∏a ju˝ w du˝ym stopniu
zaawansowana, a brak reglamentacji materia∏ów na terenie W. Brytanii pozwoli∏ na
zgromadzenie wystarczajàcej ich iloÊci na
ukoƒczenie zamówienia w terminie. Reglamentacj´ wprowadzono dopiero w kwietniu
tego samego roku, kiedy uÊwiadomiono sobie, ˝e wojna b´dzie d∏u˝sza ni˝ pierwotnie
przewidywano.
Pod koniec kwietnia pierwszy szkic krà˝ownika przeciwlotniczego zosta∏ przedstawiony do oceny przez Kontrolera razem z jego wst´pnà charakterystykà taktyczno-technicznà. Jednak do naszych czasów nie zosta∏
opublikowany ˝aden rysunek lub szkic tego
okr´tu. Na poczàtku maja rozwa˝ano budow´ dwóch takich jednostek, ale sytuacja zespo∏ów nap´dowych by∏a bardzo delikatna
od momentu ich zatrzymania przez wytwórc´ w oczekiwaniu na dalsze instrukcje z Admiralicji. Tymczasem w Zjednoczonym Królestwie znajdowali si´ radzieccy inspektorzy
i dodatkowo zachodzi∏a obawa o ich bezpieczeƒstwo. RównoczeÊnie kontynuowano
prace nad ostatecznà charakterystykà okr´tów. 4 czerwca podj´to decyzj´ o niewykorzystywaniu radzieckich turbin do budowy
brytyjskich okr´tów. Pomimo tego nie zarzucono projektu poniewa˝ rozwa˝ania o budowie krà˝ownika przeciwlotniczego wykorzystujàc nap´d identyczny jak w przypadku
niszczycieli typu L, krà˝owników przeciwlotniczych typu Dido lub szybkich stawiaczy

min typu Abdiel. Na poczàtku lipca w trakcie rozmowy Kontrolera z sir Goodallem,
podj´to decyzj´ o od∏o˝eniu na bok wszystkich teraêniejszych prac. Prace nigdy nie zosta∏y wznowione z powodu pogorszenia si´
sytuacji wojennej, które determinowa∏y projektantów. OdnoÊnie samych turbin zosta∏y
one prawdopodobnie wys∏ane do ZSRR, ale
ta kwestia wymaga dodatkowych szczegó∏owych badaƒ.

Krà˝ownik torpedowy
Nast´pnym pomys∏em prawdopodobnie
zainspirowanym przez Churchilla, który pojawi∏ si´ pod koniec lutego 1940 r. by∏ krà˝ownik torpedowy. Przygotowane szczegó∏owe informacje zosta∏y przedyskutowane
w dniu 26 lutego i pokazywa∏y jednostk´ raczej dziwacznà i kosztownà jednostk´. Ogólnie rysunki rozmieszczenia poszczególnych
elementów sk∏adowych zosta∏y wykonane,
ale nie utrzyma∏y si´ d∏ugo przy ˝yciu. Cechà
charakterystycznà tego projektu by∏y: niska
wysokoÊç wolnej burty (oko∏o 2,44 m) i ca∏kowicie opancerzony kad∏ub, który na ca∏ej
swej powierzchni powy˝ej linii wodnej by∏
os∏oni´ty p∏ytami pancernymi o gruboÊci 25
mm i 51 mm na skosach pok∏adu. Póêniejsze
zmiany doprowadzi∏y do rozciàgni´cia opancerzenia na g∏´bokoÊç 1,524 m poni˝ej linii
wodnej. Bardzo silne urzàdzenia nap´dowe
wymaga∏y przedzia∏ów o ∏àcznej d∏ugoÊci
79,29 m oraz powierzchni mieszkalnych pomimo standardu utrzymywanego na poziomie okr´tów podwodnych, szczególnie w obr´bie dziobowej nadbudówki. Ju˝ wst´pne
przymiarki projektowe pokaza∏y, ˝e jest rzeczà niemo˝liwà stworzenie jednostki o wypornoÊci mniejszej ni˝ 4 900 t std. Wydawa∏o
si´ to zbyt du˝o jak na jednostk´, której prze-

Krà˝ownik torpedowy
WypornoÊç (t std):
Wymiary (m):
Uzbrojenie:
Moc maszyn (KM):
Pr´dkoÊç (w):
Zasi´g (Mm/w):
Rozk∏ad ci´˝arów (t std):
Kad∏ub:
Uzbrojenie:
Pancerz:
Urzàdzenia nap´dowe:
Pozosta∏e wyposa˝enie:
Suma:
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4 965 t
121,92 x 14,33 x 5,18
4 x 40 mm plot (1 x IV), 6 wt 533 mm (zapas torped: 18).
120 000
35
3 700/12
2 660
80
425
1 700
100
4 965
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Projekty lekkich krà˝owników z wrzeÊnia 1940 r. Typ Fiji z pogrubionym pok∏adem pancernym
WypornoÊç (t std):
Wymiary (m):
Uzbrojenie:

11 280
11 400
12 816
173,13 (pp) 176,78 (KLW) x 21,49 174,04 (pp) 177,70 (KLW) x 21,49 183,79 (pp) 187,15 (KLW) x 22,10
9 x 152 mm (3 x III), 12 x 102 mm plot (6 x II), 16 x 40 mm plot (4 x IV),
6 wt 533 mm (2 x III), 1 katapulta, 2 wodnosamoloty.

Pancerz (mm):
burta:
pok∏ad:
Moc maszyn (KM):
Pr´dkoÊç (w):
znaczenie w sk∏adzie floty nie do koƒca by∏o
jasne z powodu jego s∏abego uzbrojenia artyleryjskiego. Ostatecznie projekt zamar∏ 15
wrzeÊnia 1940 r., kiedy Churchill spyta∏ sir
Goodalla o mo˝liwoÊç dodania pancernego
taranu. W dokumentach Admiralicji nie znaleziono ˝adnej odpowiedzi na to pytanie.

Po upadku Francji
Kryzys spowodowany upadkiem Francji
w czerwcu 1940 r. i ewakuacjà Brytyjskiego
Korpusu Ekspedycyjnego z powrotem do W.
Brytanii spowodowa∏ zwi´kszenie zagro˝enia w∏asnej ziemi. W nowej sytuacji szybko
podj´to decyzj´ o zawieszeniu budowy
trzech krà˝owników typu Fiji: Ceylon,
Uganda i Newfoundland oraz krà˝owników
typu Dido: Black Prince, Royalist, Spartan,
Diadem i Bellona. W uzasadnieniu tej decyzji podano dwie przyczyny wstrzymania prac.
Pierwsza: „Dla zmniejszenia iloÊci nowych
prac przy wczeÊniejszym poleceniu, ˝e wczeÊniejsze okr´ty pilnie potrzebowano i ich budowa mo˝e byç przyspieszona, a zmiany wyposa˝enia i remonty b´dà przeprowadzane
szybciej” i druga: „Dla zmniejszenia wymagaƒ materia∏owych”. Prace nad rozwijaniem
istniejàcych planów i dokumentacji nowych
krà˝owników nie zosta∏y wstrzymane pomimo zawieszenia prac w stoczniach nad wy˝ej
wymienionymi jednostkami. 8 sierpnia 1940
r. sir Goodall przedstawi∏ Kontrolerowi cztery propozycje:
Trzy zawieszone jednostki typu Fiji mogàce byç uzbrojone jak typ Dido z ulepszonym
opancerzeniem pok∏adu i os∏onà przeciwod∏amkowà. Uzbrojenie mia∏o byç takie samo
jak w pkt. 2.
Trzy zawieszone jednostki typu Dido, które miano uzbroiç jak Scyll´ (tj. osiem dzia∏
kal. 114 mm na czterech stanowiskach).
Pozosta∏e dwie jednostki typu Dido mia∏y
posiadaç ulepszonà os∏on´ przeciwod∏amkowà pod warunkiem, ˝e iloÊç wie˝ zostanie
zmniejszona z pi´ciu do czterech.
Krà˝ownik z dzia∏ami kal. 152 mm z pogrubionym opancerzeniem i urzàdzeniami
nap´dowymi jak w typie Fiji wydawa∏ si´
mo˝liwy do uzyskania przy wypornoÊci
10 000 t std.
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114
76
80 000
31
Pierwsza i druga opcja by∏y przekreÊlane
prawdopodobnie z tej przyczyny, ˝e z∏omowanie ju˝ rozpocz´tych kad∏ubów okr´tów
typu Fiji by∏oby szczególnie trudne i k∏opotliwe. Ostatecznie wszystkie trzy jednostki
zosta∏y przystosowane do uzbrojenia w postaci dziewi´ciu dzia∏ kal. 152 mm w trzech
wie˝ach oraz wzmocnionym ci´˝kim uzbrojeniem przeciwlotniczym do dziesi´ciu dzia∏
kal. 102 mm (5 x II) by∏y faworyzowane
w przeciwieƒstwie do opcji czwartej. RównoczeÊnie postanowiono wzmocniç ma∏okalibrowe uzbrojenia przeciwlotniczego i inne
ulepszenia, które mog∏y zostaç wprowadzone na pi´ciu zawieszonych jednostkach typu
Dido. W miejscu pi´ciu wie˝ z dzia∏ami kal.
132 mm w myÊl zrewidowanej dokumentacji
wprowadzono cztery jak przewidywa∏a opcja
trzecia. Pozosta∏e zmiany obj´∏y równie˝
zmniejszenie wymiarów dziobowej nadbudówki i wysokoÊci kominów jako konsekwencji usuni´cia dziobowej wie˝y Q. Ich
budowa by∏a zawieszona w okresie czerwiec-paêdziernik 1940 r., a po jej wznowieniu przystàpiono do wprowadzenia wczeÊniej opisanych zmian. RównoczeÊnie rozpocz´to proces projektowania nowych krà˝owników z dzia∏ami kal. 152 mm.

Program Uzupe∏niajàcy z 1940 r.
Na poczàtku wrzeÊnia 1940 r. Program
Uzupe∏niajàcy zosta∏ poddany pierwszym
teoretycznym rozwa˝aniom. W jego ramach
zaproponowano budow´ czterech krà˝owników typu Fiji i Dido, chocia˝ nie ustalono
˝adnych proporcji podzia∏u na poszczególne
typy. Jednak w czasie dyskusji Pierwszy Lord
Morski zarekomendowa∏ budow´ „Ulepszonego typu Belfast” o wypornoÊci 10 000 t std,
uzbrojonego w dziewi´ç dzia∏ kal. 152 mm
zamiast kolejnych jednostek obu zaproponowanych typów. W zwiàzku z powy˝szà
propozycjà przygotowano wst´pnà charakterystyk´ nowych krà˝owników okreÊlonà jako „Typ Fiji z pogrubionym pok∏adem pancernym”. Z pierwotnej dokumentacji pragni´to zachowaç ca∏a wyposa˝enie nap´dowe. Notatka z 29 sierpnia przygotowana
w Wydziale Planowania przedstawia∏a jednostki o nast´pujàcej charakterystyce: wy-
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pornoÊç 10 000 t std, uzbrojonych w dziewi´ç
dzia∏ kal. 152 mm, dwanaÊcie dzia∏ kal. 102
mm plot (6 x II), szesnastu dzia∏ek przeciwlotniczych kal. 40 mm (4 x IV) z opancerzeniem burtowym o gruboÊci 76 mm, a w rejonie urzàdzeƒ nap´dowych 64 mm. Spadek
pr´dkoÊci maksymalnej mia∏ oscylowaç
w granicach 0,5-0,75 w´z∏a. Ich wcielenie do
s∏u˝by by∏o przewidziane na marzec, czerwiec, wrzesieƒ i grudzieƒ 1944 r. pod warunkiem, ˝e dokumentacja zostanie zatwierdzona do paêdziernika 1940 r. Jedynym utrudnieniem projektowym by∏ system dostarczania amunicji do stanowisk dzia∏ kal. 102 mm
i pom-pomów. Zgodnie z przedstawiony
Gabinetowi Wojennemu dokumentem zak∏ada∏ on rozpocz´cie budowy czterech krà˝owników w marcu 1941 r. Ich koszt budowy
zosta∏ oszacowany na £ 10 600 000 (czyli
£ 2 650 000 za okr´t). Dla porównania koszt
budowy klasycznego krà˝ownika typu Fiji
w kwietniu 1941 r. wynosi∏ £ 2 750 000. Po
krótkiej debacie ca∏y program zosta∏ zatwierdzony do realizacji. Jednak pierwsze
wàtpliwoÊci odnoÊnie wyboru typu krà˝ownika pojawi∏y si´ bardzo szybko. Na poczàtku paêdziernika Kontroler podda∏ w wàtpliwoÊç wybór planu i typu jednostki, a ca∏a
sprawa mia∏a zostaç rozpatrzona ponownie
w styczniu 1941 r. W grudniu 1940 r. przewag´ uzyskali zwolennicy budowy krà˝ownika
uzbrojonego w dzia∏a kal. 152 mm i unikni´cia wszystkich wczeÊniejszych ograniczeƒ
konferencyjnych podpisanych w okresie
mi´dzywojennym. DoÊwiadczenia z 1922 r.
wp∏yn´∏y na ukszta∏towanie sposobu myÊlenia o krà˝ownikach z dzia∏ami kal. 203 mm
i wynika∏ z mo˝liwoÊci zatrzymania jednostek typu Hawkins. Zbudowanie tych okr´tów o wypornoÊci 9 750 t std i uzbrojonych
w dzia∏a kal. 190 mm by∏o wa˝nym czynnikiem w chwili ustalania limitów wypornoÊci
i uzbrojenia ci´˝kich krà˝owników w czasie
Konferencji Waszyngtoƒskiej. W czasie spotkania z du˝ym zaskoczeniem zebrani us∏yszeli o koƒcu rozwoju jednostek uzbrojonych w dzia∏a kal. 203 mm na rzecz wi´kszej
iloÊci okr´tów uzbrojonych w dzia∏a kal.
152 mm.
(ciàg dalszy nastàpi)
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Krzysztof Hanuszek

Mitscher krótko po wejÊciu do s∏u˝by.
fot. zbiory Arthur D. Baker III

Amerykaƒskie lidery
typu Mitscher
Geneza
Dnia 10 maja 1945 r, a wi´c jeszcze
w czasie trwania II wojny Êwiatowej na Dalekim Wschodzie, zapad∏a decyzja o opracowaniu projektu nowego lotniskowca floty, krà˝ownika plot., okr´tu podwodnego
i niszczyciela. Tylko projekt tego ostatniego mia∏ si´ zmaterializowaç w formie czterech liderów typu Mitscher. Przyst´pujàc
do opracowywania za∏o˝eƒ a nast´pnie
projektu technicznego nowych okr´tów
amerykaƒscy konstruktorzy stan´li przed
nie ∏atwym zadaniem. Po pierwsze musieli
wziàç pod uwag´ doÊwiadczenia wojenne.
Po drugie musieli te˝ myÊleç perspektywicznie i mieç na uwadze nowo rysujàce
si´ zagro˝enia. Amerykaƒscy specjaliÊci
mieli np. okazje zapoznaç si´ z najnowoczesniejszymi zdobycznymi U-bootami.
By∏o jasne ˝e ZSRR b´dzie wkrótce posiada∏ okr´ty podwodne o takich samych
i lepszych osiàgach. Wreszcie po trzecie
musieli wszystkie te czynniki odpowiednio
zbalansowaç i zaprojektowaç okr´t wykorzystujàc wiele nowych i niesprawdzonych
systemów uzbrojenia i urzàdzeƒ przy oficerach marynarki którzy wiecznie domagali si´ by by∏o „wi´cej” i „lepiej” niejednokrotnie nie liczàc si´ z realnymi mo˝li-
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woÊciami technicznymi. Wielu oficerów
U.S. Navy uwa˝a∏o ˝e potrzebny jest du˝y
i szybki niszczyciel. Podczas II wojny Êwiatowej. W Stanach Zjednoczonych remontowano wiele sojuszniczych okr´tów, mi´dzy innymi nale˝àcy do „Wolnych Francuzów” du˝y niszczyciel Le Triomphant.
W trakcie prób po remoncie okr´t rozwinà∏ pr´dkosç 38,92 w. Przy wypornoÊci
3 170 t. Moc maszyn osiàgn´∏a 98 000 KM.
Choç jednostka by∏a swie˝o po remoncie,
nie mia∏a pe∏nych zapasów paliwa, amunicji etc. Zas próby przeprowadzono w optymalnych warunkach, to jednak wydarzenie
to zrobi∏o du˝e wra˝enie na niektórych
Amerykanach. Stàd po wojnie istnia∏a grupa oficerów U.S. Navy domagajàcych si´
du˝ych i szybkich niszczycieli. Wszystkie
powy˝sze czynniki zdecydowa∏y o powstaniu amerykaƒskich liderów — nietypowej
dla U.S. Navy klasy okr´tów. Pierwszy
nazwa

Mitscher
John S. McCain
Willis E. Lee
Wilkinson

z nich Norfolk zosta∏ ju˝ na ∏amach „OW”
opisany, teraz czas na pozosta∏e.

Budowa
Projekt nowego okr´tu opracowano doÊç
szybko. W roku 1948 wyasygnowano srodki.
Poczàtkowo planowano budow´ siedmiu
okr´tów ostatecznie powsta∏y tylko cztery.
Otrzyma∏y one nazwy: Mitscher, John S.
McCain, Willis A. Lee oraz Wilkinson. Dwa
pierwsze budowa∏a stocznia Bath Iron
Works, pozosta∏e Bethlehem Quincy. Pierwotnie jednostki klasyfikowano jako niszczyciele i przyznano im sygnatury od DD927 do DD-930. W 1951 r. okr´ty przeklasyfikowano na lidery i otrzyma∏y one sygnatury od DL-2 do DL-5 (DL — Destroyer Leader). Jednak oficjalnie okreÊlane by∏y jako
fregaty, co prowadzi∏o do bezustannych nieporozumieƒ. Najwa˝niejsze daty dotyczàce
budowy okr´tów podaje poni˝sza tabela.

sygnatura

po∏o˝enie st´pki

wodowanie

wejÊcie do s∏u˝by

DD-927/DL-2
DD-928/DL-3
DD-929/DL-4
DD-930/DL-5

03.10.1949
24.10.1949
01.11.1949
01.02.1950

26.01.1952
12.07.1953
26.01.1952
23.04.1952

15.05.1953
12.10.1953
28.09.1954
29.07.1954
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John S. McCain, 09.09.1953.

fot. zbiory Arthur D. Baker III

Willis A. Lee opuszcza stoczni´.

fot. zbiory Arthur D. Baker III
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Mitscher (1953)

rys. Arthur D. Baker III

Opis konstrukcji
G∏adki kad∏ub bez uskoków wznosi∏ si´
p∏ynnie w kierunku dziobu. W ciàg∏ej nadbudówce dominowa∏a bry∏a pomostu. Na jego dachu umieszczony by∏ dalcelownik a za
nim trójno˝ny maszt. Okr´t posiada∏ dwa,
doÊç wysokie kominy. Na drugim znajdowa∏a si´ kratownicowa konstrukcja stanowiàca
podstaw´ dla anten. Za tym kominem
umieszczony by∏ cokolik z radarem SPS-8A.
Systemy uzbrojenia na dziobie i rufie ustawie by∏y jeden za drugim „schodkowo”.
Z uwagi na przebudowy, demonta˝ jednych
oraz instalacje innych urzàdzeƒ elektronicznych i systemów uzbrojenia sylwetki okr´tów
uleg∏y w trakcie s∏u˝by daleko idàcym zmianà. Dla przyk∏adu jednostki przebudowane
na niszczyciele rakietowe (patrz dalej) otrzyWilkinson w poczàtkowym okresie swojej s∏u˝by.

O K R ¢ T Y W O J E N N E • Nr 54 (4/2002)

Podstawowe dane techniczne
d∏ugoÊç
szerokoÊç
wypornoÊç standardowa
wypornoÊç pe∏na
moc maszyn
pr´dkoÊç maksymalna
zasi´g/pr´dkoÊç
za∏oga

149,5 m
14,5 m
3 670 ton
4 758 ton
75 862 KM
34,84 w´z∏y
4 500 mil morskich/20 w´z∏ów
28 oficerów i 345 marynarzy

Uwaga: moc maszyn i pr´dkoÊç podana wed∏ug oficjalnie osiàgni´tych wyników podczas
prób Mitscher DL-2 przy wypornoÊci okr´tu 4 550 ton
ma∏y wysokie, kratownicowe maszty. Nap´d
okr´tów stanowi∏a klasyczna si∏ownia turboparowa. Instalacja kot∏owa pracowa∏a pod
cisnieniem 1 200 atmosfer. Zapas paliwa wy-

nosi∏ 720 ton. Zak∏adano ˝e moc maszyn wynosiç b´dzie 80 000 KM a pr´dkoÊç 36,5 w´z∏a. Faktyczne osiàgi by∏y gorsze, maszyny
sprawia∏y zresztà liczne problemy, tak ˝e na
fot. zbiory Arthur D. Baker III
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Wilkinson po monta˝u nowych dzia∏ kal. 76 mm, sierpieƒ 1959 roku.

wszystkich okr´tach wymieniono turbiny
i przek∏adnie, zaÊ na DL-4 i DL-5 równie˝
kot∏y. Ciàg∏e k∏opoty z si∏ownià doprowadzi∏y do doÊç szybkiego wycofania okr´tów ze
s∏u˝by.
Uzbrojenie artyleryjskie
Poczàtkowo planowano uzbroiç okr´ty
typu Mitscher podobnie jak Norfolk w cztery zdwojone armaty kal. 76 mm. Jednak
wkrótce zmieniono plany. Artylerie g∏ównego kalibru stanowi∏y dwa pojedyƒcze dzia∏a
Mk 42 kal. 127 mm. D∏ugoÊç lufy wynosi∏a
54 kalibry a zasi´g poziomy i pionowy
odpowiednio 23 700 m i 14 900 m. Po jednej
wie˝y ustawiono na dziobie i rufie. Masa ca∏ego stanowiska wynosi∏a 63-65 ton. Dzia∏a
Mk 42 uwa˝ano za bardzo udane. Okr´ty
otrzyma∏y te˝ cztery dzia∏a plot. kal. 76 mm.
By∏y to zdwojone stanowiska typu Mk 37.
Dwie armaty umieszczone by∏y w ca∏kowicie zamkni´tej wie˝y. Lufy mia∏y d∏ugoÊç 70
kalibrów. Ogieƒ mo˝na by∏o prowadziç na
dystans 17 800 m i pu∏apie do 13 500 m. Masa ca∏ego stanowiska wynosi∏a 57 ton. Poniewa˝ w chwili wejscia do s∏u˝by liderów typu Mitscher seryjna produkcja dzia∏ typu
Mk 37 by∏a opóêniona jako rozwiàzanie
tymczasowe zainstalowano zdwojone dzia∏a
kal. 76 mm Mk 22 na otwartych stanowiskach. Dzia∏a kal. 76 mm instalowano na
dziobie i rufie w superpozycji w stosunku do
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dzia∏ kal. 127 mm. Ma∏okalibrowà artylerie
plot. stanowi∏o osiem dzia∏ek kal. 20 mm
o d∏ugosci lufy 70 kalibrów, zasi´gu poziomym 4 400 m i pionowym 3 050 m. Instalowane by∏y po dwa na zdwojonych stanowiskach Mk 4. Masa stanowiska wynosi∏a
1 620 kg. W trakcie kolejnych modernizacji
i przebudów najpierw zredukowano a potem zlikwidowano artyleri´ plot. Êredniego
i ma∏ego kalibru, natomiast oba dzia∏a kal.
127 mm zosta∏y do koƒca s∏u˝by. Swego rodzaju „uzbrojeniem artyleryjskim” by∏y
dzia∏ka salutacyjne instalowane przed pomostem.
Uzbrojenie ZOP
Pierwotnie okr´ty uzbrojono w cztery pojedyƒcze, zamontowane nieruchomo wyrzutnie torped ZOP typu Mk 23. Zastàpi∏y
je póêniej trójrurowe zespo∏y wyrzutnie torped Mk 32. Na liderach typu Mitscher zainstalowano wyrzutnie bomb g∏´binowych Mk
108 oznaczone „Weapon Alfa” (weaponang. broƒ). Ten system uzbrojenia zas∏uguje
by mu si´ przyjrzeç nieco bli˝ej. Jednolufowa wyrzutnia mia∏a wyglàd zbli˝ony do wie˝y artyleryjskiej. Wystrzeliwano z niej na dystans 700 m bomb´ g∏´binowà o kalibrze
324 mm wyposa˝ona w silnik rakietowy.
Pod wyrzutnià znajdowa∏ si´ pierÊcieniowy
magazyn mieszczàcy 22 bomby g∏´binowe
przeznaczone do natychmiastowego u˝ytku.

fot. zbiory Arthur D. Baker III

Prze∏adowanie odbywa∏o si´ ca∏kowicie automatycznie. SzybkostrzelnoÊç systemu wynosi∏a 12 strza∏ów na minut´. Po zu˝yciu
wszystkich 22 bomb g∏´binowych mo˝na by∏o dokonaç ponownego za∏adowania magazynu. Odbywa∏o si´ to metodà r´cznà i trwa∏o oko∏o 30 minut. Poczàtkowo lidery
uzbrojone by∏y w dwie wyrzutnie Mk 108.
Ich liczb´ zredukowano najpierw do jednej
by ostatecznie ca∏kowicie usunàç „Weapon
Alfa” z pok∏adów tych okr´tów. Na rufie
jednostek znajdowa∏a si´ zrzutnia grawitacyjnych bomb g∏´binowych. T´ tradycyjnà
broƒ ZOP stosunkowo szybko usuni´to ze
wszystkich jednostek za wyjàtkiem DL 5.
Uzbrojenie rakietowe
Dwie pierwsze jednostki: Mitscher
(DL-2) John S. McCain (DL-3) zosta∏y
przebudowane na niszczyciele rakietowe
w stoczni Philadelphia Naval Shipyard.
W rufowej cz´Êci okr´tu, w miejsce hangaru i làdowiska (patrz dalej), zainstalowano
jednoprowadnicowà wyrzutnie Mk 13 dla
rakiet przeciwlotniczych typu „Tartar”. Magazyn mieÊci∏ czterdzieÊci pocisków. Przed
pomostem, w miejsce wyrzutni Mk 108
i dzia∏ kal. 76 mm, zainstalowano skrzynkowà, osmioprowadnicowà wyrzutnie Mk 16
dla rakietotorped ASROC. Magazyn mieÊci∏ dodatkowe osiem pocisków. Okr´ty
skierowano do przebudowy w po∏owie 1966
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Mitscher u wybrze˝y bazy Guantanamo na Kubie, 13.01.1975.

r. W czerwcu 1968 r. DL-2 zmieni∏ sygnatur´ na DDG-35 natomiast DL-3 sta∏ si´
DDG-36 we wrzeÊniu tego samego roku.
John S. McCain po modernizacji, Pacyfik, 25.06.1976.
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Okr´ty ponownie wesz∏y do s∏u˝by
odpowiednio 29 czerwca i 21 wrzeÊnia 1968
roku.

fot. zbiory Arthur D. Baker III

Elektronika
Okr´ty poczàtkowo wyposa˝one by∏y
w radary obserwacji przestrzeni powietrzfot. zbiory Arthur D. Baker III
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John S. McCain po modernizacji, Pacyfik, 25.06.1976.
fot. zbiory Arthur D. Baker III
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nej SPS-6 i SPS-8A oraz w radary dozoru
morskiego SPS-10, na DL-4 i DL-5 poczàtkowo SPS-4 zastàpiony wkrótce przez
SPS-10. Na wszystkich okr´tach radar SPS6 zastàpiono SPS-29 natomiast tylko DL2/DDG-35 i DL-3/DDG-36 otrzyma∏y radar SPS-48 zas SPS-8A usuni´to.
Lidery wyposa˝one by∏y w urzàdzenia
kierowania ogniem Mk 67 i Mk 56 z radarami Mk 25 i Mk 35. Na jednostkach przebudowanych na niszczyciele rakietowe
usuni´to urzàdzenia Mk 56 z radarem Mk
35, zainstalowano natomiast dwa radary
SPG-51 s∏u˝àce naprowadzaniu rakiet
plot. „Tartar”. Wszystkie okr´ty wyposa˝ono w sonar poszukiwawczy QHB i sonar
ataku SQG-1. Ich wadà by∏o to ˝e je˝eli
pracowa∏y równoczeÊnie to si´ nawzajem
zak∏óca∏y. Sonary dostarcza∏y danych systemowi kierowania ogniem ZOP typu Mk
102. DL-4 i DL-5 wyposa˝ono dodatkowo
w sonar SQS-26. Nigdy nie zosta∏ on pod∏àczony do systemu kierowania ogniem
a jego eksploatacja na wymienionych okr´tach mia∏a jedynie charakter eksperymentalny. Okr´ty posiada∏y te˝ system nawigacji lotniczej TACAN URN-3. Na DL-4 zainstalowano w 1956 r. EDS (Electronic
Data System — System Danych Elektronicznych). By∏ to swego rodzaju protopla-

sta nowoczesnych systemów opracowywania i wymiany danych.
Wyposa˝enie lotnicze
W lutym 1957 r. làdowa∏ na rufie DL-2
Êmig∏owiec typu Bell 47. By∏o to pierwsze làdowanie Êmig∏owca na pok∏adzie niszczyciela U.S. Navy. Jednak podj´to decyzj´ o wyposa˝eniu okr´tów nie w klasyczne maszyny
za∏ogowe lecz w bezpilotowe Êmig∏owce
ZOP typu DASH. W tym celu zdemontowano rufowà wyrzutnie Mk 108 i dzia∏a kal. 76
mm oraz podstaw´ radaru SPS-8A w ich
miejscu budujàc làdowisko i hangar na którego dachu umieszczono anten´ radaru.
Prototyp Êmig∏owca DASH po raz pierwszy
làdowa∏ na okr´cie typu Mitscher (i tym razem by∏a to pierwsza jednostka serii DL-2)
dnia 1 lipca 1960 r. W tym przypadku jednak
maszyn´ wyposa˝ono w niewielkà kabin´
i kierowa∏ nià cz∏owiek. Bezpilotowce typu
DASH nie sprawdzi∏y si´ w eksploatacji.
Z dwóch jednostek przebudowanych na
niszczyciele rakietowe wyposa˝enie lotnicze
zdemontowano, o czym by∏a ju˝ mowa, pozosta∏e zachowa∏y go do koƒca s∏u˝by.

Zakoƒczenie
Okr´ty typu Mitscher nale˝a∏y do Êrednio
udanych. By∏y jednostkami nietypowymi dla

Chwila odpoczynku u wybrze˝y Francji. Mitscher w Cannes, styczeƒ 1971.
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amerykaƒskiej marynarki o czym najlepiej
odzwierciedlajà zmiany klasyfikacji. Dysponowa∏y wprawdzie zbalansowanym i silnym
uzbrojeniem oraz wyposa˝eniem elektronicznym lecz nie by∏y pozbawione pewnych
wad. Modernizacja polegajàca na wyposa˝eniu w bezpilotowce typu DASH nie by∏a sukcesem. Bardziej udana by∏a przebudowa
dwóch jednostek na niszczyciele rakietowe.
Nie s∏u˝y∏y one jednak w tej roli zbyt d∏ugo.
Powtarzajàce si´ k∏opoty z maszynami spowodowa∏y stosunkowo szybkie wycofanie
okr´tów ze s∏u˝by. Jako pierwszy na zawsze
opuÊci∏ bander´ DL-4 dnia 1 lutego 1969 r.
Nast´pnie 19 grudnia 1969 r. zosta∏ wycofany DL-5. Okr´ty oficjalnie skreÊlono z listy
floty dopiero 15 maja 1972 r. i 1 maja 1974 r.
Jednostki przebudowane na niszczyciele rakietowe mia∏y d∏u˝szy o niepe∏na 10 lat ˝ywot. DL-2/DDG-35 zosta∏ wycofany ze s∏u˝by 1 czerwca 1978 r. zas DL-3/DDG-36 29
kwietnia 1978 r. W tych samych dniach okr´ty zosta∏y skreÊlone z listy floty. Tak oto dobieg∏a koƒca historia okr´tów typu Mitscher.

Bibliografia:
Terzibatschitsch S., Zerstorer der US Navy.
Preston A., Navies of World War 2
Materia∏y ze zbiorów redakcji „OW” i autora.

fot. zbiory Arthur D. Baker III
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Argentyƒski okr´t podwodny Santa Fe, 1980 rok.fot. zbiory Arthur D. Baker III

Aleksandr Mitrofanov

Argentyƒskie okr´ty
podwodne w konflikcie
falklandzkim
Jednà z ma∏o znanych kart wojen na
morzu sà dzia∏ania argentyƒskich (jak brytyjskich) okr´tów podwodnych w czasie
konfliktu falklandzkiego w roku 1982.
Ró˝ne poÊwi´cone temu zagadnieniu publikacje sà pe∏ne sprzecznoÊci.
W chwili wybuchu konfliktu zbrojnego
marynarka wojenna Argentyny (Armada
Argentina) dysponowa∏a 4 okr´tami podwodnymi. Dwa z nich (S-22 Santiago del
Estero i S-21 Santa) zosta∏y zbudowane
w Stanach Zjednoczonych jeszcze w roku
1944 jako SS-341 Chivo i SS-339 Catefish
nale˝àce do typu Balao. W latach
1948-1950 jednostki przesz∏y modernizacj´ zgodnie z programem GUPPY II,
a w roku 1971 zosta∏y przekazane Argentynie. W roku 1981 S-22 zosta∏ wycofany
do rezerwy, zaÊ w miesiàcach sierpieƒwrzesieƒ 1982 taki sam los oczekiwa∏ równie˝ Santa Fee. Dla ich zastàpienia
w RFN budowane by∏y zgodnie z projektem TR 1700 S-41 Santa Cruz i S-42 San
Juan. W celu obsadzenia nowych okr´tów
skierowano do Niemiec najbardziej doÊwiadczonych podwodników. Dalsze 4 jednostki tego typu planowano zbudowaç nast´pnie w stoczni w Buenos Aires. Poza
tym w sk∏ad floty wchodzi∏y jeszcze 2 nowoczesne okr´ty typu 209. Jednostki te zosta∏y zaprojektowane w RFN przez biuro
konstrukcyjne „Ingenieurkontor Lübeck”
(projekt IK-68), a ich sekcje zbudowane
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w Kilonii w stoczni HDW. W roku 1974 po
monta˝u w Argentynie S-31 Salta i S-32
San Luis zosta∏y w∏àczone do zespo∏u ma-

rynarki wojennej. Okr´ty te przy umiej´tnym wykorzystaniu mog∏y stanowiç powa˝ne zagro˝enie dla przeciwnika. Przy-

Podstawowe parametry taktyczno-techniczne argentyƒskich okr´tów podwodnych
Santa Fe
San Luis
WypornoÊç:
- nawodna ok.
1 800 t
1 248 t
- podwodna
2 340 t
1 440 t
D∏ugoÊç ca∏kowita, m
93,9
55,9
SzerokoÊç maks., m
8,3
6,3
Zanurzenie Êrednie, m
5,2
5,5
Konstrukcja
dwukad∏ubowa
jednokad∏ubowa
G∏´bokoÊç zanurzenia, m
150
250 (maks. 500)
AutonomicznoÊç, dób
?
50
Si∏ownia:
- liczba, typ, moc
4x?
4 x 600
silników wysokopr´˝nych, KM (Fairbanks Morse 38D8-1/8) (MTU 12V493AZ80)
- liczba i moc silników
elektrycznych, KM
2 x 2 400
1 x 4 600
Pr´dkoÊç maks., w´z∏y:
- nawodna
18
10
- na chrapach
9,0
11
- podwodna
15
22
Zasi´g mil:
- nawodny
10 000/10
6 000/8
- podwodny ekonom.
95/5
400/4
Uzbrojenie torpedowe:
- liczba (dziób/rufa) x kal., mm
10 (6/4) x 533
8 x 533
- zapas torped (typ)
24 (Mk 23, Mk 37)
14 (SST-4, Mk 37)
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W koƒcu marca 1982 roku si∏y zbrojne
Argentyny rozpocz´∏y operacj´ pod kryptonimem „Rosario” w celu zaj´cia Wysp
Falklandzkich oraz Georgii Po∏udniowej.
Dla wykonania tego zadania utworzono
3 zespo∏y operacyjne floty: si∏y zabezpieczenia (Fuerza Tarea 20), si∏y desantowe
Falklandy (Fuerza Tarea 40) i si∏y desantowe Georgia Po∏udniowa (Fuerza Tarea
60). W sk∏ad zespo∏u operacyjnego 40
wchodzi∏y: okr´t desantowy, 2 niszczyciele, 2 korwety i okr´t podwodny S-21 Santa
Fe. Okr´t podwodny otrzyma∏ 2 zadania,
a mianowicie po pierwsze wysadziç w rejonie przylàdka Cabo San Filipe (na pó∏noc
od Port Stanley) grup´ operacyjnà 40.1.1
w sk∏adzie 13 p∏etwonurków-dywersantów
(Agrupacion de Buzos Tacticos APBT)
w celu opanowania latarni morskiej na
przylàdku Pembroke, rozpoznania i oznakowania rejonu desantu si∏ g∏ównych, a po
drugie patrolowaç wyznaczony sektor.
Z powodu kiepskiego stanu technicznego wartoÊç bojowa okr´tu by∏a niemal zerowa: zu˝yte baterie akumulatorów wymaga∏y d∏ugotrwa∏ego ∏adowania i ogranicza∏y czas przebywania w zanurzeniu,
cz´Êç wyrzutni torpedowych by∏a niesprawna, a liczne systemy pok∏adowe pracowa∏y zawodnie. W dniu 27 marca
o godz. 23.00 dowodzony przez capitan de
corbeta (kmdr ppor.) Horacio Bicain
okr´t z pododdzia∏em APBT (d-ca capitan de corbeta Alfredo Cufre) na pok∏adzie opuÊci∏ baz´ Mar del Plata. W dniu
28 marca, mimo silnego wiatru, rejs przebiega∏ bez zak∏óceƒ. Nast´pnego dnia, korzystajàc z poprawy pogody ˝o∏nierze
APBT przeprowadzili çwiczenia w desantowaniu ludzi i ˝egludze pontonami przy
stanie morza 2-3 stopnie. Póêniej pr´dkoÊç wiatru wzros∏a do 40-50 km/godz.,
w zwiàzku z czym 30 kwietnia o godz.

22.00 otrzymano rozkaz opóêniajàcy roznymi, wi´c pozosta∏e otrzymano z „zaprzypocz´cie operacji o 24 godziny (pierwotjaênionych” paƒstw.
nie desant planowano na 1 kwietnia).
G∏ównym zadaniem jednostki by∏o do31 marca okr´t podszed∏ do pó∏nocnostarczenie grupy 20 ˝o∏nierzy piechoty
wschodniego wybrze˝a Faklandu Wschodmorskiej (grupa „Golf”) uzbrojonych
niego dla rozpoznania pràdów i okreÊlenia
w rakiety przeciwpancerne „Bantam”,
miejsca wysadzenia grupy APBT. Akustydzia∏o bezodrzutowe oraz granatniki przecy stwierdzili szum Êrub, zaÊ przez peryciwpancerne dla wzmocnienia si∏ garnizoskop obserwowano Êwiat∏a na brzegu, ruch
nu Georgii Po∏udniowej oraz 4 t uzbrojesamochodów oraz wyjÊcie jakiejÊ jednostki
nia i zaopatrzenia. Nast´pnie okr´t mia∏
z Port Stanley (by∏ to A 171 Endurance,
patrolowaç ocean w rejonie na pó∏noc od
wyspy. W zwiàzku z niejasnà mo˝liwoÊcià
zmierzajàcy do Georgii Po∏udniowej. 1
wznowienia rozmów dyplomatycznych
kwietnia o godz. 12.30 z powodu awarii
mi´dzy Wielkà Brytanià a Argentynà Hosieci elektrycznej jednostka utraci∏a ∏àczracio Bicain otrzyma∏ rozkaz nie podejmonoÊç radiowà, w tej sytuacji dowódcy okr´wania ataków na przeciwnika jako pierwtu i grupy APBT o godz. 17.30 sami podj´szy, co z góry ogranicza∏o jego szanse na
li decyzj´ o rozpocz´ciu desantowania, nie
sukces niemal do zera.
mogàc doczekaç si´ kontaktu z dowódzW dniu 16 kwietnia o godz. 23.30 Santa
twem operacji. W czasie podchodzenia do
brzegu o 23.50 nastàpi∏a awaria radaru,
Fee opuÊci∏ Mar del Plata, a ju˝ po niewiektórà uda∏o si´ usunàç o 01.00. desant
lu milach rozpocz´∏y si´ k∏opoty. Uleg∏
przeprowadzono na pó∏noc od Punta Ceuszkodzeniu uk∏ad elektryczny systemu
lebrona w pobli˝u wyspy Isla Rinon.
sterowania, wobec czego przez 3 godziny
O 02.50 desant APBT wsiad∏ do pontonu
okr´t musia∏ pozostawaç w dryfie dla jego
i odbi∏ od burty okr´tu podwodnego by
naprawy. Nast´pnego dnia nawali∏ t∏ok silo 03.35 rozpoczàç znakowanie rejonu denika wysokopr´˝nego N 1 i potrzeba by∏o
santu si∏ g∏ównych w zatoce Yorke Bay.
kolejnych 24 godzin by silnik ponownie
Tymczasem Santa Fee przeszed∏ do rejonu
podjà∏ prac´. W dniu 19 kwietnia awaria
patrolowania 080 San Felipe 60 znajdujàcego si´ 100 Oddzia∏ specjalny na pok∏adzie Santa Fe. fot. zbiory Aleksandr Mitrofanov
Mm na wschód od Port
Stanley, a w dniu 7 kwietnia powróci∏ do Mar del
Plata. PrzejÊcie do bazy odby∏o si´ z zak∏óceniami:
Êrodki ∏àcznoÊci pracowa∏y
z przerwami, ch∏odnia prowiantowa ciàgle nawala∏a,
pompy osuszajàce mog∏y
pracowaç tylko przy zanurzeniu na g∏´bokoÊç peryskopowà, zu˝ycie smaru
w silnikach g∏ównych przekracza∏o wszelkie normy,
zaÊ pokrywa urzàdzenia do
usuwania nieczystoÊci pozostawa∏a w otwartym po∏o˝eniu.
W celu usuni´cia niesprawnoÊci i przygotowania okr´tu do wyjÊcia
w morze personel Arsenal
Naval Mar del Plata oraz
za∏oga Santa Fee pracowa∏y nieprzerwanie przez 8
dób. Na pok∏ad za∏adowano 23 torpedy, paliwo,
s∏odkà wod´ oraz zapas
˝ywnoÊci na kilka tygodni.
Arsena∏ dysponowa∏ w tym
czasie zaledwie 12 torpedami, otrzymanymi z USA
wraz z okr´tami podwod-
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k∏adem mogà tu byç mi´dzyamerykaƒskie
çwiczenia „UNITAS 1996”, w czasie których okr´ty podwodny Pisagua zdo∏a∏ 6 razy „zatopiç” amerykaƒski atomowy okr´t
podwodny Narwhal i zawsze jako pierwszy
atakowa∏ okr´ty nawodne. W roku 2001
w czasie amerykaƒsko-peruwiaƒskich çwiczeƒ „SIFOREX-2001” peruwiaƒski okr´t
podwodny „zatopi∏ amerykaƒskà fregat´.
W chwili rozpocz´cia dzia∏aƒ w s∏u˝bie
znajdowa∏ si´ tylko S-32 San Luis, podczas, gdy jego „kolega” przechodzi∏ remont, który ukoƒczono w po∏owie kwietnia, jednak z powodu podwy˝szonego poziomu szumów nie móg∏ wziàç udzia∏u
w dzia∏aniach bojowych.

Dzia∏ania okr´tu podwodnego
Santa Fee

BITWY MORSKIE

Felix Artuso na stanowisku dowodzenia.
fot. zbiory Aleksandr Mitrofanov

pompy systemu ch∏odzenia wodnego doprowadzi∏a do przegrzania si´ silnika N 4.
Awaryjny remont z zastosowaniem mas
epoksydowych zajà∏ 48 godzin. Wszystko
to doprowadzi∏o do opóênienia wyznaczonego czasu przybycia na wysp´. 20 kwietnia z powodu sztormowej pogody jednostka musia∏a zanurzyç si´ i kontynuowaç
marsz w po∏o˝eniu podwodnym, co jeszcze
zwi´kszy∏o opóênienie. W dniach 21-22
kwietnia, mimo silnego sztormu, Santa
Fee sz∏a w po∏o˝eniu nawodnym, w rezultacie czego uszkodzeniu uleg∏ kiosk. Okr´t
ponownie zanurzy∏ si´. Uszkodzone przez
sztorm poszycie ha∏asowa∏o, co przeszkadza∏o w pracy urzàdzeƒ hydroakustycznych i zdradza∏o okr´t podwodny. W dniu
23 kwietnia jednostka wynurzy∏a si´ by
znaleêç i usunàç êród∏a ha∏asu. Do tej
chwili opóênienie wynosi∏o ju˝ 36 godzin.
W drugiej po∏owie dnia brytyjska jednostka Endurance przechwyci∏a kodowany radiogram, wskazujàcy na obecnoÊç okr´tu
podwodnego przeciwnika (prawdopodobnie Santa Fee) w odleg∏oÊci 100 Mm od
Georgii Po∏udniowej. Informacja ta wywo∏a∏a zaniepokojenie Brytyjczyków. Admira∏ Sandy Woodward w swoich pami´tnikach „One Hundred Days” pisze: „Napi´cie narasta∏o, operacja na Georgii Po∏udniowej jakby ugrz´z∏a w strachu przed argentyƒskim okr´tem podwodnym. W dodatku zasi´g dzia∏aƒ naszego samolotu patrolowego z wyspy Ascencion by∏ zbyt ma∏y”. Dla wzmocnienia obrony pop brytyjskiego zespo∏u zbli˝ajàcego si´ do wyspy
wyznaczono fregat´ Brilliant oraz atomowy okr´t podwodny Conqueror.
Wczesnym rankiem 24 kwietnia otrzymano informacj´, ˝e brytyjskie si∏y zbrojne
przystàpi∏y do wyzwalania Georgii Po∏udniowej. Dowódca Santa Fee otrzyma∏
rozkaz przyspieszenia przeprowadzenia
operacji. Postanowiono skierowaç si´ do
przylàdka Cape North, a nast´pnie kursem SE do zatoki Cumberland Bay. Okr´t
szed∏ ca∏à noc w po∏o˝eniu nawodnym,
a o 05.00 rano zanurzy∏ si´ i ca∏y dzieƒ
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kontynuowa∏ marsz na chrapach. O godz.
23.30 jednostka osiàgn´∏a wyznaczony
punkt i zatrzyma∏a si´ w odleg∏oÊci 1 Mm
od przylàdka King Edward Point. Mi´dzy
godz. 02.30 a 04.30 wy∏adowano grup´
„Golf” oraz ∏adunek, wykorzystujàc do tego celu motorówk´ zdobytà na brytyjskiej
stacji polarnej. Po zakoƒczeniu wy∏adunku
dowódca okr´tu podwodnego postanowi∏
ukryç si´ w jednej z licznych zatok, przeprowadziç remont, a nast´pnie wyruszyç
do rejonu patrolowania. Jednak po up∏ywie godziny, gdy Santa Fee znajdowa∏ si´
w odleg∏oÊci 5 Mm od Grytviken, podniesiono alarm bojowy, bowiem radar wykry∏
zbli˝ajàcy si´ cel powietrzny. By∏ to pilotowany przez LCD (kmdr ppor.) Stanley
Êmig∏owiec „Wessex” z pok∏adu niszczyciela rakietowego Antrim, zawezwany
przez dzia∏ajàcà na wyspie brytyjskà grup´
dywersyjno-rozpoznawczà. Grupa ta
otrzyma∏a informacje o okr´cie podwodnym z fregaty Plymouth, która namierzy∏a
jej rozmowy z brzegiem.
Âmig∏owiec zrzuci∏ 2 bomby g∏´binowe
Mk 11, które wybuch∏y w rejonie rufy przy
prawej burcie. W rezultacie uszkodzeƒ
okr´t utraci∏ mo˝liwoÊç zanurzania si´.
W odpowiedzi podwodnicy ostrzelali
„Wessex” z karabinków automatycznych
FAL. Wkrótce nadlecia∏y dalsze maszyny
„Sea Lynx” i „Wasp” z Edurance,
Plymouth oraz Brilliant, które zrzuci∏y torpedy Mk 46 oraz ostrzela∏y jednostk´ rakietami AS 12 i ogniem broni maszynowej.
AS 12 trafi∏ w kiosk, nie eksplodujàc, jednak uszkodzi∏ chrapy i ci´˝ko rani∏ jednego z cz∏onków za∏ogi. Dla unikni´cia dalszych strat Bicain wyda∏ za∏odze rozkaz
ukrycia si´ we wn´trzu kad∏uba sztywnego
i korzystajàc z peryskopu o godz. 07.30

podszed∏ do przystani King Edward Point.
Tam korzystajàc z os∏ony ogniowej ˝o∏nierzy piechoty morskiej, podwodnicy opuÊcili swój okr´t i ukryli si´ na brzegu. Po kilku godzinach garnizon Georgii Po∏udniowej, która zaledwie przez 23 dni nosi∏a nazw´ San Pedro, podda∏ si´ Brytyjczykom.
Argentyƒscy jeƒcy zostali umieszczeni
w jednym z budynków w pobli˝u przystani.
Dowódca Santa Fee poprosi∏ o pozwolenie by kilku cz∏onków za∏ogi mog∏o powróciç na pok∏ad okr´tu po rzeczy osobiste, ˝ywnoÊç i lekarstwa. Wyra˝ono zgod´
i pó∏ dru˝yny podoficerów pod konwojem
brytyjskich ˝o∏nierzy piechoty morskiej
wesz∏o na pok∏ad, niektórym z nich uda∏o
si´ przedostaç do toalety i kambuza, gdzie
otwarli zawory instalacji wodnej, tak by zatopiç okr´t. Nast´pnego dnia Brytyjczycy
postanowili przeholowaç okr´t na odleg∏oÊç 400 m do przystani dawnego zak∏adu
przeróbki wielorybów w Grytviken.
W przeholowaniu uczestniczy∏o 6 cz∏onków za∏ogi pod brytyjskà stra˝à. Do tej
chwili rufa jednostki zacz´∏a silnie zanurzaç si´ i dla poprawy p∏ywalnoÊci szasowano balasty korzystajàc z przenoÊnej
spr´˝arki. Jednostka porusza∏a si´ na silnikach elektrycznych, wykorzystujàc pozosta∏y jeszcze zapas energii akumulatorów.
W czasie przeholowania dosz∏o do tragedii, zginà∏ suboficial (podoficer) Felix Artuso, kierujàcy spr´˝arkami i zaworami
systemu zanurzenia i wynurzenia. Brytyjski wartownik, który nie zna∏ specyfiki
okr´tów podwodnych, uzna∏ szybkie ruchy
Artuso, który równoczeÊnie manewrowa∏
24 zaworami, za prób´ zatopienia jednostki. Podwodnik nie zna∏ angielskiego i zupe∏nie nie reagowa∏ na ostrze˝enia. Wartownik da∏ odpowiedê z Sterlinga...

Pogrzeb Artuso na cmentarzu w Grytviken.

fot. zbiory Aleksandr Mitrofanov
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Kilka godzin po przycumowaniu Santa
Fee zatonà∏ przy przystani na g∏´bokoÊci
20 m z przechy∏em na lewà burt´. Ponad
lustrem wody pozostawa∏ jedynie kiosk.
Poleg∏y argentyƒski podwodnik zosta∏ pochowany z honorami wojskowymi na miejscowym cmentarzu. Pozosta∏ych cz∏onków
za∏ogi zbiornikowiec RFA Tidespring dostarczy∏ na wysp´ Ascencion, skàd samolot
Czerwonego Krzy˝a przewióz∏ ich do
Montevideo.
Po zakoƒczeniu wojny brytyjskie ministerstwo obrony postanowi∏o wydobyç
Santa Fee , którego wrak utrudnia∏ korzystanie z przystani. W latach 1984-1985 po 4
miesiàcach prac (nurkowie wykonali 868
zejÊç po wod´) okr´t ratowniczy Goosander oraz holownik Salvageman, korzystajàc
z 10 pontonów wydoby∏y okr´t, który zatonà∏ ponownie w lutym 1985 roku w sztormowym Po∏udniowym Atlantyku w czasie
holowania do Wielkiej Brytanii. (wg innych
êróde∏ zosta∏ celowo zatopiony).

San Luis atakuje wroga
W dniu 2 kwietnia informacja o wtargni´ciu argentyƒskich wojsk na Falklandy
i Georgi´ Po∏udniowà zaskoczy∏a dowódc´ okr´tu podwodnego San Luis capitan
de fregata (kmdr por.) Fernando Azcueta,
podobnie jak wi´kszoÊç Argentyƒczyków.
W pewnym sensie dzia∏ania te by∏y dowodem politycznego awanturnictwa kierownictwa Argentyny, tak politycznego jak
i wojskowego (w tym czasie stanowi∏o to
jedno, bowiem rzàdzi∏a junta na czele
z gen. Galtieri). Chcàc uratowaç niepopularny re˝im i podnieÊç jego imagé na fali
pseudopatriotycznej histerii, junta postanowi∏a rozwiàzaç jednym zdecydowanym
ruchem bolesny problem licznych wczeÊniejszych rzàdów, a mianowicie zwrot Islas Malvinas (hiszpaƒska nazwa Wysp Falklandzkich)
Junta podj´∏a dzia∏ania bez jakiegokolwiek powa˝nego przygotowania (prawdopodobnie liczàc, ˝e brytyjski rzàd ograniczy si´ jedynie do s∏ownego protestu).
O skali ignorancji Êwiadczy fakt, ˝e nie
uwzgl´dniono nawet planów ograniczenia
wydatków na cele wojskowe przez rzàdzàcych w Wielkiej Brytanii konserwatystów.
A przecie˝ w drugiej po∏owie 1982 roku
ci ostatni zamierzali sprzedaç lotniskowiec
Invincible Australii, wycofaç ze s∏u˝by
wi´kszoÊç jednostek desantowych i rozformowaç cz´Êç oddzia∏ów piechoty morskiej.
Zatem poczekaç troch´ mo˝na by∏o wziàç
Falklandy praktycznie go∏ymi r´kami.
Wezwany na narad´ do dowódcy argentyƒskich si∏ podwodnych (Fuerza de Submarinos) Azcueta otrzyma∏ rozkaz przygotowania w mo˝liwie najkrótszym czasie
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Santa Fe po podniesieniu, za rufà okr´t ratowniczy Goosander.

San Luis do podj´cia dzia∏aƒ bojowych.
By∏a to jednak sprawa nie∏atwa. Za∏oga
okr´tu by∏a nieop∏ywana, a w jej sk∏adzie
znajdowa∏o si´ wielu nowicjuszy, zaÊ wi´kszoÊç marynarzy dopiero co powróci∏o
z letnich urlopów. W ostatnim czasie jednostka tylko raz (w marcu) wychodzi∏a
w morze. Jak ju˝ wspominaliÊmy wczeÊniej, wi´kszoÊç bardziej doÊwiadczonych
podwodników zosta∏a skierowana do RFN
po odbiór nowych, budowanych tam okr´tów. G∏ównym problem by∏o jednak obrastanie kad∏uba i Êruby nap´dowej. Obni˝a∏o to pr´dkoÊç, zwi´ksza∏o poziom szumów, a zarastanie kratek kingstonów
utrudnia∏o ch∏odzenie silników wysokopr´˝nych. Jeden z silników by∏ ca∏kowicie
niesprawny z powodu z powodu p´kni´cia
bloku cylindrów. Niezb´dne by∏o dokowanie, na co brakowa∏o czasu, a poza tym
w Mar del Plata nie by∏o doku i jednostka
musia∏a by przejÊç do g∏ównej bazy floty
w Puerto Belgrano. W tej sytuacji grupa
nurków r´cznie oczyÊci∏a kad∏ub i Êrub´.
Remont przeprowadzono jedynie w najniezb´dniejszym tylko zakresie, uzupe∏niono paliwo, s∏odkà wod´ oraz ˝ywnoÊç.
Za∏adowano 10 torped typu AEG SST-4

fot. zbiory Aleksandr Mitrofanov

przeznaczonych do zwalczania jednostek
nawodnych i 14 typu Honywell Mk 37 do
niszczenia celów podwodnych.
Od roku 1974 argentyƒskie okr´ty podwodne typu 209 przeprowadzi∏y oko∏o 10
çwiczebnych strzelaƒ torpedami SST-4,
które w wi´kszoÊci przypadków wykazywa∏y liczne mankamenty. Warto zauwa˝yç, ˝e
do chwili wybuchu konfliktu falklandzkiego, nikt jeszcze nie posiada∏ praktycznego
doÊwiadczenia w zakresie tego typu torped
w warunkach bojowych.
W nocy 11 kwietnia, po tygodniu intensywnych prac San Luis wyszed∏ z bazy na
rejs próbny. Uzyskano pr´dkoÊç podwodnà 20 w´z∏ów, a problemy z ch∏odzeniem
silników wysokopr´˝nych nie wystàpi∏y.
Chrapy okaza∏y si´ jednak nieszczelne
i przepuszcza∏y wod´, system pomp osuszajàcych mia∏ niskà wydajnoÊç i pracowa∏
g∏oÊno. Nie baczàc jednak na te niedostatki dowódca si∏ podwodnych (El Comando
de la Fuerza de Submarinos) wyda∏ rozkaz
wyjÊcia w rejs bojowy. PrzejÊcie na po∏udnie przebiega∏o bez zak∏óceƒ, a 17 kwietnia dowódca okr´tu otrzyma∏ rozkaz patrolowania rejonu na wschód od zatoki
Golfo de San Jorge. W tym sektorze jed-

Dane taktyczno-techniczne torped
Typ (rok wejÊcia do uzbrojenia)
SST-4 (1968)
Kaliber (mm)
533
Pr´dkoÊç (w´z∏y) (zasi´g km)
35/20 28/35
Masa ogólna (kg)
1 414
G∏owica (kg)
200
G∏´bokoÊç u˝ycia (m)
100
System sterowania
Przewodowe akustyczne
aktywno-pasywne

Mk 37 (1959)
482
23,8/17,3 15,8/23,8
766
150
300
Przewodowe akustyczne
aktywno-pasywne
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Dowódca San Lui s — Fernando Azceuta.
fot. zbiory Aleksandr Mitrofanov

nostka przebywa∏a 10 dni oczekujàc zakoƒczenia rozmów angielsko-argentyƒskich prowadzonych za poÊrednictwem
amerykaƒskiego sekretarza stanu Aleksander Haig.
W dniu 19 kwietnia w czasie treningu
zepsu∏ si´ komputer do strzelaƒ torpedowych, którego nie uda∏o si´ naprawiç w∏asnymi si∏ami za∏ogi. Tym samym opracowanie wszystkich parametrów do strzelaƒ
torpedowych przeprowadzaç trzeba by∏o
r´cznie, co obni˝y∏o ich efektywnoÊç. Taki
sposób dzia∏ania zalecany by∏ jedynie
w przypadku obrony w∏asnej. Mimo
wszystko dowództwo nakaza∏o kontynuacj´ patrolowania. W dniu 27 kwietnia
otrzymano rozkaz przejÊcia do sektora
„Maria” znajdujàcego si´ na NE od wyspy
Isla Soledad (East Falkland), który osiàgnà∏ w dniu 29-go. W tym samym dniu
okr´t otrzyma∏ zezwolenie atakowania
przeciwnika w obr´bie 200 Mm strefy (Total Exclusion Zone) wokó∏ wyspy.
1 maja akustycy San Luis nawiàzali kontakt hydroakustyczny z okr´tem bojowym.
Dok∏adniejszà identyfikacj´ jednostki
przeprowadzono metodà oceny promieniowania elektromagnetycznego za pomocà przekaêników systemu rozpoznania radioelektronicznego. Prawdopodobnie by∏
to niszczyciel typu 42 lub fregata typu 21
lub 22 (wg danych brytyjskich w tym czasie
znajdowa∏y si´ tam fregaty Arrow (F 173)
i F 174 Alacrity F 174). Nast´pnego dnia
o godz. 08.00 og∏oszono alarm bojowy, bowiem dzi´ki dobremu rozchodzeniu si´
dêwi´ku okr´t podwodny zdo∏a∏ zajàc dogodnà pozycj´ do ataku. O 10.15 z odleg∏oÊci 10 000 m wystrzelono torped´ SST4, z którà jednak po 3-4 minutach utracono kontakt z powodu zerwania si´ przewodu sterowania. Wybuchu nie us∏yszano.
Wg niektórych êróde∏ torpeda trafi∏a
i zniszczy∏a cel pozorowany „Crosby” Mk
182 fregaty Arrow.
Fregaty Brilliant (F 90) i Yarmouth
(F 101) przy wsparciu 3 Êmig∏owców „Sea
King” z lotniskowców rozpocz´∏y polowa-
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nie na okr´t podwodny, trwajàce 20 godzin. W 16 godzinie „polowania” jeden ze
Êmig∏owców zrzuci∏ torped´ Mk 46, jednak okr´t podwodny zdo∏a∏ si´ przed nià
uchyliç odpalajàc cel pozorowany (∏adunek, wytwarzajàcy ob∏ok p´cherzyków gazowych). San Luis powoli zbli˝a∏ si´
w stron´
wybrze˝a i o godz. 16.00 siad∏ na kamienistym dnie aby ograniczyç poziom w∏asnych szumów i oszcz´dziç energi´ (dno
jednostki dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem wyposa˝one by∏o w teflonowy
p∏askownik). Szumy brytyjskich jednostek
i wybuchy bomb g∏´binowych stopniowo
oddala∏y si´ i o godz. 21.00 dowódca okr´tu, któremu bliskoÊç brzegu utrudnia∏a
mo˝liwoÊç manewrowania, postanowi∏
wyjÊç na otwarte morze. W tym momencie
da∏ o sobie znaç kiepski stan techniczny
pomp osuszajàcych, które potrzebowa∏y
40 minut nieprzerwanej pracy by oderwaç
okr´t od dna i opró˝niç zbiorniki szybkiego zanurzenia. Szum pomp spowodowa∏
nowà seri´ ataków. Eksplozja jednej
z bomb g∏´binowych nastàpi∏a niebezpiecznie blisko. Ogó∏em zrzucono 30
bomb g∏´binowych. Okr´t ponownie
osiad∏ na dnie i nieprzyjaciel utraci∏ z nim
kontakt. O godz. 05.00 rano 2 maja okr´t
wynurzy∏ si´ na chrapach i korzystajàc
z ciemnoÊci rozpoczà∏ ∏adowanie akumulatorów. Wkrótce jednak nawiàzano kontakt hydroakustyczny z okr´tem nawodnym, wobec czego ∏adowanie przerwano.
4 maja San Luis zosta∏ skierowany do
sektora „Isabel” na wschód od wyspy Isla
de Leones Marinos. Dyslokacj´ spowodowa∏a nadzieja dowództwa na odnalezienie
przeciwnika w rejonie, gdzie w tym dniu
zatonà∏ niszczyciel Sheffield. Po 3 dniach
bezskutecznych poszukiwaƒ okr´t powróci∏ do sektora „Maria”. W dniu 8 maja
w sektorze rufowym stwierdzono szumy
o niejasnym charakterze, zbli˝ajàce si´
z pr´dkoÊcià 6-8 w´z∏ów, prawdopodobnie
pochodzàce z okr´tu podwodnego. Obawiajàc si´ ataku, argentyƒski dowódca rozkaza∏ wystrzeliç cele pozorowane, aby pod
ich przykryciem podjàç manewr zbli˝enia.
O godz. 21.42 z dystansu 2 400 m odpalono torped´ Mk 37, która eksplodowa∏a
o 21.58. Wg danych hydroakustyków cel
kontynuowa∏ swój marsz, zatem wybuch
spowodowany by∏ nie trafieniem w okr´t
podwodny przeciwnika, lecz zadzia∏aniem
zapalnika przy zetkni´ciu z ∏awicà kryla
lub podwodnà ska∏à. Do dziÊ cel ataku
przeprowadzonego w dniu 8 maja nie zosta∏ ustalony.
Po po∏udniu 10 maja San Luis opuÊci∏
sektor „Maria” i skierowa∏ si´ na zachód
aby przechwyciç okr´t, który na podstawie

szumów okreÊlono jako niszczyciel. Po
d∏ugotrwa∏ym manewrowaniu w celu zbli˝enia, wykryto szum Êrub jeszcze jednego
niszczyciela. 11 maja o godz. 01.40 w kierunku jednego z okr´tów wystrzelono
z odleg∏oÊci oko∏o 2,5 Mm torped´ SST-4.
Po up∏ywie 2 minut i 12 sekund zerwa∏ si´
kabel sterujàcy, a po 6 us∏yszano s∏aby wybuch z charakterystycznym metalicznych
dêwi´kiem, nie pochodzàcy od eksplozji
torpedy. Okr´ty odesz∏y z pe∏nà pr´dkoÊcià nie podejmujàc nawet próby kontrataku. Po zakoƒczeniu konfliktu falklandzkiego firma AEG Telefunken przeprowadzi∏a badania w celu ustalenia przyczyn
niedostatków w konstrukcji zapalnika
i systemu rozwijania przewodu sterowania
torpedy SST-4.
Po trzecim nieudanym ataku Azcueta
naruszy∏ cisz´ radiowà i poinformowa∏ dowództwo o k∏opotach technicznych i niesprawnoÊci uzbrojenia. W rezultacie otrzyma∏ rozkaz powrotu do bazy. 19 maja San
Luis przyby∏ do bazy Puerto Belgrano po
40 dniowym rejsie, w czasie którego znajdowa∏ si´ w zanurzeniu przez 864 godziny.
W bazie planowano remont komputera do
strzelaƒ torpedowych, uzupe∏nienie stanu
torped, wymian´ cz´Êci za∏ogi, a nast´pnie
ponowne wyjÊcie na pozycj´ bojowà. Do
chwili zakoƒczenia konfliktu, to jest
14 czerwca, nie zdo∏ano jednak ukoƒczyç
remontu. Brytyjczycy nie baczàc na to stale obawiali si´ ataków okr´tów podwodnych i wydzielani znaczne si∏y do walki
z nieistniàcym wrogiem. Konflikt falklandzki pokaza∏, ˝e klasyczny okr´t podwodny o nap´dzie diesel-elektrycznym nadal stanowi powa˝ne zagro˝enie.

T∏umaczenie z j´zyka rosyjskiego
Maciej S. Sobaƒski
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Operacja „Paraquat”

Maciej S. Sobaƒski
Wpó∏zatopiony argentyƒski okr´t podwodny Santa Fe po opuszczeniu przez za∏og´. Nad okr´tem krà˝y Êmig∏owiec „Wasp” z fregaty Plymouth.

Mijajàca w roku bie˝àcym 20 rocznica konfliktu falklandzkiego, jednej z g∏oÊniejszych wojen
lokalnych ostatnich czasów, którego znaczàcà cz´Êç stanowi∏y dzia∏ania morskie, sprzyja prezentacji ró˝nych aspektów prowadzonych wówczas operacji. W nawiàzaniu do tematu, zamieszczony poni˝ej artyku∏ przedstawia dla odmiany brytyjskà operacj´ pod kryptonimem „Paraquat” , której celem by∏o odzyskanie zwierzchnictwa Korony nad tà zapomnianà przez boga i ludzi wyspà.

Realizujàc operacj´ o kryptonimie „Alfa” si∏y zbrojne Argentyny obsadzi∏y
w dniach 2 i 3 kwietnia 1982 roku wysp´
Georgia Po∏udniowa. Zadanie to przeprowadzi∏ specjalnie utworzony zespó∏ TF 60
dowodzony przez kmdr C. Trombetta.
Zresztà tak po prawdzie samo okreÊlenie
„obsadzi∏y” nie jest chyba specjalnie adekwatne do stanu faktycznego. Argentyƒczycy wylàdowali jedynie w 2 punktach
bezludnej, choç doÊç znacznej wyspy,
a mianowicie „si∏y g∏ówne” w Grytviken 1
nad zatokà Cumberland oraz grupa 15
„marines” w Leith nad zatokà Stromness.
Obszar argentyƒskich „zdobyczy” terytorialnych ograniczy∏ si´ w zasadzie tylko do
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samych tych punktów na wybrze˝u i ich
bezpoÊredniego otoczenia, bowiem ˝o∏nierze nie podj´li ˝adnych dzia∏aƒ by choç
spróbowaç spenetrowaç wysp´.
Na wst´pie garÊç doÊç ogólnych, ale chyba jednak niezb´dnych informacji
o „przedmiocie sporu”. Georgia Po∏udniowa to subarktyczna wyspa le˝àca na tzw.
¸uku Scotia na po∏udniowym Atlantyku
w odleg∏oÊci oko∏o 1 300 km w kierunku ES-E od Wysp Falklandzkich. Jest ona ca∏kiem spora, bo jej powierzchnia wynosi
4 074 km2. D∏ugoÊç wyspy z pó∏nocy na po∏udnie si´ga 160 km, zaÊ szerokoÊç waha
si´ od 10 do 35 km. 2 Wybrze˝e fiordowe,
zaÊ wn´trze górzyste, przy czym w g∏ów-

fot. „Warships”

nym przecinajàcym grzbiecie Allardyce wypi´trzone sà najwy˝sze szczyty Mount Paget (2 934 m) od nazwiska brytyjskiego admira∏a Alfreda Paget, z którego zespo∏u
pochodzi∏ badajàcy wysp´ w 1906 roku
SAPPHO oraz le˝àcy bardziej na pó∏noc
Mount Sugartop (2 323 m) Wyst´pujà równie˝ liczne, trudno dost´pne lodowce.
O skali trudnoÊci najlepiej Êwiadczyç mo˝e
fakt, Mount Paget po raz pierwszy zdobyty
zosta∏ dopiero w dniu 30 grudnia 1964 roku przez 3 cz∏onków ekspedycji badawczej
brytyjskich si∏ zbrojnych Combined Services Expedition 3, próbujàcej powtórzyç
przejÊcie Sir Ernesta Shackleton z 1916 roku od King Haakon Bay do Stromness.
Klimat Georgii Po∏udniowej charakteryzuje si´ permanentnymi bardzo silnymi,
wr´cz huraganowymi wiatrami, niskà Êredniorocznà temperaturà wynoszàcà zaled1. Nazwa Grytviken pochodzi, jak wiele innych na wyspie
z j´zyka norweskiego i oznacza „port garnków” — reminiscencj´ z czasów wielorybnictwa .
2. Za kubiak K., Wojna falklandzka — chronologia wydarzeƒ, „MSiO” nr 2/02.
3. Wg serwisu internetowego www.geocities.com/syEndurance/jointser.html.
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Mapka Po∏udniowego Atlantyku.

wie 1,9°C oraz opadami, g∏ównie Êniegu na
poziomie 1 400 mm w skali roku. Wszystko
to razem, przy niemal ca∏kowitym braku
roÊlinnoÊci, powoduje, ˝e wyspa niemal zawsze pozostawa∏a praktycznie niezamieszka∏à.
Choç pierwsze informacje o póêniejszej
Georgii Po∏udniowej pochodzà z roku
1675 od Antoine de la Roche, który okrà˝ajàc przylàdek Horn zboczy∏ z kursu i natrafi∏ na wysp´, to jednak za prawdziwego
odkrywc´ uwa˝a si´ powszechnie Jamesa
Cook, który na pok∏adzie Resolution
w dniu 17 stycznia 1775 roku osiàgnà∏ rejon Possession Bay, dokonujàc tam pierwszych prac kartograficznych i rozciàgajàc
Wycinek mapki Georgii Po∏udniowej.
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rys. Przemys∏aw Federowicz

na obszar w∏adz´ Korony Brytyjskiej. Ju˝
pod koniec XVIII wieku rejon by∏ cz´sto
odwiedzany przez ∏owców fok, których intensywne polowania spowodowa∏y przetrzebienie stad i upadek tej dzia∏alnoÊci
oko∏o roku 1830.
Z racji swego po∏o˝enia oraz warunków
klimatycznych wyspa wzbudza∏a zainteresowanie naukowców, którzy na jej obszarze od po∏owy XIX wieku prowadzili prace
badawcze i obserwacyjne. Rozwój wielorybnictwa na skal´ przemys∏owà, zwiàzany
mi´dzy innymi z wprowadzeniem do u˝ytku armatki wielorybniczej, zaowocowa∏
o˝ywieniem eksploatacji wód antarktycznych. Aby u∏atwiç prac´ wielorybników
rys. Przemys∏aw Federowicz

w roku 1904 C.A. Larsen uruchomi∏ na
Georgii Po∏udniowej pierwszà stacj´ wielorybniczà w Grytviken, za którà posz∏y kolejne w Leith, Husvik i Stromness. Pierwsza wojna Êwiatowa spowodowa∏a gwa∏towny wzrost zapotrzebowania na wielorybi olej, który okaza∏ si´ pó∏produktem niezb´dnym do wytwarzania jak˝e potrzebnej
nitrogliceryny. Znikn´∏y wszelkie ograniczenia po∏owowe, wzros∏a produkcja poszukiwanego surowca, ale równie˝ silne zanieczyszczenie Êrodowiska naturalnego
wokó∏ wszystkich 7 czynnych stacji wielorybniczych.
Druga wojna Êwiatowa nie spowodowa∏a ju˝ takiej prosperity, bowiem wi´kszoÊç
statków-baz i jednostek ∏owczych zosta∏a
zarekwirowana przez alianckie marynarki
wojenne. Z drugiej strony niemieckie okr´ty korsarskie i U-booty intensywnie zwalcza∏y flotylle wielorybnicze, co spowodowa∏o, ˝e do sta∏ej ochrony stacji Grytviken
i Leith wyznaczono nawet 2 stare czterokominowe niszczyciele, uzbrojone w dzia∏a
kal. 102 mm. W∏aÊnie jedynie stacja w Grytviken dzia∏a∏a nieprzerwanie przez okres
ca∏ej wojny, zaÊ w Leith tylko w sezonach
1940/41 i 1942/43.
Po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej kr´powane licznymi ograniczeniami i limitami
po∏owowymi wielorybnictwo zacz´∏o zamieraç, w rezultacie czego w 1965 zamkni´to ostatnià czynnà stacj´ wielorybniczà w Leith (wg innych êróde∏ nastàpi∏o to
dopiero w roku 1967). Georgi´ Po∏udniowà opuÊcili przebywajàcy na jej obszarze
pracownicy zwiàzani z przeróbkà wielorybów, a jedynymi mieszkaƒcami pozostali
naukowcy i pracownicy British Antarctic
Survey (BAS) oraz ˝o∏nierze z niewielkiego oddzia∏u Royal Marines.
Po wielorybnikach, którzy gospodarzyli
niepodzielnie na wyspie prawie 70 lat pozosta∏y cmentarz, na którym spoczywa
mi´dzy innymi Ernest Shackleton, niszczejàce i opustosza∏e osiedla oraz rdzewiejàce
resztki urzàdzeƒ przetwórczych, utrwalone
mi´dzy innymi na fotografiach uczestników polskich ekspedycji badawczych poszukujàcych w poczàtkach lat siedemdziesiàtych mo˝liwoÊci przemys∏owej eksploatacji kryla, nowego bogactwa tego rejonu.
Resztki wyposa˝enia rozrzuconych w ró˝nych punktach wybrze˝a stacji wielorybniczych posiada∏y znacznà wartoÊç jako z∏om
i w roku 1980 zosta∏y sprzedane przez
Christiana Salvesen za kwot´ 115 000 funtów szterlingów argentyƒskiemu handlarzowi Constantino Davidoff. W∏aÊnie przybycie do Leith w dniu 19 marca 1982 roku
grupy 41 „robotników”, którzy bez uzgodnienia z w∏adzami Falklandów rozpocz´li
prace rozbiórkowe pod flagà Argentyny,
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Okr´t patrolu lodowego Endurance.

zapoczàtkowa∏o faz ostrego konfliktu
o Georgi´ Po∏udniowà, zrazu jedynie dyplomatycznego, który jednak szybko doprowadzi∏ do dzia∏aƒ zbrojnych i argentyƒskiej okupacji wyspy.
Mimo pozornego zaskoczenia takim
rozwojem wypadków Brytyjczycy niemal
natychmiast zareagowanie na p∏aszczyênie
dyplomatycznej, gdy w dniu 3 kwietnia
1982 roku ich przedstawiciel w Organizacji
Narodów Zjednoczonych Anthony Parsons przed∏o˝y∏ na posiedzeniu Rady Bezpieczeƒstwa projekt rezolucji nr 502 wzywajàcy Argentyn´ do natychmiastowego
wycofania swych si∏ zbrojnych z Falklandów jako warunku podj´cia rozmów na temat przysz∏ej suwerennoÊci wysp. Przyj´cie
rezolucji przy braku reakcji ze strony Argentyny dawa∏o Wielkiej Brytanii nieco pola manewru i swobody czasowej na podj´cie dzia∏aƒ, choç z góry wiadomym by∏o, ˝e
kierowany przez premier Margaret Thatcher rzàd nie pozostanie jedynie biernym
obserwatorem toczàcych si´ na przys∏owiowym koƒcu Êwiata wydarzeƒ, czego najlepszym dowodem by∏o sformowanie tzw. Gabinetu Wojennego (War Cabinet).
W dniu 7 kwietnia 1982 roku premier
Thatcher poleci∏a adm. Sir John Fieldhouse ponowne ustanowienie w∏adzy brytyjskiej na Georgii Po∏udniowej. Nale˝y
w tym miejscu zaznaczyç, ˝e operacja „wyzwolenia” wyspy, która otrzyma∏a krypto-
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nim „Paraquat” mia∏a stanowiç swego rodzaju generalny sprawdzian przed odbiciem Falklandów. Próba taka by∏a ze
wszech miar niezb´dna, bowiem w poczàtkach lat osiemdziesiàtych brytyjskie si∏y
zbrojne przewidziane g∏ównie do dzia∏aƒ
w ramach NATO w warunkach ewentualnego konfliktu nuklearnego przeciwko
Uk∏adowi Warszawskiemu na froncie europejskim nie dysponowa∏y zbyt wieloma
jednostkami mobilnymi na tyle by z marszu
podjàç operacje bojowe w punkcie odleg∏ym od Londynu o prawie 14 500 km i to
w warunkach mocno ograniczonego w∏asnego wsparcia logistycznego. W praktyce
posiadane oddzia∏y powietrzno-desantowe
i piechoty morskiej przygotowane do dzia∏aƒ na europejskim TDW nie dysponowa∏y
ani odpowiednim wyposa˝eniem ani, co
wa˝niejsze doÊwiadczeniem w tak odleg∏ych operacjach, do tego jeszcze w skrajnie trudnych warunkach klimatycznych.
O ile gro si∏ Royal Navy przeprowadzajàcych w tym okresie manewry na Atlantyku
w rejonie Gibraltaru by∏o w∏aÊciwie od razu gotowych do akcji, co pozwoli∏o na szybkie utworzenie i wyprawienie w morze zespo∏u operacyjnego pod dowództwem
kontradm. Sandy Woodward, o tyle gorzej
przedstawia∏a si´ sprawa z jednostkami desantowymi. Marynarka wojenna po kolejnych redukcjach posiada∏a jedynie niewielkà liczb´ mo˝liwych do wykorzystania

okr´tów desantowych, które na dodatek
jeszcze przed wejÊciem do akcji musia∏y
osiàgnàç rejon „na dole globusa”, co powodowa∏o dalszà zw∏ok´ czasowà.
Przygotowanie operacji desantowej na
Georgii Po∏udniowej wymaga∏o zgrania zarówno elementu morskiego jak i niezb´dnych si∏ làdowych. Realizujàc polecenie
premiera szef sztabu Royal Marines p∏k Richard Preston wyda∏ polecenie dowódcy 42
Commando Royal Marine pp∏k Nick Vaux
przygotowania w ciàgu 6 godzin do przerzutu na Wysp´ Wniebowstàpienia kompanii piechoty wraz z elementami wzmocnienia, przygotowanej do dzia∏aƒ w warunkach arktycznych. Dowództwo liczàcej 132
˝o∏nierzy kompanii objà∏ mjr Guy Sheridan, doÊwiadczony oficer, który wczeÊniej
pe∏ni∏ s∏u˝b´ w Adenie, Borneo, Malajach
i Omanie, Êwiatowej klasy alpinista i narciarz, cz∏onek brytyjskiej ekipy olimpijskiej
w biathlonie w latach 1969-1972. Uzbrojona w etatowà broƒ lekkà kompania otrzyma∏a wsparcie w postaci 2 sekcji moêdzierzy kal. 81 mm, 2 sekcji rozpoznawczych, 4
sygnalistów oraz 3 osobowej grupy medycznej z chirurgiem (∏àcznie 24 ˝o∏nierzy).
Si∏y mjr Sheridan zosta∏y w dniu 10 kwietnia 1982 skrycie wyprawione 2 samolotami
VC-10s na Wysp´ Wniebowstàpienia, którà osiàgn´∏y nazajutrz. Na wyspie stanowiàcej brytyjski punkt koncentracji, do oddzia∏u do∏àczono liczàcy 60 ludzi szwadron
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Du˝y niszczyczyciel rakietowy Antrim.

„D” z 22 Special Air Service Regiment
(SAS) dowodzony przez mjr Cedric Delves
oraz 2 sekcje Special Boat Service (SBS),
co spowodowa∏o, ˝e ostatecznie jednostki
rozpoznawcze stanowi∏y niemal po∏ow´
wszystkich si∏ desantu. RównoczeÊnie jednak tak du˝a ró˝norodnoÊç jednostek w zespole utrudnia∏a proces dowodzenia.

fot. Deryck Swetnam

RównoczeÊnie w tym samym dniu 7
kwietnia 1982 roku kmdr Brian Young, dowodzàcy niszczycielem rakietowym Antrim
otrzyma∏ od adm. Fieldhouse rozkaz by
pe∏nà pr´dkoÊcià skierowaç si´ w kierunku
Wyspy Wniebowstàpienia. Young zosta∏
wyznaczony na dowódc´ zespo∏u CTG
317.9, obejmujàcego si∏y floty, piechoty

morskiej i wojsk làdowych wydzielone do
opanowania Georgii Po∏udniowej. Zast´pcà kmdr Young, a zarazem dowódcà zespo∏u si∏ làdowych (CLF) zosta∏ mjr Sheridan.
W sk∏ad zespo∏u oprócz jednostki flagowej
wesz∏a fregata Plymouth oraz zbiornikowiec zaopatrzeniowy Tidespring. Czwartym by∏ operujàcy ju˝ na wodach po∏udnio-

Weteran Royal Navy w latach osiemdziesiàtych — f regata Plymouth.
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wego Atlantyku w pobli˝u wyspy okr´t patrolu lodowego Endurance dowodzony
przez posiadajàcego bogatà praktyk´ na
wodach arktycznych a tak˝e w operacjach
desantowych kmdr Nick Barker 4. Zespó∏
desantowy, którego si∏y làdowe stanowi∏
oddzia∏ mjr Sheridan, by∏ praktycznie pozbawiony wsparcia lotniczego, o ile nie liczyç Êmig∏owców pok∏adowych bazujàcych
na okr´tach. By∏y to pojedyncze maszyny
typu Westland „Wessex” HAS.3 ASW
(wersja pop) z Antrim, typu Westland
„Wasp” HAS.1 z Plymouth” oraz 2 typu
Westland „Wessex” HU.5 z pok∏adu
Tidespring. Równie˝ Endurance wyposa˝ony by∏ 2 Êmig∏owce pok∏adowe Westland
„Wasp” HAS.1. dowodzàcy zespo∏em
CTG 317.9 kmdr Young mia∏ opini´ dobrego pilota morskiego i zdolnego dowódcy, jednak nie posiada∏ doÊwiadczenia
w dzia∏aniach desantowych i wspó∏pracy
z Royal Marines, poza tym zupe∏nie nie
zna∏ akwenu przysz∏ych dzia∏aƒ. Choç sam
kmdr Young jak i jego mocno zu˝yty okr´t
flagowy, dochodzili ju˝ prawie wieku emerytalnego, to jednak bliska znajomoÊç
z kierujàcym wiosennymi manewrami
Royal Navy na Atlantyku kontradm.
Woodward, sprawi∏y, ˝e objà∏ on stanowisko dowódcy operacji na Georgii Po∏udniowej 5.
Zespó∏ desantowy kmdr Young zebra∏
si´ w dniu 14 kwietnia 1982 w rejonie le˝àcym na po∏udnie od Wyspy Wniebowstàpienia, po czym wspólnie wzià∏ kurs w kierunku Georgii Po∏udniowej. Wynoszàca
nieco ponad 14 w´z∏ów pr´dkoÊç najwolniejszego Endurance limitowa∏a tempo
marszu ca∏ego zespo∏u, które wynosi∏o
oko∏o 350 Mm na dob´. Czas marszu na
po∏udnie zaokr´towani na pok∏adzie
Tidespring ˝o∏nierze piechoty morskiej,
zw∏aszcza posiadajàcy mniejszy sta˝ s∏u˝by,
wykorzystywali na doskonalenie szkolenia
bojowego w zakresie strzelania. Istotny
problem, który starano si´ rozwiàzaç w toku przygotowaƒ by∏a technika wysadzenia
na brzeg grup rozpoznawczych, bowiem
okr´ty zespo∏u na dobrà spraw´ nie dysponowa∏y Êmig∏owcami nadajàcymi si´ do wykonania tego zadania z uwagi na zbyt ma∏y
udêwig i niewielkie mo˝liwoÊci transportu
ludzi. Co wi´cej, wszyscy piloci, poza obs∏ugujàcymi maszyny z Endurance zupe∏nie nie znali specyfiki rejonu przysz∏ych
dzia∏aƒ i nie posiadali doÊwiadczenia w desantowaniu w przygodnym terenie. Przygotowania samej operacji komplikowa∏ dodatkowo jeszcze fakt, ˝e przeprowadziç jà
mia∏y oddzia∏y wchodzàce w sk∏ad ró˝nych
rodzajów si∏ zbrojnych. W rezultacie na
okr´cie flagowym Antrim obok kmdr
Young, urz´dowa∏o jeszcze kolejnych 4 do-
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Antrim (D18) — niszczyciel rakietowy typu County, zbudowany w stoczni Fairfield SmB and
Eng Co Ltd Govan, wodowanie 1967, wejÊcie do s∏u˝by 1970, wypornoÊç standardowa 5 440 t,
pe∏na 6 200 t, wymiary: 158,7 x 16,5 x 6,3 m, nap´d typu COSAG, 2 turbiny parowe o ∏àcznej
mocy 30 000 KM zasilane parà przez 2 kot∏y Babcock-Wilcox + 2 turbiny gazowe English
Electric o ∏àcznej mocy 30 000 KM, nap´d na 2 Êruby, pr´dkoÊç maksymalna 30 w´z∏ów, zasi´g 3 500 Mm/28 w´z∏ach, uzbrojenie: 1 x II dzia∏a uniwersalne kal. 114 mm, 4 pr M 38 „Exocet”, 1 x II pr „Seaslug”, 2 x IV pr „Seacat”, 2 x I kal. 20 mm, 2 x III wt pop kal. 324mm, Êmig∏owiec „Wessex”, za∏oga 472 ludzi, w tym 34 oficerów.
W czerwcu 1984 sprzedany do Chile, gdzie pe∏ni s∏u˝b´ jako Cochrane, w latach 1990-1992
poddany modernizacji uzbrojenia i wyposa˝enia, nadal pozostaje w czynnej s∏u˝bie.
Plymouth (F126) — fregata pop Typ 12 — Rothesay, zbudowana w stoczni HM Dockyard
w Devonport, wodowanie 1959, wejÊcie do s∏u˝by 1961, wypornoÊç standardowa 2 380 t, pe∏na 2 800 t, wymiary: 112,8 x 12,5 x 5,3 m, 2 turbiny parowe o ∏àcznej mocy 30 000 KM zasilane parà przez 2 kot∏y Babcock-Wilcox, nap´d na 2 Êruby, pr´dkoÊç maksymalna 30 w´z∏ów,
zasi´g 4 500 Mm/12 w´z∏ach, uzbrojenie: 1 x II dzia∏a uniwersalne kal. 114 mm, 1 x II kal.
40 mm, 1 x IV pr „Seacat”, 1 mbg „Limbo”, Êmig∏owiec „Wasp”, za∏oga 235 ludzi, w tym 15
oficerów.
Po roku 1982 pe∏ni∏ s∏u˝b´ jako jednostka stra˝nicza na wodach Indii Zachodnich, wycofany
w kwietniu 1988. W kwietniu 1990 przej´ty przez Warship Preservation Trust, zachowany
obecnie jako p∏ywajàcy eksponat w Hictoric Warships Collection w Birkenhead.
Tidespring (A75) — zbiornikowiec zaopatrzeniowy typu Tide, zbudowany w stoczni Hawthorn Leslie w Hebburn, wodowanie 1962, wejÊcie do s∏u˝by 1963, wypornoÊç standardowa
8 531 t, pe∏na 27 400 t, wymiary: 177,6 x 21,6 x 9,8 m, turbiny parowe o ∏àcznej mocy
15 000 KM zaopatrywane w par´ przez 2 kot∏y Babcock-Wilcox, pr´dkoÊç maksymalna 18,3
w´z∏ach, uzbrojenie 4 x I kal. 20 mm, 2 Êmig∏owce „Wessex”, za∏oga 110 ludzi, w tym 30 oficerów, mo˝e przewoziç 13 000 t paliwa, posiada urzàdzenia do zaopatrywania okr´tów w ruchu.
Endurance (A171) — eks-duƒski Anita Dan — okr´t patrolu lodowego, zbudowany w stoczni Krögerweft w Rendsburg (Dania) wodowanie i wejÊcie do s∏u˝by 1956, wypornoÊç pe∏na
3 600 t, wymiary: 93 x 14 x 5,5 m, 1 silnik wysokopr´˝ny Burmeister-Wain o mocy 3 220 KM,
pr´dkoÊç maksymalna 14 w´z∏ów, zasi´g 12 000 Mm/14 w´z∏ach, uzbrojenie 2 x I kal. 20 mm,
2 Êmig∏owce „Wasp”, za∏oga 124 ludzi, w tym 5 oficerów oraz oddzia∏ 1+12 ˝o∏nierzy Royal
Marines, na pok∏adzie dodatkowych 12 miejsc dla cz∏onków BAS.
Jednostka zbudowana dla duƒskiego armatora J. Lauritzen z Kopenhagi dla obs∏ugi po∏àczeƒ
z Wyspami Owczymi i Grenlandià, posiada wzmocnienia kad∏uba umo˝liwiajàce ˝eglug´ w lodach. Nabyta w 1967 przez Royal Navy, skierowana do stoczni Harland & Wolf w BelfaÊcie
celem przebudowy dokonanej w latach 1967-1968, wówczas zbudowano làdowisko i hangar
oraz zamontowano wyposa˝enie naukowo-badawcze , w roku 1978 w Chatham zamontowano
system MARISAT

wódców, a mianowicie — mjr Sheridan, dca si∏ làdowych (CLF), mjr Delves, d-ca
szwadronu „D” SAS, pp∏k Eve (RA), d-ca
morskiej grupy wsparcia ogniowego oraz
d-ca grupy SBS, co prowadzi∏o do nieuchronnych sporów kompetencyjnych.
W dniu 19 kwietnia 1982 Gabinet Wojenny ostatecznie autoryzowa∏ przeprowadzenie operacji „odzyskania” Georgii Po∏udniowej. W tym samym w∏aÊnie dniu rejon
wyspy osiàgnà∏ skierowany w celu przeprowadzenia rozpoznania brytyjski okr´t podwodny o nap´dzie atomowym Conqueror
dowodzony przez kmdr Chris WrefordBrown 6. Loty rozpoznawcze majàce ustaliç
ewentualnà obecnoÊç argentyƒskich okr´tów na pobliskich wodach przed osiàgni´ciem ich przez si∏y zespo∏u CTG 317.9, prze-

prowadza∏y równie˝ samoloty RAF typu
„Victor” K.2 startujàce z lotniska Wideawake na Wyspie Wniebowstàpienia. Trudne te
operacje trwa∏y ∏àcznie z tankowaniem
w powietrzu oko∏o 14 godzin i prowadzone
by∏y na pograniczu maksymalnego zasi´gu
lotów samolotów. Ogó∏em w dniach 20-25
kwietnia 1982 przeprowadzono 3 loty rozpoznawcze nad Georgià Po∏udniowà, nie
stwierdzajà ˝adnej argentyƒskiej obecnoÊci
militarnej poza Leith i Grytviken 7.
4. Kenney D., Operation Paraquat w serwisie internetowym
www.britains-smallwars.com/Falklands/Operation-Paraquat
5. Wg Kenney D., Operation Paraquat ... .
6. Wg „General Belgrano” makes herself an easy target,
Conflikt eyewitness: the hunter-killer skipper, „Warships
International Fleet Review”, 2002
7. Wg Moczulski. L., Victor, „Przeglàd Konstrukcji Lotniczych” 1/99, Warszawa 1999.
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Du˝y zbiornikowiec zaopatrzeniowy Tidespring.

W dniu 21 kwietnia 1982 kmdr Young
otrzyma∏ z brzegowego stanowiska dowodzenia Royal Navy rozkaz przeprowadzenia operacji desantowej, której za∏o˝enia
opracowano jeszcze 14 kwietnia. Podstawowymi zadaniami desantu by∏o:
• odbicie Grytviken i Leith
• unieszkodliwienie argentyƒskiego systemu ∏àcznoÊci
• zlikwidowanie lub wzi´cie do niewoli
˝o∏nierzy argentyƒskiego garnizonu
• aresztowanie i usuni´cie z wyspy argentyƒskich cywilów przy mo˝liwie minimalnych stratach w∏asnych w ludziach
i sprz´cie 8.
Bojowe rozpoznanie stanowisk i si∏ argentyƒskich przed samym desantem spad∏a na barki przydzielonych do zespo∏u mjr
Sheridan oddzia∏ów rozpoznawczych SAS
i SBS. Zadanie rozpoznania rejonu Leith,
Stromness, Husvik oraz Fortuna Bay otrzyma∏ szwadron „D” 22 Regiment SAS, który wydzieli∏ w tym celu grup´ 19 ˝o∏nierzy
z przeszkoleniem górskim pod dowództwem kpt John Hamilton. Grupa ta mia∏a
po wylàdowaniu pokonaç lodowiec Fortuna, a nast´pnie trasà Shackletona przez
Breakwind Ridge i lodowiec König osiàgnàç Stromness. Wybrana trasa wiodàca
przez lodowiec Fortuna by∏a skrajnie trudna i niebezpieczna dla uczestników rozpoznania. Wybra∏ jà d-ca szwadronu „D” mjr
Delves, mimo sprzeciwu posiadajàcego bogate doÊwiadczenie alpinistyczne mjr She-
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ridan oraz cz∏onków BAS znajàcych panujàce na lodowcu warunki.
Si∏y SBS otrzyma∏y zadanie spenetrowania rejonu samego Grytviken oraz King
Edward Point, gdzie mieÊci∏a si´ baza BAS
(tzw. „Shackleton House”), wykorzystywana przez Argentyƒczyków.
Warto zwróciç uwag´, ˝e na Georgii Po∏udniowej po umownym „opanowaniu”
wyspy przez wojska argentyƒskie nadal pozostawali aktywni cz∏onkowie BAS, których schronienia mieÊci∏y si´ w Bird Island
i Schliepper Bay na pó∏nocy oraz lodowcu
Lyell i St. Andrews Bay na po∏udnie od
Grytviken. Prowadzili oni w∏asne piesze
rozpoznanie, praktycznie nie stwierdzajàc
nigdzie militarnej obecnoÊci Argentyƒczyków, co oznacza∏o, ˝e ograniczyli oni swà
aktywnoÊç jedynie do zaj´cia wygodnych
stanowisk w oby nadbrze˝nych osiedlach
z zamiarem bezpiecznego przezimowania.
Meldunki cz∏onków BAS by∏y przesy∏ane
drogà radiowà via wyspy South Orkney
i Wniebowstàpienia do centrum organizacji w Cambridge, gdzie udost´pniano je
Royal Navy.
Wst´pem do operacji làdowania na
Georgii Po∏udniowej by∏o wysadzenie tam
w dniu 21 kwietnia 1982 roku grupy rozpoznawczej SAS. Zadanie to wykonaç mia∏y
3 Êmig∏owce typu „Wessex”, w tym 1 w wersji 3 ASW oraz 2 w wersji 5. Maszyna
z Antrim za sterami której siedzia∏ kmdr
ppor Ian Stanley z racji swego bogatego

wyposa˝enia nawigacyjnego pe∏ni∏a funkcj´ „prowadzàcego” dla obu pozosta∏ych.
Âmig∏owce transportowe pilotowali kpt
Mike Tidd z Royal Navy oraz kpt Andy
Pulford z RAF. O godz. 09.30 maszyna
prowadzàca wystartowa∏a by przeprowadziç rekonesans dla znalezienia odpowiedniego do desantowania grupy miejsca na
lodowcu Fortuna. Z uwagi na z∏e warunki
pogodowe przy g´sto sypiàcym Êniegu nie
powiod∏a si´ pierwsza próba wysadzenia
grupy rozpoznawczej. Zdo∏ano tego dokonaç dopiero wczesnym popo∏udniem, gdy 3
Êmig∏owce dostarczy∏y na lodowiec 16 ˝o∏nierzy Mountain Troop SAS wraz z wyposa˝eniem i 3 saniami.
W nocy z 21/22 kwietnia nastàpi∏o dramatyczne za∏amanie pogody, gwa∏townie
spad∏o ciÊnienie atmosferyczne, a pr´dkoÊç
wiatru osiàga∏a chwilami nawet 180 km/
godz. W tych warunkach grupa utraci∏a
praktycznie wszelkà mo˝liwoÊç poruszania
si´, a co dopiero prowadzenia rozpoznania, wobec czego 22 kwietnia 1982 o godz.
11.00 jej dowódca kpt Hamilton, poprosi∏
drogà radiowà o ewakuacj´.
Poniewa˝ utrzymywa∏a si´ ciàgle z∏a pogoda, pierwsza próba ewakuacji nie powiod∏a si´ z powodu obmarzania wirników
Êmig∏owców, zmuszajà je do powrotu na
swe okr´ty bazowe. Operacj´ ewakuacyjnà
powtórzono o godz. 13.30. Tym razem mi8. Wg Kenney D., Operation Paraquat... .
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mo niesprzyjajàcych warunków i s∏abej widocznoÊci Êmig∏owiec z Tidespring prowadzony przez kpt. Tidd wylàdowa∏ i zabra∏ 6
˝o∏nierzy z wyposa˝eniem. Niestety po kilku minutach samodzielnego lotu bez widocznoÊci i pomocy „prowadzàcego” maszyna uderzy∏a w lodowiec. Na szcz´Êcie
w wyniku wypadku nikt ze znajdujàcych si´
na pok∏adzie nie odniós∏ obra˝eƒ. Siedzàcy
za sterami „prowadzàcego” Stanley doprowadzi∏ na miejsce katastrofy, gdzie podj´to
ocala∏ych rozbitków drugi Êmig∏owiec
transportowy „Wessex” 5. Po ponownym
starcie prowadzona przez kpt Pulford maszyna, mimo ˝e trzyma∏a si´ blisko „prowadzàcego”, w pewnym momencie straci∏a
z nim kontakt wzrokowy i wkrótce uderzy∏a w lodowiec. W ciàgu zaledwie kilku minut Brytyjczycy utracili bezpowrotnie 2 z 3
posiadanych Êmig∏owców typu „Wessex”.
Utrata maszyn o numerach XT 464 i XT
473 otwar∏a list´ brytyjskich strat powietrznych w konflikcie falklandzkim, zaÊ na lodowcu pozostawa∏o nadal 16 bezbronnych
ludzi (˝o∏nierzy grupy i obs∏ugi Êmig∏owców), co ostatecznie przekreÊli∏o wszelkie
nadzieje na przeprowadzenie rozpoznania
trasà Shackletona 9.
Jedyna ocala∏a maszyna dotar∏a na pok∏ad Antrim, po czym po uzupe∏nieniu paliwa wystartowa∏a ponownie, tym razem
jednak by przeprowadziç misj´ ratowniczà,
bowiem los pozostawionych na lodowcu
ludzi w obliczu pogarszajàcej si´ pogody
i zapadajàcego zmroku, by∏ nie do pozazdroszczenia. Kmdr ppor. Stanley odnalaz∏
„rozbitków” i zabra∏ na pok∏ad za jednym
razem wszystkich 16 ludzi. Mimo ˝e pozostawiono na lodowcu ca∏e wyposa˝enie
i sprz´t, a ˝o∏nierze zabrali tylko broƒ osobistà, maksymalny udêwig Êmig∏owca zosta∏ i tak przekroczony o blisko 675 kg.
„Wessex” 3 ASW, który pilotowa∏ Stanley
zdo∏a∏ jednak mimo wszystko bezpiecznie
osiàgnàç Antrim. Przy làdowaniu koƒczàcym 6 lot tego pilota na Georgie Po∏udniowà dosz∏o do niewielkiego uszkodzenia
maszyny 10.
W celu zniwelowania strat w sprz´cie
lotniczym poniesionych w czasie nieudanego rozpoznania Georgii Po∏udniowej kierujàcy ca∏oÊcià morskich operacji wokó∏
Falklandów kontadm. Sandy Woodward
przydzieli∏ ze swych si∏ do zespo∏u CTG
317.9 jako uzupe∏nienie fregat´ Typ 22
Brillant wyposa˝onà w 2 Êmig∏owce typu
Westland „Lynx” Mk 2/3 11.
Równie˝ przydzielone do zespo∏u mjr
Sheidan si∏y SBS otrzyma∏y zadanie przeprowadzenia rozpoznania pod kàtem mo˝liwoÊci ewentualnego desantowania terenów po∏o˝onych na po∏udnie od Grytviken
i King Edward Point. W dniu 22 kwietnia
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Conqueror (S 48) — atomowy okr´t podwodny typu Churchill, zbudowany w stoczni
Cammel-Laird and Co Ltd w Birkenhead, wodowanie 1969, wejÊcie do s∏u˝by 1971,
wypornoÊç 4 000 t pusty, 4 300 t standard, 4 800 t podwodna, wymiary: 86,9 x 10,1 x 8,2 m,
reaktor ciÊnieniowy Rolls-Royce, 2 turbiny parowe o mocy 15 000 KM, 1 Êruba, pr´dkoÊç
podwodna 28 w´z∏ów, uzbrojenie: 6 wyrzutni torpedowych kal. 533 mm, zapas 26 torped
(mo˝liwe równie˝ stosowanie pocisków rakietowych „Sub-Harpoon”), za∏oga 116 ludzi, w tym
13 oficerów).
W dniu 2 maja 1982 roku jednostka zatopi∏a salwà 3 torped Mk 8 argentyƒski krà˝ownik
General Belgrano.
Brilliant (F90) — fregata Typ 22 — Broadsword Batch 1, zbudowana w stoczni Yarrow
(Shipbuilders) Ltd w Glasgow, wodowanie 1978, wejÊcie do s∏u˝by 1981, wypornoÊç
standardowa 3 500 t, pe∏na 4 400 t, wymiary : 131,2 x 14,8 x 6 m, nap´d typu COGOG, 2
turbiny gazowe o ∏àcznej mocy 50 000 KM + turbina gazowa o mocy 9 700 KM, pr´dkoÊç
maksymalna 30 w´z∏ów, zasi´g 4 500 Mm/18 w´z∏ach, uzbrojenie: 4 pr „Exocet”, 2 x VI pr
„Sea Wolf”, 2 x I kal. 40mm, 2 x I kal. 20 mm, 2 x III wt pop kal. 324 mm, 2 Êmig∏owce „Lynx”,
za∏oga 224 ludzi, w tym 18 oficerów.
Santa Fe (S-21) eks SS-339 Catfish typu Balao — argentyƒski klasyczny okr´t podwodny,
zbudowany w stoczni Electric Boat Company w Groton (USA), wejÊcie do s∏u˝by 1944,
wypornoÊç nawodna 1 800 t, podwodna 2 340 t, wymiary: 93,9 x 8,3 x 5,2 m, nap´d dieselelektryczny, 4 silniki wysokopr´˝ny o ∏àcznej mocy 6 500 KM, 2 silniki elektryczne o mocy
4.800 KM, pr´dkoÊç nawodna 18, a podwodna 15 w´z∏ów, zasi´g 10 000 Mm/10 w´z∏ach
(nawodny), 95 Mm/5 w´z∏a (podwodna), uzbrojenie: 10 wt kal. 533 mm (6 dziób + 4 rufa),
zapas torped 24, za∏oga 85 ludzi.
Zmodernizowane do standardu GUPPY II, w roku 1971 przej´ty przez Argentyn´, powa˝nie
uszkodzony 25.04.1982 w Grytviken, zatonà∏ przy przystani King Edward Point, wrak
podniesiony 1984-1985, zatonà∏ w lutym 1985 na Atlantyku w czasie holowania do Wielkiej
Brytanii

1982 Endurance mia∏ wysadziç na làd 3 patrole SBS w rejonie Hound Bay, które po
pokonaniu drogà làdowà Sorling Valley
winny osiàgnàç brzeg Cumberland East
Bay. W to miejsce Êmig∏owiec mia∏ dostarczyç 2 pontony „Gemini”, dzi´ki którym
˝o∏nierze mogli pokonaç wody zatoki, tak
by osiàgnàç cel, którym by∏ Brown Mountain umo˝liwiajàcy zarówno obserwacj´ argentyƒskich si∏ g∏ównych jak i przeprowadzenie ataku na Grytviken.
Niestety i w tym przypadku plan nie zosta∏ zrealizowany. Âmig∏owiec z Endurance
zdo∏a∏ przed za∏amaniem si´ pogody wysadziç zaledwie jeden patrol SBS, liczàcy 4
ludzi, który spotka∏ si´ z 2 cz∏onkami BAS.
Pozosta∏e patrole SBS desantowano bezpoÊrednio z okr´tu, który podszed∏ na odleg∏oÊç zaledwie 1 000 m od brzegu, za pomocà pontonów „Gemini”. Gdy wszystkie
3 patrole próbowa∏y na pontonach pokonaç pokryty p∏ywajàcym lodem Moraine
Fjord, silniki przyczepne odmówi∏y pos∏uszeƒstwa, co zmusi∏o marines do przymusowego noclegu z 22/23 kwietnia na ska∏ach Dartmouth Point. Co gorsza nie zdo∏ano nawiàzaç ∏àcznoÊci radiowej ani
z Endurance ani z flagowym Antrim. Sygna∏y zosta∏y odebrane na okr´tach dopiero w nocy z 23/24 kwietnia i wówczas do-

wodzàcy operacjà kmdr Young zdecydowa∏
o ewakuacji grupy SBS znajdujàcej si´ na
pó∏wyspie Barff przez Êmig∏owce pok∏adowe Endurance. Tym samym równie˝ druga
misja rozpoznawcza spali∏a na panewce.
Za∏amanie si´ planu dotarcia w rejon
Leith i Stromness drogà przez lodowiec
Fortuna, spowodowa∏o ˝e SAS podjà∏ kolejnà prób´ obserwacji tego obszaru, tym
razem ze znajdujàcej si´ w pobli˝u Grass
Island. Wykonanie tego zadania powierzono liczàcej 15 ˝o∏nierzy grupie Boat Troop
SAS dowodzonej przez kpt. Timothy Burls,
który mia∏ ustaliç faktyczne si∏y niewielkiego argentyƒskiego garnizonu znajdujàcego
si´ w Leith. Ârodkiem transportu grupy by∏o 5 nies∏awnych ju˝ pontonów „Gemini”,
które i w tym przypadku potwierdzi∏y niskà
sprawnoÊç posiadanych silników przyczepnych. Wkrótce po wyruszeniu grupy, co nastàpi∏o 22 kwietnia o godz. 03.00, silniki 3
pontonów wysiad∏y i trzeba je by∏o wziàç
na hol. Wzmagajàcy si´ wiatr i wysoka fala
oko∏o godz. 04.00 omal nie doprowadzi∏y
9. Wg Smyra F., Polak T., Nad rvoucimi ctyricitkami — Valka v ji˝nim Atlantiku v roce 1982, 3 cast, „Plastic Kits Revue” nr 37/95.
10. Wg Kenney D., Operation Paraquat ... .
11. Wg Battles of the Falkland War 1982 w serwisie internetowym freespace.virgin.net/gordon. smith4/F32paraquat
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do zatopienia wszystkich ∏odzi. Liny holownicze pop´ka∏y i ka˝da za∏oga walczy∏a
z ˝ywio∏em samodzielnie. Ostatecznie
Grass Island osiàgn´∏y 3 za∏ogi (9 ludzi,
w tym kpt. Burls). Los pozosta∏ych 2 za∏óg
pozostawa∏ nieznany. Póêniej okaza∏o si´,
˝e za∏oga „Delta” bezpiecznie osiàgn´∏a na
wios∏ach Larsen Point, zaÊ „Bravo” fale
znios∏y na otwarte morze. Dzi´ki posiadanemu nadajnikowi awaryjnemu za∏og´ namierzono i oko∏o godz. 08.00 odnalaz∏ jà
i podjà∏ na pok∏ad Êmig∏owiec z Antrim.
W nocy 23 kwietnia zgromadzone na
wyspie za∏ogi podj´∏y prób´ przedostania
si´ na sta∏y làd, tak by móc bezpoÊrednio
obserwowaç argentyƒskich ˝o∏nierzy. Po
raz kolejny zawiod∏y silniki pontonów „Gemini”, tak˝e kolejnà prób´, zakoƒczonà
sukcesem trzeba by∏o podjàç na wios∏ach.
Wczesnym rankiem 23 kwietnia grupa kpt
Burls zaj´∏a wyznaczone stanowiska i przes∏a∏a na Antrim meldunek stwierdzajàcy
obecnoÊç w Leith argentyƒskiego garnizonu liczàcego 16 ˝o∏nierzy piechoty morskiej bez wsparcia artylerii 12.
Popo∏udniu 23 kwietnia 1982 roku ∏àcznoÊciowcy na pok∏adzie Endurance przechwycili rozmow´ z argentyƒskiego samolotu transportowego C 130 „Hercules”
oraz co gorsza z okr´tu podwodnego znajdujàcego si´ w odleg∏oÊci oko∏o 100 Mm
od brytyjskiej jednostki. ObecnoÊç tego
ostatniego stanowi∏a powa˝ne zagro˝enie
dla zespo∏u CTG 317.9 wobec czego dowodzàcy nim kmdr Young nakaza∏ wycofaç
zbiornikowce Tidespring oraz przyby∏y
z uzupe∏nieniem paliwa Brambleleaf pod
eskortà fregaty Plymouth na odleg∏oÊç
200 Mm na NE od przewidywanego kursu
argentyƒskiego podwodnika. W tym samym kierunku odszed∏ tak˝e flagowy
Antrim do którego szybko do∏àczy∏a fregata Brilliant posiadajàca nowoczesny sonar
oraz 2 pok∏adowe Êmig∏owce „Lynx”
w wersji ASW. W rejonie Georgii Po∏udniowej pozosta∏ jedynie pozbawiony
ochrony Endurance, który otrzyma∏ rozkaz
trzymania si´ jak najbli˝ej brzegu by uniemo˝liwiç ewentualny atak torpedowy.
Wykrytym okr´tem podwodnym okaza∏
si´ dowodzony przez kmdr ppor. Horacio
Bicain Santa Fe, który opuÊci∏ w dniu 16
kwietnia 1982 roku baz´ Mar del Plata
z zadaniem dostarczenia wzmocnienia dla
znajdujàcego si´ na Georgii Po∏udniowej
garnizonu. Wzmocnienie obejmowa∏o 20
˝o∏nierzy piechoty morskiej wyposa˝onym
w rakiety ppanc „Bantam”, granatniki
ppanc i dzia∏o bezodrzutowe, na pok∏ad
za∏adowano równie˝ 4 tony uzbrojenia
i wyposa˝enia 13. Po dostarczeniu „∏adunku” Santa Fe mia∏ kontynuowaç rejs patrolujàc wody na pó∏noc od wyspy. Z uwagi na
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kiepski stan techniczny wiekowej, bo zbudowanej jeszcze w 1944 roku jednostki
oraz trudne warunki pogodowe marsz
w kierunku Georgii Po∏udniowej przebiega∏ ze znacznym opóênieniem, w rezultacie
czego miejsce przeznaczenia, którym by∏
King Edward Point osiàgni´to dopiero
w nocy z 24/25 kwietnia.
ObecnoÊç Santa Fe w pobli˝u wyspy
spowodowa∏a, ˝e 24 kwietnia 1982 o godz.
03.00 dowodzàcy zespo∏em kmdr Young
wyda∏ rozkaz wycofania si´ brytyjskich jednostek z tych wód i zgromadzenie si´ ich
w rejonie po∏o˝onym 200 Mm na NE. Tej
samej nocy argentyƒski transportowy Boeing 707-327C z Escuadron V I Grupo de
Transporte przelecia∏ nad Endurance ustalajàc precyzyjnie jego pozycj´, co oznaczaç
mog∏o, ˝e okr´t ten sta∏ si´ potencjalnym
celem dla torped podwodnika 14.
W tych okolicznoÊciach podstawowe si∏y
bojowe zespo∏u CTG 317.9, a w i´c niszczyciel rakietowy Antrim i fregaty Plymouth
oraz Brilliant otrzyma∏y zadanie odnalezienia i zniszczenia okr´tu podwodnego, pozostawiajàc w bezpiecznej odleg∏oÊci
Tidespring na którym zaokr´towane by∏y
podstawowe si∏y desantu. Do dzia∏aƒ w∏àczy∏ si´ równie˝ operujàcy ju˝ od pewnego
czasu na tych wodach atomowy okr´t podwodny Conqueror.
Ju˝ wspomniano wczeÊniej Santa Fe dotar∏ w pobli˝e King Edward Point 24 kwietnia oko∏o pó∏nocy, po czym przystàpi∏ do
wy∏adunku transportowanych ˝o∏nierzy
i uzbrojenia. CzynnoÊci te zakoƒczono
oko∏o godz. 04.30 i kmdr ppor. Bicain zdecydowa∏ si´ przejÊç do jednej z licznych
okolicznych zatok by tam ze spokojem usunàç stwierdzone wczeÊniej niesprawnoÊci
przed wyjÊciem na oceaniczny dozór 15.

Rankiem 25 kwietnia Êmig∏owce pok∏adowe jednostek brytyjskiego zespo∏u rozpocz´∏y intensywne poszukiwania argentyƒskiego okr´tu podwodnego. Kpt. Parry,
operator radaru Êmig∏owca „Wessex”
ASW o numerze XT 142 z miÊkiem „Humphrey” na kad∏ubie, pilotowanego przez
znanego ju˝ z wczeÊniejszych brawurowych
dokonaƒ kmdr ppor. Ian Stanley, wykry∏
Santa Fe w po∏o˝eniu nawodnym na wodach Cumberland Bay. Âmig∏owiec
z Antrim z miejsca przystàpi∏ do ataku,
zrzucajàc na przeciwnika 2 klasyczne bomby g∏´binowe Mk 11. Choç bomby nie trafi∏y bezpoÊrednio w jednostk´, to jednak
eksplozja jednej z nich przy lewej burcie na
rufie uszkodzi∏a zbiorniki balastowe, pozbawiajàc Santa Femo˝liwoÊci zejÊcia pod
wod´. Od tej chwili los argentyƒskiego
okr´tu podwodnego by∏ ju˝ przesàdzony.
Warto zauwa˝yç, ˝e atak bombami g∏´binowymi który przeprowadzi∏ Stanley, by∏
pierwszym w brytyjskim lotnictwie od czasów II wojny Êwiatowej16.
Argentyƒska jednostka zawróci∏a i skierowa∏a si´ w kierunku Grytviken, jednak
po drodze atakowa∏y jà inne Êmig∏owce zespo∏u kmdr Young. Ataki nie by∏y jednak
specjalnie skuteczne. Âmig∏owiec „Lynx”
z pok∏adu fregaty Brilliant odpali∏ w kierunku celu torped´ pop Mk 46, która jednak nie wybuch∏a, bowiem uzbraja∏a si´
dopiero na g∏´bokoÊci 9 m, a okr´t podwodny znajdowa∏ si´ w po∏o˝eniu nawod-

12. Wg Kenney D., Operation Paraquat ... .
13. Wg Mitrofanov A., Argientinskije podwodnyje ∏odki
w Falkledskom konfliktie, maszynopis niepublikowany.
14. Wg Battles of the Falkland War 1982... .
15. Wg Mitrofanov A., Argientinskije podwodnyje ... .
16. Za 25TH April 1982 — South Georgia is retaken w serwisie internetowym www. navynews.co.uk/falklands/stories.

Âmig∏owiec typu „Wasp” z fregaty Plymouth, który przyczyni∏ si´ do unieszkodliwienia argentyƒskiego okr´tu
podwodnego Santa Fe.
fot. „Warships”
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nym. Dwa Êmig∏owce typu Westland
„Wasp” z pok∏adu Endurance zaatakowa∏y
Santa Fe pociskami rakietowymi typu
AS 12. Maszyna prowadzona przez kmdr
ppor. J.A. Ellerbeck trafi∏a okr´t podwodny w kiosk, jednak i w tym przypadku nie
zadzia∏a∏a g∏owica bojowa, poniewa˝ delikatna pokryta tworzywem sztucznym konstrukcja, nie stawia∏a nale˝ytego oporu
który pozwala∏ na uruchomienie zapalnika.
Jeden z wystrzelonych pocisków rakietowych AS 12, które dosi´g∏y Santa Fe, co
prawda nie eksplodowa∏, ale uszkodzi∏
chrapy i powa˝nie rani∏ marynarza Druga
z maszyn pilotowana przez kpt. TS. Finding ostrzela∏a jednostk´ z broni maszynowej (GPMG). Aby uchroniç za∏og´ przed
skutkami brytyjskich ataków, zw∏aszcza
ostrza∏em z broni maszynowej, dowódca
nakaza∏ jej skryç si´ pod pok∏adem w obr´bie kad∏uba sztywnego. Kmdr ppor. Ellerback przeprowadzi∏ ogó∏em 3 ataki, przy
czym w czasie ostatniego napotka∏ ju˝ na
zorganizowany ogieƒ prowadzony z brzegu
przez Argentyƒczyków, co wcale nie przeszkodzi∏o mu w uzyskaniu kolejnego trafienia okr´tu, tym razem w peryskop. Uszkodzony Santa Fe z po˝arem na pok∏adzie
i przeg∏´bieniem na ruf´ o godz. 11.00
przycumowa∏ na przystani King Edward
Point. Na rozkaz kmdr ppor. Bicain za∏oga
opuÊci∏a jednostk´ i zabierajàc ci´˝ko rannego marynarza ukry∏a si´ na brzegu.
Zdj´cia przedstawiajàce na wpó∏ zatopiony
argentyƒski okr´t podwodny przy przystani
King Edward Point sta∏y si´ jednym z medialnych symboli wojny falklandzkiej 1982
roku.
Nieoczekiwany rozwój wypadków zwiàzany z pojawieniem si´, a nast´pnie unieszkodliwieniem Santa Fe spowodowa∏ korekt´ brytyjskich planów, musieli oni przyÊpieszyç operacj´ làdowania i zaj´cia Georgii Po∏udniowej, nie czekajàc na podciàgni´cie wi´kszoÊci làdowych si∏ desantu,
które znajdowa∏y si´ na pok∏adzie odleg∏ego o ponad 50 Mm od wyspy Tidespring.
Ju˝ sama obecnoÊç Brytyjczyków uÊwiadomi∏a Argentyƒczykom zamiar odbicia wyspy, zatem ewentualna zw∏oka w làdowaniu mog∏a jedynie spowodowaç, ˝e przeciwnik, którego si∏y szacowano na oko∏o
140 ˝o∏nierzy, zdo∏a przygotowaç zorganizowanà obron´, czym narazi operacj´ na
wi´ksze straty.
RównoczeÊnie 25 kwietnia 1982 roku
ko∏o po∏udnia w rejon wyspy dotar∏a do∏àczajàc do Antrim fregata Plymouth, dzi´ki
czemu desant dysponowa∏ wsparciem
ogniowym 4 okr´towych dzia∏ kal. 114 mm.
W tej sytuacji mjr Sheridan zadecydowa∏
o wysadzeniu desantu i zdobyciu Grytviken
si∏ami zbiorczej kompanii SAS, SBS i Roy-

O K R ¢ T Y W O J E N N E • Nr 54 (4/2002)

Santa Fe po zdobyciu przez Brytyjczyków, widoczne zniszczenia w strukturze kiosku po trafieniu rakietami.
fot. zbiory Arthur D. Baker III

al Marines, liczàcej ∏àcznie 75 ˝o∏nierzy.
Dowództwo grup uderzeniowych kompanii obj´li mjr Delves z SAS oraz kpt. Nunn
z RM.
Podstawowe znaczenie dla powodzenia
ca∏ej operacji mia∏o sprawne opanowanie
dwóch dominujàcych nad Grytviken punktów terenowych, a mianowicie Brown Mountain i Bore Valley Pass. Jako pierwsza na
Georgii Po∏udniowej znalaz∏a si´ wysadzona przez „Wasp” kmdr ppor. Ellerbeck,
grupa morskiego wsparcia ogniowego
(NGS0, której zadaniem by∏o kierowanie
ogniem artylerii okr´towej. Okr´ty, które
wesz∏y na wody Cumberland Bay otwar∏y
ogieƒ o godz. 13.35, k∏adàc przez 10 minut
zapor´ na Hestesletten, jedynym dogodnym do desantowania miejscu u podnó˝a
Brown Mountain. 15 minut póêniej ogieƒ
przeniesiony zosta∏ bezpoÊrednio na sam
szczyt.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e wsparcie artyleryjskie prowadzone by∏o bardzo precyzyjnie,
czego najlepszym dowodem mo˝e byç fakt,
˝e w wyniku prowadzonego ostrza∏u nie
zginà∏ ˝aden Argentyƒczyk, a i zniszczenia
w samej osadzie by∏y niewielkie.
Pierwszà fal´ desantu, liczàcà 20 ˝o∏nierzy przerzuci∏y na wysp´ 3 Êmig∏owce —
niezmordowany „Wessex” z Antrim oraz 2
maszyny „Lynx” z Briiliant, wysadzajàc jà
w pe∏nym Êwietle dnia w odleg∏oÊci oko∏o
3,6 km od Grytviken. Wkrótce làdowa∏a
druga fala desantu, który szybko posuwa∏

si´ naprzód nie napotykajàc na zorganizowany opór i opanowa∏ szczyt Brown Mountain. Pozosta∏e si∏y desantu Êmig∏owce
z Endurance i Plymouth przerzuci∏y na Bore Valley Pass, co pozwala∏o na wspieranie
ogniem dzia∏aƒ grupy operujàcej z Brown
Mountain.
Dowódca làdowych si∏ desantu mjr Sheridan znalaz∏ si´ na wyspie o godz.15.35
wraz z oddzia∏em Royal Marines. W tej fazie operacji ogieƒ artyleryjski dzia∏ Antrim
i Plymouth mia∏ za zadanie „przydusiç do
ziemi” przeciwnika. Pociski pada∏y precyzyjnie na King Edward Point, za i mi´dzy
budynkami BAS wÊród których znajdowa∏y si´ argentyƒskie pozycje. Ostrza∏ wywiera∏ bardzo destrukcyjny wp∏yw na ˝o∏nierzy, którzy nigdy wczeÊniej nie znaleêli si´
pod ogniem artyleryjskim. Brytyjczycy zaj´li opuszczonà stacj´ wielorybniczà, a nast´pnie pokonali nieoczekiwane pole minowe zbli˝ajàc si´ w kierunku King
Edward Point. O godz. 17.05, a wi´c
w równe 90 minut po wylàdowaniu na
Georgii Po∏udniowej mjr Sheridan zauwa˝y∏ bia∏a flag´ na g∏ównym budynku Grytviken. Si∏y brytyjskie przyspieszy∏y tempo
zbli˝ajàc si´ do osiedla z dwóch stron. Oddzia∏ SAS mjr Delves posuwa∏ si´ od strony Brown Mountain, natomiast Royal Marines od Bore Valley Pass. Wezwany
z Antrim Êmig∏owiec dostarczy∏ mjr Sheridan bezpoÊrednio do King Edward Point,
gdzie przyjà∏ kapitulacj´ argentyƒskiego
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garnizonu z ràk jego dowódcy kmdr ppor
.Luis Lagos, który podda∏ si´ bez jednego
wystrza∏u 17.
Przez radio wezwano równie˝ do kapitulacji niewielki, bo liczàcy 15 komandosów
grupy „Alfa” garnizon stacjonujàcy w oddalonym Leith, jednak jego dowódca kmdr
ppor Alfredo Astiz odmówi∏ poddania si´.
W tej sytuacji rankiem nast´pnego dnia
26 kwietnia fregata Plymouth wraz
z Endurance skierowa∏y si´ w rejon Leith
by zajàç teren i oczyÊciç go zarówno z argentyƒskich ˝o∏nierzy jak i cywilnych „robotników” z∏omowych. RównoczeÊnie
w tym samym dniu w bazie BAS w King
Edward Point kmdr ppor. Luis Lagos oficjalnie podpisa∏ kapitulacj´ wszystkich argentyƒskich si∏ zbrojnych na Georgii Po∏udniowej. Gdy Brytyjczycy poinformowali
kmdr ppor Astiz o skutkach ewentualnej
odmowy kapitulacji, ten ostatni wyrazi∏
zgod´, podpisujàc stosowny dokument na
pok∏adzie fregaty Plymouth.
Operacja „odzyskiwania” wyspy przeprowadzona zosta∏a w zasadzie bez strat
w ludziach. W tej toku ranny zosta∏ jeden
z cz∏onków za∏ogi Santa Fe, któremu lekarze musieli niestety amputowaç nog´ oraz
ju˝ po zaj´ciu wyspy w wyniku tragicznego
nieporozumienia zastrzelono podoficera
z tego okr´tu Felixa Artuso 18.
Wszyscy argentyƒscy jeƒcy wojenni
w liczbie oko∏o 150 oraz 40 „robotników”
zostali ewakuowani z Georgii Po∏udniowej
w dniu 28 kwietnia na pok∏adzie Tidespring,
który pod eskortà Antrim odszed∏ na Wysp´
Wniebowstàpienia, osiàgajàc miejsce przeznaczenia 2 maja 1982 roku 19.
Obraz dzia∏aƒ militarnych zwiàzanych
z odzyskaniem wyspy nie by∏by pe∏en, gdyby nie wspomnieç o podj´tej przez Argentyƒczyków próbie ataku lotniczego na zespó∏ desantowy. Oko∏o po∏udnia 26 kwietnia 1982 roku z bazy lotnictwa marynarki
wojennej Almirante Zar wystartowa∏y

3 bombowce typu „Canberra” B.62 ka˝dy
z ∏adunkiem 2 bomb lotniczych 500 kg Mk
17 i zapasem paliwa wynoszàcym 13 000
l wraz z prowadzàcym samolotem Boeing
707. Zespó∏ wzià∏ kurs w kierunku Georgii
Po∏udniowej, zwanej przez Argentyƒczyków San Pedro. Po drodze z uwagi na awari´ musia∏a zawróciç do bazy jedna z maszyn, tak ˝e lot kontynuowa∏y jedynie bombowce „Penelope” i „Picasesos”. W niewielkiej odleg∏oÊci od celu, który widoczny
by∏ ju˝ na radarze prowadzàcego Boeing
707, samoloty otrzyma∏y rozkaz przerwania akcji i powrotu do bazy z uwagi na z∏e
warunki pogodowe panujàce wokó∏ wyspy
uniemo˝liwiajàce wzrokowe rozpoznanie
brytyjskich okr´tów znajdujàcych si´ w wàskich zatokach o wysokich brzegach. Argentyƒskie samoloty bezpiecznie wylàdowa∏y na lotnisku Rio Grande, po∏o˝onym
najdalej na kontynentalnym obszarze paƒstwa, po trwajàcym 5,5 godz. locie w czasie
którego pokonano dystans 2 200 Mm.
Atak planowano powtórzyç przy lepszej
pogodzie 27 kwietnia, jednak przygotowania przerwa∏a informacja o kapitulacji garnizonu wyspy 20.
Zaj´cie przez Brytyjczyków Georgii Po∏udniowej po zaledwie 23 dniach argentyƒskiej „okupacji”, stanowi∏o wst´p do
odzyskania Falklandów i êród∏o cennych
doÊwiadczeƒ, choç nie wszystkie nadawa∏y
si´ do ewentualnego wykorzystania
w przysz∏oÊci. Przede wszystkim garnizon,
pozbawiony tak w∏asnego wsparcia artyleryjskiego jak i lotniczego, w zasadzie stawia∏ jedynie symboliczny opór. Operacja
samego làdowania wymaga∏a pe∏nej koordynacji dzia∏aƒ wojsk làdowych, lotnictwa
oraz okr´tów wojennych. Mankamentem,
który rzuci∏ si´ cieniem na desancie by∏y
permanentne k∏opoty ze sprz´tem technicznym, które parokrotnie omal nie doprowadzi∏y do tragedii làdujàcych grup.
Tym samym staranny dobór i sprawdzenie

sprz´tu oraz wyposa˝enia nabra∏ szczególnego znaczenia.
Za bohaterstwo wykazane w trakcie
operacji „odzyskiwania” Georgii Po∏udniowej w∏adze brytyjskie nagrodzi∏y odznaczeniami 2 pilotów Êmig∏owców, a mianowicie
kmdr ppor Ian Stanley z Antrim otrzyma∏
DSO, zaÊ kmdr ppor JA. Ellerbeck
z Endurance DSC. Ich maszyny — „Wessex” HAS.3 XP 142 „Humphrey” oraz
„Wasp” HAS.1 XS 528 zosta∏y zachowane
jako eksponaty w muzeum RNAS
w Yeovilton 21.
B ibliografia :
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freespace.virgin. net/gordo.smith4/F32 paraquat
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Hore P., Ballantyne I., Battle for South Georgia, „Warships
International Fleet Review” 2002.
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Atlantiku v roce 1982, 3 cast, „Plastic Kits Revue” nr 37/95.
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25th April 1982 — South Georgia is retaken w serwisie internetowym www. navynews.co.uk/falklands/stories
serwis internetowy www.geocities.com/syEndurance/jointser.html
17. Hore P., Ballantyne I., Battle for South Georgia, „Warships International Fleet Review” 2002.
18. Wg Mitrofanov A., Argientinskije podwodnyje... .
19. Wg Battles of the Falkland War 1982.... .
20. Wg Grimasy sudby ili „Kanberry nad Folklendami”, pod.
red. Iwanow S., So∏omonow P., „F∏otomaster” 1.2002
21. Wg Battles of the Falkland War 1982... .

Santa Fe na holu Salvageman, którego asystuje Yorkshireman. Na dalszym planie widoczny weteran po∏udniowoatlantyckich wód Endurance.
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„Fotografia rodzinna” chilijskich fregat i niszczycieli rakietowych.
fot. Leo van Ginderen

Maciej S. Sobaƒski

M a r y n a r ka Wo j e n n a C h i l e
Proces stopniowego uniezale˝niania si´
dawnych kolonii hiszpaƒskich i portugalskich na obszarze Ameryki Po∏udniowej od
swych metropolii, jaki rozpoczà∏ si´ w drugim dziesi´cioleciu XIX wieku, szybko doprowadzi∏ do powstania nowych paƒstw narodowych. Z uwagi jednak na ró˝nà wielkoÊç i potencja∏ gospodarczy w chwili rozpoczynania „samodzielnego” bytu, a tak˝e
aspiracje polityczne ich przywódców, niemal równie szybko zacz´∏o dochodziç do
sporów i wojen. Z czasem ukszta∏towa∏a si´
okreÊlona hierarchia, w której prym wiod∏y
najwi´ksze — Brazylia i Argentyna, a z czasem do∏àczy∏o do nich równie˝ Chile.
Uznajàc za jeden z atrybutów swej niepodleg∏oÊci w∏asne odpowiednio liczne si∏y
zbrojne, paƒstwa te choç obiektywnie przez
nikogo nie zagro˝one, rozpocz´∏y wyÊcig
zbrojeƒ, który najbardziej spektakularnà
form´ przybra∏ w∏aÊnie w marynarce wojennej.
Tradycyjnie trzecim lokalnym „mocarstwem” morskim Ameryki Po∏udniowej by∏o Chile i w∏aÊnie aktualnemu stanowi jego
marynarki wojennej poÊwi´cony jest poni˝szy artyku∏.
Na wst´pie odrobina historii. Antyhiszpaƒskie powstanie, jakie wybuch∏o w roku
1810 na obszarze dzisiejszego Chile, doprowadzi∏o po latach walk, ale i dzi´ki pomocy
Argentyny, do uwolnienia kraju od Hiszpa-

O K R ¢ T Y W O J E N N E • Nr 54 (4/2002)

nów i og∏oszenia niepodleg∏oÊci w dniu 1
stycznia 1818. Jeszcze w tym samym roku
powsta∏y zaczàtki marynarki wojennej, posiadajàcej zrazu 4 uzbrojone statki handlowe, która jednak dzi´ki systematycznej rozbudowie odegra∏a nast´pnie istotnà rol´
w walkach wyzwoleƒczych równie˝ innych
paƒstw po∏udniowoamerykaƒskich le˝àcych nad Pacyfikiem. Nie bez znaczenia jest
tak˝e fakt i˝ z uwagi na ukszta∏towanie terenowe Chile, w owych czasach w∏aÊnie
droga morska by∏a najdogodniejszym szlakiem komunikacyjnym. Marynarka wojenna by∏a bardzo istotnym czynnikiem militarnym, który w du˝ej mierze zdecydowa∏
o zwyci´stwie Chile w wojnie z Boliwià i Peru o bogatà w z∏o˝a saletry pustyni´ Atacama w latach 1879-1883 1.
Wobec wzrostu napi´cia w stosunkach
z Argentynà i rozruchów wewn´trznych na
prze∏omie XIX i XX wieku, Chile przystàpi∏o do dynamicznej rozbudowy swej floty
drogà zakupów nowych, coraz wi´kszych
i nowoczeÊniejszych okr´tów. Dzi´ki tym
zakupom szybko dosz∏o do sytuacji, gdy
w roku 1913 tona˝ chilijskiej marynarki wojennej wyniós∏ 52,7 tys. t 2, a dalsze pot´˝ne
jednostki, w tym 2 okr´ty liniowe, znajdowa∏y si´ jeszcze w budowie. Wybuch I wojny Êwiatowej, w której paƒstwo do koƒca
dzia∏aƒ zachowa∏o neutralnoÊç, spowodowa∏ z uwagi na rekwizycj´ budowanych

w zagranicznych stoczniach jednostek przez
wojujàce strony, wstrzymanie na krótko
rozwój floty, która apogeum swego tona˝u
uzyska∏a w roku 1929, gdy posiada∏a ∏àcznie
a˝ 73,3 tys. t wypornoÊci 3.
Wielki kryzys gospodarczy lat trzydziestych XX wieku spowodowa∏ ograniczenia
bud˝etowe, a co zatem idzie ostrà redukcj´
stanu posiadania marynarki wojennej. Dopiero w obliczu wybuchu kolejnego Êwiatowego konfliktu w roku 1939, do czynnej
s∏u˝by wcielono ponownie odstawione
wczeÊniej do rezerwy okr´ty. W czasie II
wojny Êwiatowej Chile zachowa∏o w zasadzie neutralnoÊç, wypowiadajàc dopiero
w roku 1945 III Rzeszy i Japonii.
Po zakoƒczeniu wojny chilijska marynarka wojenna, podobnie zresztà jak floty wielu innych krajów, korzysta∏a poczàtkowo
g∏ównie z dostaw eks-amerykaƒskiego demobilu, zaÊ zamówienia nowych jednostek
w zagranicznych stoczniach rozpocz´∏a nieÊmia∏o dopiero w po∏owie lat pi´çdziesiàtych. Podj´to równie˝ pierwsze próby budowy okr´tów we w∏asnych stoczniach. ˚ywot „demobilu” okaza∏ si´ niezwykle d∏ugi,
czego najlepszym przyk∏ad móg∏ stanowiç
1. o niektórych aspektach tego konfliktu mówi mi´dzy innymi artyku∏ Mitrofanov A., Monitor Huáscar pod dwoma
banderami, „OW” nr 51 (1/2002).
2. wg Ma∏a Encyklopedia Wojskowa, t 1, „A-J”, Warszawa
1967.
3. wg Ma∏a Encyklopedia Wojskowa, t 1...
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pochodzàcy z lat 1935-1937 krà˝ownik
O’Higgins 4, eks-amerykaƒski Brooklyn,
który pozostawa∏ jeszcze na stanie floty
w roku 1992. Poczàwszy od lat siedemdziesiàtych, niemal wszystkie wi´ksze jednostki
marynarki wojennej Chile, poza okr´tami
podwodnymi, pochodzi∏y z zakupów
z „drugiej r´ki”.
W dniu 1 stycznia 2002 roku ∏àczny tona˝
jednostek bojowych marynarki wojennej
Chile wynosi∏ 34 060 t 5.
Jej personel liczy∏ 26 500 ludzi, w tym
1 944 oficerów. Poza tym 4 600 ˝o∏nierzy
i oficerów pe∏ni∏o s∏u˝b´ w piechocie morskiej, zaÊ personel cywilny marynarki by∏
ca∏kiem spory wynosi∏ 11 500 ludzi. W ciàgu minionych 30 lat, mimo wycofania ze
s∏u˝by wi´kszoÊci „sztandarowych” du˝ych
okr´tów nawodnych, nastàpi∏ znaczny
wzrost liczebnoÊci obsady marynarki wojennej, choç w poszczególnych okresach
wykazywa∏ on pewne wahania.
G∏ównymi bazami si∏ floty Chile sà Valparaiso i Talcahuano. W obu punktach
prócz typowej infrastruktury logistycznej
znajdujà si´ oÊrodki szkoleniowe oraz zaplecze remontowe, przy czym Talcahuano
stanowi centrum stoczniowe (zak∏ady
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ASMAR), w którym powstajà
nowe, mniejsze jednostki jak
i przeprowadzane sà znaczàce
modernizacje posiadanych jednostek. Baza dysponujàca stocznià i lotniskiem mieÊci si´ w Puerto Arenas. Mniejszà rol´ odgrywajà bazy w Puerto Montt,
Puerto Williams z lotniskiem,
po∏o˝one w Kanale Beagle oraz
znajdujàca si´ w CieÊninie Magellana Wyspa Dawson.
Integralnà czeÊç si∏ marynarki
wojennej Chile stanowi organiczne lotnictwo morskie, którego g∏ówna baza mieÊci si´ w El
Belloto ko∏o Valparaiso. Lotnictwo floty powsta∏o ju˝ w roku
1919, lecz w 1930 zosta∏o w∏àczone w sk∏ad si∏ powietrznych
Fuerza Aera de Chile, by ponownie odrodziç si´ w roku 1954
jako samodzielne Servicio de
Aviacion de la Armada de Chile 6. W roku 2001 w lotnictwie
morskim dzia∏a∏o 5 eskadr —
HU 1 Êmig∏owców do zwalczania op, w tym cz´Êciowo zaokr´towanych na du˝ych jednostkach nawodnych, HA 1 Êmig∏owców wsparcia oraz ratownictwa morskiego, VC 1 ∏àcznikowa, VP 1 patrolowa oraz VT 1
transportowa. W sk∏adzie lotnictwa marynarki wojennej znajdowa∏o si´ w tym czasie 25 samolotów i 17
Êmig∏owców 7. Najliczniej reprezentowane
sà samoloty Cessna O-2 A „Skymaster”,
wykonujàce zadania patrolowe i ratownicze
w strefie przybrze˝nej (8 szt.) oraz szwajcarskie szkolno-bojowe Pilatus PC-7 „Turbo
Trainer”, uzbrojone w 4 npr kal. 127 mm (6
szt.) Do zadaƒ patrolowych na wodach
otwartego oceanu s∏u˝à 3 amerykaƒskie samoloty Lockheed UP-3 A „Orion”, choç sà
powa˝ne wàtpliwoÊci co do ich faktycznej
wartoÊci bojowej z uwagi na niekompletne
wyposa˝enie, oraz 4 brazylijskie Embraer
EMB 111 N „Bandeirante”, wyposa˝one
w radary Eaton AN/ APS-128 i ThomsonCSF DR 2000 oraz uzbrojone w 6 npr kal.
127 mm.
Lotnictwo morskie dysponuje te˝ 7 francuskimi Êmig∏owcami Aerospatiale NAS
332S.C. „Cougar” w wersji pop. Maszyny te
sà wyposa˝one w radar CSF Varam, Thomson-CSF DR 2000 i sonar Thomson Sintra
HS-312, a ich uzbrojenie obejmuje 2 torpedy Alliant Mk 46 lub bomby g∏´binowe,
mo˝liwe jest tak˝e zamienne zabieranie 2
przeciwokr´towych pocisków rakietowych
typu Aerospatiale AM 39 „Exocet”. Cz´Êç
Êmig∏owców operuje jako maszyny pok∏a-

dowe, zaokr´towane na niszczycielach rakietowych i fregatach. W s∏u˝bie znajduje
si´ 6 lekkich niemieckich, nieuzbrojonych
Êmig∏owców MBB Bo-105c, wyposa˝onych
w radar Bendix 1400, przeznaczonych do
patrolowania, ratownictwa oraz zdaƒ pomocniczych i szkolenia. Do zwalczania op
i ratownictwa morskiego s∏u˝à równie˝
4 amerykaƒskie maszyny Bell 206B „Jet
Ranger”, których uzbrojenie stanowi torpeda Mk 46 lub bomby g∏´binowe.

Okr´ty podwodne
Na koniec roku 2001 Chile dysponowa∏o
3 okr´tami podwodnymi, nale˝àcymi do
dwóch ró˝nych typów.
Pierwsza z jednostek 22 O’Brien 8 nale˝àcà do brytyjskiego typu Oberon zosta∏a
zbudowana w latach 1971-1976 w stoczni
Scotts w Lithgow (Wielka Brytania). WypornoÊç nawodna wynosi 2 070 t, zaÊ podwodna odpowiednio 2 400 t przy d∏ugoÊci
ca∏kowitej 89,9 m, szerokoÊci 8,1 m i zanurzeniu 5,5 m. Klasyczny uk∏ad nap´dowy,
2 silniki wysokopr´˝ne VVS-AS 21 o mocy
∏àcznej 3 800 KM oraz 2 silniki elektryczne
o mocy 6 000 KM. Maksymalna pr´dkoÊç
nawodna 15 w´z∏ów, a w zanurzeniu 17 w´z∏ów.
Uzbrojenie stanowi 6, choç niektóre êród∏a mówià o 8 (6 dziobowych + 2 rufowe)
wyrzutni torpedowych kal. 533 mm, w których stosuje si´ torpedy AEG SUT o zasi´gu 13 lub 28 km przy pr´dkoÊci odpowiednio 35 lub 23 w´z∏y, z g∏owicà bojowà zawierajàcà 250 kg materia∏u wybuchowego.
Zapas torped 22 sztuki.
Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny Kelvin Hughes Typ 1006,
sonary Typ 2007 oraz CSU/ 90 i system zak∏óceƒ UA-4. Za∏oga liczy 65 ludzi, w tym 7
oficerów.
Okr´t zosta∏ w latach 1993-1994 poddany gruntownej modernizacji, przewiduje
si´, ˝e pozostanie w czynnej s∏u˝bie do roku
2005.
Pozosta∏e 2 okr´ty 20 Thomson oraz 21
Simpson nale˝àce do niemieckiego typu
„209/1400” zosta∏y zbudowane przez stoczni´ Howaldtswerke w Kilonii (Niemcy)
w latach 1980-1984. Ich wypornoÊç nawodna wynosi 1 285 t, a podwodna 1 390 t przy
d∏ugoÊci 62 m, szerokoÊci 6,2 m i zanurze4. O’Higgins (eks-Brooklyn), krà˝., zbud. 1935-1937 Nowy
Jork (USA), wyp. 10 000/13 500 t d∏., 185,4 m, szer. 21 m,
zan. 7,3 m, tur. par. 100 000 KM, pr´dkoÊç maks. 32,4 w.,
zasi´g 7 600 Mm/15 w, uzbr.: 15 x 152 mm, 8 x 127 mm
plot., 28 x 40 mm plot., 24 x 20 mm plot., Êmig, za∏oga 975
ludzi.
5. wg Flottes de combat 2002 pod red. Prezelin. B, Rennes
2001
6. wg informacji serwisu internetowego www.fach-extraoficial.com/ingles/armada.
7. wg Flottes de combat 2002....
8. bliêniaczy 23 Hyatt zosta∏ wycofany ze s∏u˝by i rozbrojony
w kwietniu 2000 r.
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niu 5,5 m. Klasyczny uk∏ad nap´dowy, 4 silniki wysokopr´˝ne MTU 12 V 493 TY 60
o ∏àcznej mocy 2 400 KM oraz silnik elektryczny Siemens o mocy 5 000 KM. Maksymalna pr´dkoÊç nawodna 10 w´z∏ów,
a podwodna do 22 w´z∏ów (chwilowa, przez
okres oko∏o 45 minut). Zasi´g przy u˝yciu
chrap 8 200 Mm/ 8 w´z∏ów, a w pe∏nym zanurzeniu 16 Mm przy 21,5 w´z∏ach. AutonomicznoÊç 50 dób.
Uzbrojenie stanowi 8 dziobowych wyrzutni torpedowych kal. 533 mm, w których
stosuje si´ torpedy AEG SUT. Zapas torped na okr´cie 16 sztuk.
Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny Thomson-CSF „Calypso
II”, sonary, kad∏ubowy aktywno-pasywny
Krupp-Atlas CSU-3 oraz PRS-3/15 i system
zak∏óceƒ „Porpoise”. Za∏oga liczy 32 ludzi,
w tym 5 oficerów.
W latach 1990-1991 oba okr´ty zosta∏y
poddane modernizacji w stoczni w Talcahuano.
W celu wymiany starzejàcych si´ jednostek, Chile zamówi∏o we Francji i Hiszpanii
2 okr´ty podwodne francuskiego typu Scorpéne , które budowane sà w Cherbourgu
i Kartagenie, majà wejÊç do s∏u˝by w latach
2005 i 2007. Przewidywane nazwy to O’Higgins oraz Carrera. WypornoÊç nawodna
1 650 t, a podwodna 1 908 t przy d∏ugoÊci
67 m, szerokoÊci 6, 2 m i zanurzeniu 5,3 m.
Mo˝liwoÊç zejÊcia na g∏´bokoÊç do 300 m.
Klasyczny uk∏ad nap´dowy ma zapewniç
maksymalnà pr´dkoÊç nawodnà 12 w´z∏ów,
a w zanurzeniu 20 w´z∏ów, zaÊ zamkni´ty
system MESMA mo˝liwoÊç nieprzerwanego przebywania pod wodà przez 15 dób.
Przewidywany zasi´g nawodny 6 500 Mm/8
w´z∏ach, a podwodny 550 Mm/4 w´z∏ach.
Uzbrojenie ma obejmowaç 6 wyrzutni torpedowych kal. 533 mm z zapasem 18 torped A 184 lub „Black Shark”. Za∏oga 31 ludzi.

Niszczyciele rakietowe
Po wycofaniu ze s∏u˝by du˝ych jednostek
nawodnych — krà˝owników Lattore, eksszwedzki Göta Lejon 9 w 1986 oraz O’Higgins, eks-amerykaƒski Brooklyn po roku
Okr´t podwodny Simpson (21).

1992, najwi´kszymi okr´tami bojowymi
chilijskiej marynarki wojennej sà obecnie
3 niszczyciele rakietowe brytyjskiego typu
„County” 10, zakupione jako u˝ywane w latach 1982-1987.
WypornoÊç standardowa tych okr´tów
wynosi 5 440 t, zaÊ pe∏na 6 200 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 158,6 m, szerokoÊci
16,5 m i zanurzeniu 6,3 m. Nap´d typu COSAG obejmuje 2 turbiny parowe A.E.I.,
ka˝da o mocy 15 000 KM, zasilane parà
o ciÊnieniu 49,2 atm. i temperaturze 510°
C przez 2 kot∏y Babcock-Wilcox oraz 4 turbiny gazowe English Electric G 6 o ∏àcznej
mocy 30 000 KM. Maksymalna pr´dkoÊç 30
w´z∏ów, a zasi´g 3 500 Mm/28 w´z∏ach.
Moc elektrowni pok∏adowych 4 750 kW.
Podstawowe uzbrojenie stanowià 4 przeciwokr´towe pociski rakietowe Aerospatiale MM 38 „Exocet” o zasi´gu do 42 km,
pr´dkoÊci 0,9 Ma i g∏owicy bojowej o wadze
165 kg. Obron´ przeciwlotniczà zapewniajà
2 oÊmioprowadnicowe zestawy izraelskich
pocisków rakietowych systemu „Barak”.
Artyleri´ reprezentujà 2 pó∏automatyczne
dzia∏a plot. kal. 114 mm Vickers (1 x II).
Wystrzeliwujà one pociski o wadze 25 kg na
maksymalnà odleg∏oÊç 19 km i pu∏ap 6 km.
SzybkostrzelnoÊç wynosi do 20 strza∏ów/minut´. Uzupe∏nienie stanowià 2 pojedyncze
dzia∏ka plot. kal. 20 mm Oerlikon Mk 9,
wystrzeliwujàce do 800 pocisków/minut´ na
odleg∏oÊç do 2 km. Do zwalczania okr´tów
podwodnych s∏u˝y 6 wyrzutni torped pop
kal. 324 mm typu Mk 32 w 2 potrójnych zestawach. Stosuje si´ w nich torpedy Honeywell Mk 44 Mod 1 o zasi´gu do 5,5 km przy
pr´dkoÊci 30 w´z∏ów i g∏owicy bojowej
o wadze 32 kg. Uzbrojenie uzupe∏niajà 2
Êmig∏owce pok∏adowe typu „Cougar”
w wersji pop.
Bogate wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radary nawigacyjne Decca Typ 976
i Kelvin Hughes Typ 1006, dozoru powietrznego Marconi 965 M, dozoru nawodnego Marconi 992 Q, radary Eltra M-2228
i M-2221, sonary Kelvin Hughes 162
M i Graseby 184S. Na jednostkach zamontowano równie˝ aktywny system zak∏óceƒ
667 wraz z 2 wyrzutniami celów pozorowafot. „Combat Fleets of the World 2002-2003”

nych Knebworth „Corvus” i 2 wyrzutniami
celów pozorowanych „Barricade”. Okr´ty
posiadajà zintegrowany system dowodzenia
SP 100 i system „INMARSAT”.
Za∏oga okr´tów liczy 480 ludzi, w tym 36
oficerów.
Jednostki o znakach taktycznych 15 i 12
zosta∏y poddane kolejno modernizacji w latach 1988-1989, 1990-1991 oraz 1993-1994,
w wyniku których usuni´to przestarza∏e rakietowe systemy plot. „Seaslug i „Seacat” ,
powi´kszajàc pok∏ad lotniczy i hangar tak
by mo˝liwe by∏o bazowanie 2 Êmig∏owców.
Jednostka o znaku taktycznym 11 przesz∏a
niemal identycznà modernizacj´ w latach
1995-1996 oraz 2000.

Fr e g a t y r a k i e t o w e
Chile dysponuje 3 fregatami brytyjskiego
typu Leander 11, z których dwie by∏y budowane w latach 1971-1974 przez stoczni´
Yarrow w Scotstoun (Wielka Brytania) bezpoÊrednio na zamówienie marynarki wojennej tego kraju, zaÊ trzecià o znaku taktycznym 08 ( eks-Achilles zbud. 1967-1970)
nabyto jako u˝ywanà we wrzeÊniu 1990.
WypornoÊç standardowa jednostek wynosi 2 500 t, a pe∏na 2 962 t przy d∏ugoÊci
ca∏kowitej 113,4 m, szerokoÊci 13, 1 m i zanurzeniu 5,5 m. Nap´d stanowià 2 turbiny
parowe White/English Electric o ∏àcznej
mocy 30 000 KM, zasilane w par´ o ciÊnieniu 38,7 atm. i temperaturze 450° C przez 2
kot∏y Babcock-Wilcox. Pr´dkoÊç maksymalna 27 w´z∏ów, a zasi´g 4 500 Mm/12
w´z∏ach. Moc elektrowni pok∏adowych
2 500 kW.
Podstawowe uzbrojenie stanowià 4 (2 x II)
przeciwokr´towe pociski rakietowe Aerospatiale MM 40 „Exocet” o zasi´gu do 70
km, pr´dkoÊci 0,9 Ma i g∏owicy bojowej
o wadze 165 kg. Na uzbrojeniu okr´tu o numerze taktycznym 08 znajduje si´ starszy
model pocisków MM 38 „Exocet”. Uzbrojenie artyleryjskie stanowià 2 pó∏automatyczne dzia∏a plot. kal. 114 mm Vickers Mk
6 (1 x II) oraz 2 pojedyncze dzia∏ka plot.
kal. 20 mm Oerlikon Mk 9. Do zwalczania
okr´tów podwodnych s∏u˝y 6 wyrzutni torped pop kal. 324 mm Mk 32 w 2 potrójnych
zespo∏ach, w których u˝ywane sà torpedy
9. Latorre eks-Göta Lejon, krà˝. , zbud. 1943-1947, Göteborg
(Szwecja), wyp. 8 200/9 200 t, d∏. 182 m, szer. 16,5 m, zan.
6,6 m, tur. par. 100 000 KM, pr´dkoÊç maks. 33 w., uzbr.: 7
x 150 mm, 4 x 57 mm plot., 11x 40 mm plot, 6 wt kal. 533
mm, za∏oga 610 ludzi zakupiony w Szwecji 1971 r.
10. sà to 11 Capitan Prat (eks-Norfolk), zbud. Swan Hunter,
Wallsend, 1966-1970, 12 Cochrane (eks-Antrim), zbud. Fairfield, Govan 1966-1970 oraz 15 Blanco Encalada (eks-Fife), zbud. Fairfield Govan 1962-1966, czwarty z nabytych
okr´tów 14 Latorre (eks-Glamorgan), zbud. Vickers, Newcastle-on-Tyne 1962-1966, zakupiony w 1986, zosta∏ ju˝ wycofany ze s∏u˝by w roku 1998.
11. sà to 06 Condell, 07 Lynch oraz 08 Ministro Zenteno, w roku 1992 zakupiono jeszcze 09 General Baquedano (eksbryt. Ariadne), który jednak zosta∏ wycofany ze s∏u˝by ju˝
w 1998.

O K R ¢ T Y W O J E N N E • Nr 54 (4/2002)

75

FLOTY ÂWIATA
pop Honeywell Mk 44 Mod 1. Uzbrojenie
uzupe∏nia Êmig∏owiec pok∏adowy „Cougar”
lub Bo-105.
Wyposa˝enie elektroniczne jednostek
obejmuje radary — nawigacyjny Decca Typ
978 (na 08 Kelvin Hughes Typ 1006), dozoru powietrznego Marconi 965, dozoru nawodnego Marconi 992 Q, kierowania
ogniem artyleryjskim Plesey 903, sonary kad∏ubowe 177 (na 08 184), Kelvin Hughes
162 i Graseby 170 B. Okr´ty posiadajà równie˝ aktywny system zak∏óceƒ UA-8/ 9 i 668
wraz z 2 oÊmioprowadnicowymi wyrzutniami celów pozorowanych Knebworth „Corvus”. Wyposa˝ono je tak˝e w zintegrowany system dowodzenia SP 100 i „INMARSAT”.
Za∏oga fregat liczy 263 ludzi, w tym 20
oficerów.
W czasie przeprowadzanych remontów
z 08 zdemontowano przestarza∏y miotacz
bg „Limbo” powi´kszajàc pok∏ad lotniczy,
a w roku 2001 ze wszystkich fregat usuni´to
system rakiet plot. „Seacat”, które majà zostaç zastàpione przez izraelski system
„Barak”.

K u t ry r a k i e t o w e
Marynarka wojenna Chile dysponuje silnym, jak na ten region Êwiata zespo∏em
uderzeniowym, sk∏adajàcym si´ z 7 du˝ych
kutrów rakietowych dwóch ró˝nych typów.
Pierwsze 3 jednostki nale˝àce do izraelskiego typu Saar IV 12 zbudowane przez
stoczni´ Haifa (Izrael) w latach 1973-1974,
zosta∏y zakupione z „drugiej r´ki” odpowiednio w latach 1979, 1980 i 1997.
WypornoÊç standardowa tych okr´tów
wynosi 415 t, a wypornoÊç pe∏na 450 t przy
d∏ugoÊci 58,1 m, szerokoÊci 7,6 m i zanurzeniu 2,4 m. Nap´d stanowià 4 silniki wysokopr´˝ne MTU 16 V 396 o ∏àcznej mocy
13 000 KM (jednostka o numerze taktycznym 32 silniki MTU MD 871 o mocy 14 000
KM), które zapewniajà pr´dkoÊç maksymalnà 32 w´z∏y. Zasi´g wynosi 1 500
Mm/30 w´z∏ach i odpowiednio 3 600
Mm/17 w´z∏ach.
Kuter rakietowy Casma (LM 30).

Podstawowe uzbrojenie stanowià 4 (4 x I)
izraelskie przeciwokr´towe pociski rakietowe IAI „Gabriel I” o zasi´gu do 20 km,
pr´dkoÊci 0,7 Ma i g∏owicy bojowej zawierajàcej ∏adunek 75 kg heksogenu. Uzbrojenie artyleryjskie stanowià 2 dzia∏a plot. kal.
76 mm L/62 OTO-Melara compact (2 x I).
Wystrzeliwujà one pociski o wadze 6 kg na
odleg∏oÊç do 16 km i pu∏ap 12 km. SzybkostrzelnoÊç do 85 strza∏ów/minut´. Uzupe∏nienie stanowià 2 pojedyncze dzia∏ka plot.
kal. 20 mm Oerlikon oraz 2 wkm kal.
12,7 mm (2 x I).
Wyposa˝enie elektroniczne stanowià radary — nawigacyjny Raytheon 20 X, dozoru nawodnego Thomson-CSF THD 1040
„Neptune”, kierowania ogniem Eltra M2221 „Orion”. Jednostki posiadajà system
zak∏óceƒ Eltra MN 53 oraz 4 wyrzutnie celów pozorowanych ACDS.
Za∏oga okr´tów liczy 45 marynarzy i oficerów.
Pozosta∏e 4 kutry rakietowe nale˝à do
niemieckiego typu „148 — Combattante
II” 13. Zosta∏y zbudowane w latach
1972-1974 w stoczni CMN Cherbourg
(Francja) (3 jednostki) oraz Lürssen Vegesack (Niemcy) (1 okr´t) na zamówienie
Bundesmarine. Przez Chile zosta∏y nabyte
w latach 1997 i 1998.
WypornoÊç standardowa 234 t, a pe∏na
278 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 47 m, szerokoÊci 7,0 m i zanurzeniu 2,5 m. Nap´d stanowià 4 silniki wysokopr´˝ne MTU 16
V 396 o ∏àcznej mocy 13. 000 KM, które zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 31 w´z∏ów
(jednostka o numerze taktycznym 39 posiada silniki MTU MD 872 o mocy 14 400
KM, a jej pr´dkoÊç wynosi 36 w´z∏ów). Zasi´g 570 Mm/30 w´z∏ach i odpowiednio 1
600 Mm/15 w´z∏ach. Moc elektrowni pok∏adowej 270 kW.
Podstawowe uzbrojenie ofensywne stanowià 4 przeciwokr´towe pociski rakietowe
MM 38 „Exocet” (4 x I). Uzupe∏nia je
1 dzia∏o plot. kal. 76 mm L/62 OTO-Melara compact oraz 1 dzia∏ko plot. kal. 40 mm
Bofors.
fot. „Combat Fleets of the World 2002-2003”

Wyposa˝enie elektroniczne stanowià radary — nawigacyjny RM-20, dozoru nawodnego i powietrznego „Triton G” oraz
„Castor II J”. Okr´ty dysponujà wyrzutnià
celów pozorowanych „Wolke” oraz 2 szeÊcioprowadnicowymi wyrzutniami celów
pozorowanych „Hot Dog-Silver Dog”
Za∏oga kutrów rakietowych tego typu liczy 4 oficerów oraz 26 marynarzy i podoficerów.

Pa t r o l o w c e
Z uwagi z jednej strony na d∏ugà i nader
rozbudowanà lini´ brzegowà, a z drugiej na
bogactwo ∏owisk w strefie ekonomicznej
u wybrze˝y Chile w marynarce wojennej
licznie reprezentowane sà patrolowce i kutry patrolowe.
Do pierwszej grupy nale˝y ogó∏em 10
jednostek dwóch typów, a mianowicie niemieckiego Lürssen oraz w∏asnej budowy
Taitao.
4 patrolowce typu Lürssen 14 zosta∏y zbudowane na chilijskie zamówienie wg niemieckiego projektu przez stoczni´ Bazan
w San Fernando (Hiszpania) w latach
1963-1966. Ich pe∏na wypornoÊç wynosi 134
t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 36,2 m, szerokoÊci 5,6 m i zanurzeniu 1,6 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne MTU Mercedes- Benz Db 939 Db o ∏àcznej mocy 4 800
KM. Maksymalna pr´dkoÊç 30 w´z∏ów,
a zasi´g 1 500 Mm/15 w´z∏ach. Moc elektrowni pok∏adowej 90 kW.
Uzbrojenie patrolowców stanowi 1 dzia∏o plot kal. 40 mm L/70 Bofors oraz 2 wkm
kal. 12,7 mm (2 x I). Skromne wyposa˝enie
elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny
Decca 505. Za∏oga okr´tów liczy 20 ludzi.
Pierwotnie okr´ty typu Lürssen by∏y kutrami torpedowymi, jednak z uwagi na wiek
w roku 1998 usuni´to z nich uzbrojenie torpedowe (2 wyrzutnie kal. 533 mm) oraz
zredukowanano artyleri´, przystosowujàc
do wykonywania zadaƒ patrolowych.
Krajowa stocznia ASMAR w Talcahuano dostarczy∏a flocie Chile w latach
1992-1996 6 patrolowców typu Taitao 15.
WypornoÊç standardowa jednostek wynosi
483 t, a pe∏na odpowiednio 518 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 42,5 m, szerokoÊci
9,5 m i zanurzeniu 2,8 m. Nap´d stanowià
2 silniki wysokopr´˝ne Caterpillar 3512 TA
o ∏àcznej mocy 2 560 KM (w 2 ostatnich
okr´tach serii ju˝ o mocy 3 600 KM), które
zapewniajà pr´dkoÊç maksymalnà 16 w´12. sà to 30 Casma (eks-Romach), 31 Chipana (eks-Keshet)
oraz 34 Angamos (eks-Reshef), czwarta jednostka 35 Papudoa (eks-Tarshish) zosta∏a otrzymana w 1997, a ju˝
w 1999 wycofano jà ze s∏u˝by.
13. sà to 36 Guardiamarina Riquelme (eks-Wolf), 37 Teniente Orella (eks-Elster), 38 Teniente Serrano (eks-Tiger)
oraz 39 Teniente Uribe (eks -Luchs).
14. sà to 1605 Quidora, 1606 Tegualda, 1607 Guacolda oraz
1608 Fresia.
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Jednostki pomocnicze

trolowania i obs∏ugi chilijskiego sektora
Antarktydy.
41 Aquiles zosta∏ zbudowany na podstawie kanadyjskich planów w latach
1986-1988 w stoczni ASMAR w Talcahuano. WypornoÊç standardowa jednostki wynosi 2 767 t, a pe∏na 4.550 t przy d∏ugoÊci
ca∏kowitej 103 m, szerokoÊci 17 m i zanurzeniu 5,5 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne MAK 8 M 453 o ∏àcznej mocy
7 200 KM, które pozwalajà na rozwijanie
pr´dkoÊci maksymalnej 18 w´z∏ów. Moc
elektrowni pok∏adowej 1 375 kW.
Brak uzbrojenia, a wyposa˝enie nawigacyjne stanowià 2 radary, a za∏oga liczy 80
marynarzy i oficerów.
Aquiles mo˝e transportowaç 250 ludzi
i 1 550 t ∏adunku, jest wyposa˝ony w kuter
desantowy LCVP oraz làdowisko dla Êmig∏owca na rufie. Jednostka prócz zadaƒ
transportowych przewidziana jest równie˝
do pe∏nienia funkcji okr´tu szpitalnego
w czasie likwidacji skutków katastrof naturalnych.
46 Contra-Almirante Oscar Viel Toro
zosta∏ zbudowany w stoczni Canadian Vickers w Montrealu (Kanada) jako Norman
Mc Leod Rogers dla kanadyjskiej Coast
Guard, a nast´pnie zakupiony przez Chile
w roku 1995. WypornoÊç pe∏na przystosowanej do p∏ywania w lodach jednostki wynosi 6 570 t przy d∏ugoÊci 89,9 m, szerokoÊci 19,1 m i zanurzeniu 6,1m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne Ruston
HP16RKC o ∏àcznej mocy 12 150 KM, które zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 15
w´z∏ów. Zasi´g wynosi 12 000 Mm/12
w´z∏ach. Moc elektrowni pok∏adowych
1 615 kW.
Brak uzbrojenia, zaÊ wyposa˝enie elektroniczne stanowià 2 radary nawigacyjne
Kelvin-Hughes 14 i 12.
Za∏oga liczy 65 marynarzy i oficerów.
Przeznaczony do operowania na wodach
Antarktydy okr´t jest pomalowany w kolorach czerwonym (kad∏ub) i bia∏y (nadbudówka), posiada równie˝ làdowisko dla
Êmig∏owca wraz z teleskopowym hangarem.
Obs∏ug´ okr´tów podwodnych zabezpiecza jednostka-baza 42 Merino 18. Okr´t zosta∏ zbudowany przez stoczni´ Karlskronavarvet w Karlskronie (Szwecja) w latach
1968-1971 jako stawiacz min Ålvsborg dla
szwedzkiej marynarki wojennej, a w roku
1996 nabyty przez Chile.

Marynarka wojenna Chile posiada doÊç
wszechstronnie rozbudowany, zbalansowany zespó∏ jednostek pomocniczych, którà sà
w stanie zabezpieczyç utrzymanie pe∏nej
gotowoÊci si∏ bojowych. Na pierwszym
miejscu nale˝y wymieniç tu 2 transportowce, z których jeden przeznaczony jest do pa-

15. sà to 71 Contramaestre Micalvi, 72 Contramaestre Ortiz,
73 Aspirante Isaza, 74 Aspirante Morel, 77 Corneta Cabrales oraz 78 Piloto Sibbald.
16. sà to 92 Rancagua oraz 95 Chachabuco, trzecia z jednostek
91 Maipo zosta∏a wycofana ze s∏u˝by w roku 1998.
17. sà to 94 Orompello oraz 90 Elicura pe∏na, acz nieu˝ywana
powszechnie nazwa jednostki brzmi: Almirante Jose Toribio Merino Castro.

Kutry patrolowe marynarki wojennej Chile
Typ

Protector
Dabur
ASMAR 1160
Pillan
Ona
Maule
LPM 1916
Rodman
Chiloe

IloÊç

Lata budowy

WypornoÊç

Pr´dkoÊç

7
10
1
3
1
10
1
10
4

1989-2000
1991-1995
1991
1979-1983
1981
1982-1983
1986
1996
?

120 t
40 t
10 t
43 t
79 t
14 t
?
?
?

20 w
22 w
25 w
25 w
22 w
18 w
10 w
30 w
?

z∏ów. Zasi´g znaczny, bo wynoszàcy 4 200
Mm/12 w´z∏ach, a autonomicznoÊç 30 dób.
Moc elektrowni pok∏adowej 300 kW.
Uzbrojenie stanowi 1 dzia∏o plot. kal.
40 mm Bofors oraz 2 pojedyncze dzia∏ka
plot. kal. 20 mm Oerlikon wzgl´dnie 2 wkm
kal. 12,7 mm (2 x I). Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje 2 radary Racal-Decca.
Za∏oga patrolowców liczy 23 marynarzy
i oficerów.

Okr´ty desantowe
Chile dysponuje równie˝ zespo∏em 6
okr´tów desantowych, którego jednostkà
flagowà jest 93 Valdivia, otrzymany w roku
1995 z U.S. Navy. Jednostka typu Newport,
której wczeÊniejsza nazwa brzmia∏a LST
1189 San Bernardino zosta∏a zbudowana
w latach 1969-1971 przez stoczni´ National
Steel w San Diego (USA).
WypornoÊç standardowa wynosi 4 970 t,
a pe∏na 8 450 t przy d∏ugoÊci 159,2 m, szerokoÊci 21,8 m i zanurzeniu 5,3 m. Nap´d
stanowi 6 silników wysokopr´˝nych Alco
16-251 o ∏àcznej mocy 16.500 KM, które zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 20 w´z∏ów.
Zasi´g 2 500 Mm/14 w´z∏ach.
Uzbrojenie stanowi 6-lufowy zestaw
„Phalanx” Mk. 15 kal. 20 mm o pr´dkoÊci
poczàtkowej 1 097 m/s i szybkostrzelnoÊci
teoretycznej do 3 000 strza∏ów/minut´ oraz
2 wkm kal. 12,7 mm (2 x I). Wyposa˝enie
elektroniczne obejmuje radary nawigacyjny
i dozoru nawodnego LN-66 oraz SPS-10,
a tak˝e 2 wyrzutnie celów pozorowanych
SRBOC Mk.36.
Za∏oga liczy 186 ludzi, w tym 12 oficerów. Jednostka mo˝e przewoziç desant
w sile 430 ˝o∏nierzy i 2 000 t ∏adunku, do
wy∏adunku s∏u˝y ruchoma rampa o d∏ugoÊci 34,1 m oraz 3 kutry LCVP i 1 LCP.
W sk∏adzie floty znajdujà si´ równie˝
2 jednostki LST francuskiego typu Batral 16
zbudowane w latach 1980-1986 przez krajowà stoczni´ ASMAR w Talcahuano. Ich wypornoÊç standardowa wynosi 770 t, a pe∏na
1 330 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 80 m, szerokoÊci 13 m i zanurzeniu 3 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne SEMT Pielstick
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12 PA 4 V 185 VG o ∏àcznej mocy 4 000
KM, zapewniajàce maksymalnà pr´dkoÊç
16 w´z∏ów. Zasi´g wynosi 4 500 Mm/13 w´z∏ach.
Uzbrojenie stanowià 2 dzia∏a plot. kal. 40
mm L/60 Bofors (2 x I) oraz 2 pojedyncze
dzia∏ka plot. kal. 20 mm Oerlikon. Wyposa˝enie elektroniczne stanowià 2 radary nawigacyjne Decca 1229.
Za∏oga liczy 47 marynarzy i oficerów.
Jednostki mogà przewoziç desant w sile 138
˝o∏nierzy oraz 350 t ∏adunku, dysponujà làdowiskiem dla Êmig∏owca na rufie.
WÊród jednostek desantowych znajdujà
si´ tak˝e 2 starsze LSM typu Orompello 17
oraz barka desantowa LCM typu Pisagua.
Okr´ty typu Orompello zbudowano
w roku 1964 w stoczni Dade w Miami
(USA) oraz w ASMAR w Talcahuano. Ich
wypornoÊç standardowa wynosi 290 t, a pe∏na 750 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 43, 9 m,
szerokoÊci 10,4 m i zanurzeniu 3, 9 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne Cummins VT 17-700M o ∏àcznej mocy 900 KM,
które zapewniajà pr´dkoÊç maksymalnà
10,5 w´z∏a. Zasi´g 2 900 Mm/9 w´z∏ach.
Moc elektrowni pok∏adowej 120 kW.
Uzbrojenie sk∏ada si´ z 3 pojedynczych
dzia∏ek plot. kal. 20 mm Oerlikon. Skromne wyposa˝enie elektroniczne stanowi radar nawigacyjny Raytheon 1500 B.
Za∏oga liczy 20 ludzi. Jednostki mogà zabieraç 350 t ∏adunku.
Pe∏na wypornoÊç barki desantowej typu
Pisagua zbudowanej w roku 1995 w stoczni
SIMAR w Santiago (Chile) wynosi 195
t przy wymiarach 22,3 x 6 x 1,5 m. Nap´d
stanowi silnik wysokopr´˝ny, który zapewnia pr´dkoÊç 8 w´z∏ów. Zasi´g 500 Mm/8
w´z∏ach. ¸adownoÊç 50 t.
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FLOTY ÂWIATA
WypornoÊç standardowa 2 400 t, a pe∏na
2 650 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 92,4 m, szerokoÊci 14,7 m i zanurzeniu 4 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne NohabWärtsila 112 VS o ∏àcznej mocy 4 200 KM,
które zapewniajà pr´dkoÊç maksymalnà 16
w´z∏ów. Moc elektrowni pok∏adowej
1 200 kW.
Uzbrojenie jednostki stanowià 3 pojedyncze dzia∏a plot. kal. 40 mm Bofors, a wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar
nawigacyjne Raytheon oraz radary Skanter
009, „Sea Giraffe” HC 50 i 9 LV 200 Mk 2,
na pok∏adzie znajdujà si´ równie˝ 2 wyrzutnie celów pozorowanych „Philax”
Za∏oga liczy 97 ludzi, w tym 20 oficerów,
zaÊ pomieszczenia okr´tu pozwalajà na zakwaterowanie 205 marynarzy z jednostek
podwodnych. Na pok∏adzie znajduje si´
tak˝e làdowisko dla Êmig∏owca.
Zaopatrzenie w paliwo jednostek floty
zapewnia zbiornikowiec 53 Araucano, zbudowany na zamówienie Chile w latach
1966-1967 w stoczni Burmeister & Wain
w Kopenhadze (Dania). WypornoÊç standardowa wynosi 17 300 t, a pe∏na odpowiednio 23 000 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej
160,9 m, szerokoÊci 22 m i zanurzeniu
8,8 m. Nap´d zapewnia silnik wysokopr´˝ny Burmeister & Wain 62 UT BF 140 o mocy 10 800 KM, który umo˝liwia uzyskiwanie
maksymalnej pr´dkoÊci 17 w´z∏ów. Zasi´g
12 000 Mm/14,5 w´z∏a.
Uzbrojenie stanowià 4 dzia∏a plot. kal.
40 mm L/70 Bofors (2 x II), które strzelajà
wa˝àcymi 0,89 kg pociskami na odleg∏oÊç
do 10 km i pu∏ap 3 km. SzybkostrzelnoÊç
teoretyczna do 120 strza∏ów/minut´. Wyposa˝enie elektroniczne stanowià 2 radary nawigacyjne oraz system „INMARSAT”.
Za∏oga liczy 130 ludzi, w tym 13 oficerów.
Araucano mo˝e przewoziç 21 126 m3 paliw p∏ynnych oraz 1 444 m3 ∏adunków suchych, dysponuje 2 stanowiskami do podawania zaopatrzenia na jednostki znajdujàce
si´ w ruchu.
W roku 1992 chilijska marynarka wojenna wzbogaci∏a si´ o „u˝ywany” okr´t hydrograficzny 60 Vidal Gormaz, eks-amerykaƒski AGOR 10 Thomas Washington ze stanu
U.S. Navy, nale˝àcy do typu Conrad, zbudowany w stoczni Marinette Marine (USA)
w latach 1963-1965.WypornoÊç standardowa
wynosi 1 238 t, a pe∏na 1 490 t przy d∏ugoÊci
ca∏kowitej 63, 7 m, szerokoÊci 11,3 m i zanurzeniu 6,3 m. Nap´d diesel-elektryczny
o mocy 1 000 KM, zapewnia pr´dkoÊç maksymalnà 12 w´z∏ów. Znaczny, bo wynoszàcy
8 500 Mm zasi´g przy pr´dkoÊci 12 w´z∏ów.
Moc elektrowni pok∏adowych 850 kW.
Uzbrojenie sk∏ada si´ z 2 pojedynczych
dzia∏ plot. kal. 20 mm, a wyposa˝enie
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elektroniczne stanowi radar RCA
CRM-N 1 A-75.
Liczàca 47 ludzi, w tym 6 oficerów za∏oga okr´tu ma do dyspozycji 3 laboratoria
badawcze.
W si∏ach pomocniczych floty Chile znajdujà si´ równie˝ 6 holowników, w tym 3
oceaniczne. Wszystkie jednostki pochodzà
z zakupów z „drugiej r´ki”. Najwi´kszymi
sà 2 holowniki typu Janegueo 19, zbudowane w roku 1974 w stoczni Salthammer-Aukra (Norwegia) jako statki do obs∏ugi platform wiertniczych, a nast´pnie nabyte
przez marynark´ wojennà w latach 1988
i 1992.
WypornoÊç standardowa 940 t, a pe∏na
2 380 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 58,3 m, szerokoÊci 12,6 m i zanurzeniu 4,0 m. Wzmocniona konstrukcja kad∏uba pozwala na poruszanie si´ w lodach. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne MAK o ∏àcznej mocy
6 400 KM, które zapewniajà maksymalnà
pr´dkoÊç 14,5 w´z∏a.
Uzbrojenie sk∏ada si´ z 1 dzia∏a plot. kal.
40 mm Bofors, wyposa˝enie elektroniczne
obejmuje radary Furuno FR 240 oraz Terma 7 T 48, a za∏oga liczy 20 ludzi, w tym
5 oficerów.
W roku 1991 zakupiono kolejny u˝ywany
statek do obs∏ugi platform wiertniczych,
przystosowujàc go do s∏u˝by jako holownik
68 Leucoton 20 Jednostka zosta∏a zbudowana w roku 1972 w stoczni De Waal w Zaltbommel (Holandia) jako Smit Lloyd 44.
WypornoÊç pe∏na holownika wynosi
1 750 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 53,1 m, szerokoÊci 12,3 m i zanurzeniu 4,4 m. Nap´d
stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne Werkspoor-Wärtsila 6 L TM 410 o ∏àcznej mocy
7 200 KM, które zapewniajà pr´dkoÊç maksymalnà 13 w´z∏ów.
Uzbrojenie stanowià 2 dzia∏a plot kal.
40 mm Bofors (2 x I), wyposa˝enie elektroniczne obejmuje 2 radary nawigacyjne,
a za∏oga liczy 15 marynarzy i oficerów.
Holowniki portowe to 115 Galvez, 120
Reyes o mocy 200 KM oraz 128 Cortes
o mocy 500 KM.
Flot´ pomocniczà dope∏niajà 2 ma∏e
transportowce personelu, zbudowane
przez stoczni´ ASMAR w Talcahuano
w roku 1967. Ich pe∏na wypornoÊç wynosi
205 t przy wymiarach 24,4 x 6,7 x 2,6 m. Nap´d stanowi silnik wysokopr´˝ny Cummins
o mocy 340 KM, który zapewnia pr´dkoÊç
8 w´z∏ów. Jednostki mogà przewoziç na
krótkich trasach 200 pasa˝erów.
W sk∏adzie floty znajduje si´ tak˝e pozyskany w roku 1997 stawiacz p∏aw 63 Ingenerio George Slight Marshall wyposa˝ony w dêwig pok∏adowy 15 t, o wypornoÊci pe∏nej 816 t przy wymiarach 53 x 11
x 3,5 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysoko-

pr´˝ne Ruston 6 AP 230 o ∏àcznej mocy
1 360 KM, które zapewniajà pr´dkoÊç 12
w´z∏ów. Moc elektrowni pok∏adowej
500 kW. Uzbrojenie stanowià 2 dzia∏ka
plot. kal. 20 mm, zaÊ za∏oga liczy 20 oficerów i marynarzy.
Na koƒcu wreszcie bodaj najpopularniejszy okr´t marynarki wojennej Chile, znany
w wielu portach Êwiata szkuner szkolny
Esmeralda, zbudowany w stoczni Bazan
w Kadyksie (Hiszpania) w latach 1953-1954
jako Don Juan de Austria. WypornoÊç
standardowa wynosi 3 420 t, zaÊ pe∏na
3 754 t przy d∏ugoÊci kad∏uba 94,1 m (ca∏kowita z bukszprytem odpowiednio 113 m),
szerokoÊci 13,1 m i zanurzeniu 6,7 m. Czteromasztowy szkuner o powierzchni ˝agla
2 870 m2 i wysokoÊci masztów 48,5 m. Nap´d pomocniczy silnik wysokopr´˝ny Fiat
o mocy 1 400 KM, zapewnia pr´dkoÊç 10
w´z∏ów. Zasi´g pod silnikiem 8 000 Mm/8
w´z∏ach. W sk∏ad wyposa˝enia wchodzà 4
dzia∏ka salutacyjne kal. 47 mm, radary nawigacyjne oraz system „INMARSAT”. Etatowa za∏oga liczy 245 ludzi, w tym 21 oficerów + 88 kadetów.
W roku 1977 ˝aglowiec zosta∏ poddany
modernizacji w Saldanha Bay w Republice
Po∏udniowej Afryki.
*
*
*
Z zaprezentowanego wy˝ej materia∏u
wynika jednoznacznie, ˝e jednostki marynarki wojennej Chile starzejà si´ w sposób
nieub∏agany. Do niedawna pewnym przeciwdzia∏ajàcym lekarstwem mia∏a byç budowa przez stoczni´ ASMAR w Talcahuano serii 4 fregat niemieckiego typu MEKO 400 o wypornoÊci pe∏nej 4 000 t, d∏ugoÊci 130 m i pr´dkoÊci 26 w´z∏ów. Z zamiaru
tego ostatecznie jednak zrezygnowano
w styczniu 2002 roku 21 ze wzgl´dów ekonomicznych, co na nowo postawi∏o problem
modernizacji floty. Wszystko wskazuje, ˝e
zostanie ona „odnowiona” tradycyjnà metodà czyli przez zakup w najbli˝szym czasie
z „drugiej r´ki” u˝ywanych okr´tów holenderskich bàdê brytyjskich.
Bibliografia :
Flottes de combat 2002 pod red. Prezelin. B, Rennes 2001.
Jane’s Fighting Ships 1992-93, Coulsdon 1992.
Ma∏a Encyklopedia Wojskowa, t 1, „A-J”, Warszawa 1968.
„Morza, Statki i Okr´ty” nr 3/2002, — Z ˝ycia flot.
serwis internetowy www. fach-extraoficial.com/ingles/armada.

18. sà to 66 Galvarino (eks-Maersk Traveller) i 67 Lautaro
(eks- Maersk Tender), trzecia z jednostek 65 Janequeo
(eks-Maersk Transporter) zosta∏a wycofana ze s∏u˝by w roku 1998.
19. bliêniacze jednostki 64 Yelcho (eks-Smit Lloyd 43) oraz 69
Colo Colo (eks-Smit Lloyd 46) zosta∏y wycofane ze s∏u˝by
w latach 1998-1999.
20. sà to 110 Meteoro oraz ? Buzo Sobenes.
21. za „Morza, Statki i Okr´ty” nr 3/2002 — Z ˝ycia flot.
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Korabli i Katiera WMF SSSR
1939 -1945 gg.
Szirokorad Aleksander B. W ramach serii wydawniczej „Professiona∏”
pod red. Taras A.J., format 140 x 217
mm, s. 944, fot. 183, rys. 4, sylwetki
i rzuty okr´tów 171, wyd. „Harwest”,
Miƒsk 2002 r., brak ceny
W lutym 2002 roku miƒskie wydawnictwo „Harwest” w ramach redagowanej przez A.J. Tarasa serii „Professiona∏” opublikowa∏o kolejnà bardzo obszernà prac´ autorstwa Aleksandra
B Szirokorada zatytu∏owanà Korabli
i Suda WMF SSSR 1939-1945 gg. Tym
razem znany ju˝ z licznych wczeÊniejszych prac autor postanowi∏ zmierzyç
si´ z tematem „rzekà”, jakim jest próba
przedstawienia rzeczywistego pe∏nego
sk∏adu bojowego marynarki wojennej
Zwiàzku Radzieckiego w okresie trwania II wojny Êwiatowej i to w jej ca∏kowitym wymiarze czasowym, to znaczy
poczynajàc od 1 wrzeÊnia 1939 a˝ do 2
wrzeÊnia 1945, nie ograniczajàc si´ jak
to by∏o praktykowane w radzieckiej historiografii tylko do tzw. „Wielkiej
Wojny Ojczyênianej”, którà zapoczàtkowa∏ atak Niemiec na ZSRR w dniu
22 czerwca 1941 roku.
Nale˝y w tym miejscu zaznaczyç, ˝e
ksià˝ka Szirokorada nie jest pierwszà
publikacjà w rosyjskoj´zycznym piÊmiennictwie poÊwi´conym temu zagadnieniu, bowiem jeszcze w roku 1988
Siergiej S. Biere˝noj wyda∏ nowatorskà
wówczas prac´ pod tytu∏em Korabli
i Suda WMF 1928-1945 w której zawar∏
wyniki swych badaƒ nad stanem posiadania radzieckiej floty doby II wojny
Êwiatowej. OczywiÊcie mówiàc o okr´tach radzieckiej marynarki wojennej
trudno pominàç jeszcze wczeÊniejszà
ksià˝k´ Meister J, Soviet Warships of
Second World War wydanà w Londynie w roku 1977, jednak ta ostatnia
z uwagi na brak dost´pu jej autora do
oryginalnych radzieckich materia∏ów
archiwalnych, mia∏a w du˝ej mierze
charakter spekulacji intelektualnej.
Szirokorad zaprezentowa∏ radzieckie okr´ty wojenne wspomnianego
okresu w rozbiciu na poszczególne floty, a tak˝e flotylle, w obr´bie których
w sposób chronologiczny (od najstar-

szych do najnowszych) wymieniono
jednostki g∏ównych klas z uwzgl´dnieniem podstawowych wyst´pujàcych typów oraz egzemplarze nietypowe.
W zestawieniach tych znalaz∏y si´ zarówno typowe okr´ty jak równie˝ cywilne jednostki ró˝nego przeznaczenia
zmobilizowane i wcielone w sk∏ad marynarki wojennej dopiero po wybuchu
wojny radziecko-niemieckiej w czerwcu
1941 roku.
Ksià˝ka dotyczy wy∏àcznie jednostek bojowych flot i flotylli, pozostawiajàc poza sferà zainteresowania wszystkie nader liczne jednostki pomocnicze
i zabezpieczajàce, bez których nie by∏oby mo˝liwe dzia∏anie marynarki wojennej jako ca∏oÊci. Zresztà, jak powiada
sam autor, z uwagi na ramy obj´toÊciowe jednotomowej pracy, liczàcej ju˝
niemal 1 000 stron, w sk∏adzie bojowym
nie uwzgl´dniono równie˝ jednostek
desantowych, a tak˝e pochodzàcych
z mobilizacji kutrów tra∏owych, patrolowych oraz obrony plot.
Ka˝da jednostka zosta∏a zaopatrzona w metryczk´ obejmujàcà takie dane
„biograficzne” jak stocznia, daty wodowania i wejÊcia do s∏u˝by, przydzia∏
wraz z jego ewentualnymi wojennymi
zmianami, a tak˝e losy jednostek, to
znaczy zatoni´cie, w przypadku, gdy takie mia∏y miejsce wzgl´dnie czas i miejsce wycofania z eksploatacji w okresie
powojennym. Istotnym mankamentem
wspomnianych metryczek jest w zasadzie ca∏kowity brak informacji na temat
udzia∏u okr´tów w operacjach bojowych w czasie trwania wojny. Stopieƒ
precyzji informacji zawartych w metryczkach jest mocno zró˝nicowany,
choç z regu∏y sà one obszerniejsze dla
du˝ych okr´tów nawodnych. Wyjàtek
od tej regu∏y stanowiç mogà okr´ty
„zdobyczne”, pochodzàce z marynarki
wojennej Polski oraz paƒstw ba∏tyckich,
a tak˝e niektóre zmobilizowane jednostki rzeczne, które z racji swego s´dziwego wieku bra∏y ju˝ wczeÊniej
udzia∏ w licznych konfliktach zbrojnych.
Podstawowe dane taktyczno-techniczne poszczególnych typów okr´tów,
a tak˝e jednostek nietypowych zamieszczane by∏y zawsze przed metryczkami. Dane te cz´sto wzbogacone sà
o gruboÊç opancerzenia, typ silników,
zasi´g przy pr´dkoÊci maksymalnej
i ekonomicznej jak równie˝ przeprowadzone w czasie trwania wojny zmiany
uzbrojenia.
Publikacja obejmuje podstawowe
floty, a wi´c Ba∏tyckà, Czarnomorskà,
Pó∏nocnà i Oceanu Spokojnego oraz
Êródlàdowe flotylle — Wo∏˝aƒskà, Kaspijskà, ¸ado˝skà, One˝skà, Czudzkà,
Ilmeƒskà (a precyzyjniej Ilmeƒski Oddzia∏ Okr´tów), Piƒskà, Dnieprzaƒskà,
Dunajskà i Amurskà. Dane dotyczàce
Flotylli Czudzkiej, Ilmeƒskiej i Dunajskiej dotyczà okresu roku 1941, a nast´pnie po ich ponownym odtworzeniu
w pierwszym przypadku 1944, w drugim
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lat 1943-1944, a w trzecim 1944-1945.
Z uwagi na koniecznoÊç unikni´cia powtarzania informacji istniejàca nieprzerwanie od 1920 roku Flotylla Bia∏omorska nie zosta∏a wyodr´bniona, lecz potraktowano jà jako cz´Êç Floty Pó∏nocnej.
W∏aÊnie uwzgl´dnienie w opracowaniu flotylli Êródlàdowych, zw∏aszcza
tych niemal zupe∏nie nieznanych, improwizowanych, dzia∏ajàcych na jeziorach, w istotny sposób podnosi jego walor poznawczy.
Ca∏oÊç publikacji jest starannie ilustrowana zarówno zdj´ciami, których
cz´Êç nale˝y do rzadko spotykanych na
∏amach innych prac jak i sylwetkami
i rzutami jednostek. Te, szczególnie
w odniesieniu do jednostek rzecznych,
a zw∏aszcza zmobilizowanych, sà oryginalne stanowiàc rezultat dzia∏aƒ badawczych i odtworzeniowych ich twórcy
A.J. Liutowa.
Brak bibliografii, podobnie zresztà
jak we wczeÊniejszych ksià˝kach autorstwa Szirokorada, stanowi niewàtpliwie
mankament publikacji.
W cz´Êci koƒcowej pracy zawarto
spis stosowanych w tekÊcie skrótów
oraz liczàcy 63 pozycje wykaz stoczni
i zak∏adów produkujàcych uzbrojenie
oraz wyposa˝enie dla potrzeb marynarki wojennej.
Korzystanie z opas∏ego tomu, jakim
jest ksià˝ka, u∏atwia zawarty na koƒcu
wykaz nazw okr´tów uszeregowany wg
poszczególnych flot i flotylli, zaÊ w ich
obr´bie w rozbiciu na klasy jednostek
p∏ywajàcych.
Praca zawiera tak˝e dodatek autorstwa S.W. Je∏agina i A.J. Tarasa zatytu∏owany Gibiel linkora Noworossijsk 29
oktiabria 1955 goda, stanowiàcy kolejnà, trzeba przyznaç wielce oryginalnà,
choç nie pozbawionà umocowaƒ natury
historycznej, politycznej i militarnej,
próbà wyjaÊnienia tajemnicy tej najwi´kszej tragedii Floty Czarnomorskiej
czasu pokoju.
Praca Aleksandra B. Szirokorada
Korabli i katiera WMF SSSR
1939-1945 gg. stanowi bez wàtpienia
bardzo cenny przyczynek do poznania
wojennych losów okr´tów flot Zwiàzku
Radzieckiego. Razem z wczeÊniejszà
ksià˝kà Siergieja S. Biere˝noja Korabli
i suda WMF 1928-1945, daje w miar´
pe∏ny obraz tego, czym dysponowa∏
ZSRR na morzach, jeziorach i rzekach.
Publikacja, choç nie pozbawiona pewnych sygnalizowanych mankamentów,
jest na pewno godna przeczytania przez
wszystkich, których interesujà dzia∏ania
na wodach wschodnioeuropejskich.
Dzi´ki eleganckiej lakierowanej ok∏adce, ksià˝ka nawet wizualnie prezentuje
si´ mile dla oka, co oczywiÊcie jest tylko
drobnym argumentem przemawiajàcym za umieszczeniem jej we w∏asnych
zbiorach bibliotecznych.

Wahoo
R i c h a r d H . O ’ K a n e , s . 487 format
150 x 210mm 32 fot, 15 map i rys. Wyd.
Finna, Gdaƒska 2001, brak ceny
W znanej ju˝ naszym czytelnikom
serii z kotwicà ukaza∏a si´ kolejna
ksià˝ka dotyczàca dzia∏aƒ okr´tów
podwodnych w czasie drugiej wojny
Êwiatowej. Porusza ona nadal ma∏o
znanà w naszym kraju problematyk´
udzia∏u amerykaƒskich okr´tów podwodnych w wojnie na Pacyfiku.
Jest nià monografia Wahoo (SS
238) jednego z najlepszych amerykaƒskich okr´tów podwodnych, który
swojà s∏aw´ zdoby∏ w poczàtkowym
okresie walk z Japoƒczykami gdy
amerykaƒskie si∏y podwodne prze˝ywa∏y bardzo g∏´boki kryzys spowodowany g∏ównie wadliwymi torpedami.
Mia∏o to miejsce za sprawà dowódcy
okr´tu kmdr por. Dudley Matona
oraz jego zast´pcy kmdr ppor. Richarda O’Kane, którego dzie∏em jest
omawiana publikacja.
Dzi´ki temu w nasze r´ce trafi∏a
pozycja bardzo szczegó∏owo opisujàca dzia∏alnoÊç bojowà tego okr´tu,
obejmujàca siedem patroli z których
w pi´ciu autor uczestniczy∏ osobiÊcie.
Bardzo dok∏adnie przedstawi∏ on ˝ycie codzienne na tej jednostce, mo˝emy mi´dzy innymi dowiedzieç si´ jak
wyglàda∏ proces zanurzania okr´tu
oraz jak odpalano torpedy. Dzi´ki temu pozycja ta stanowi skarbnice wiedzy na temat konstrukcji jak i sposobu dzia∏ania amerykaƒskich okr´tów
podwodnych z tego okresu. Na uwag´
zas∏ugujà ilustracje prezentujàce
wn´trze okr´tu jak te˝ s∏owniczek
terminów wojennomorskich b´dàcy
dzie∏em t∏umacza, który jest bardzo
przydatny nie tylko przy lekturze tej
ksià˝ki.
Podsumowujàc Wahoo jest bardzo
ciekawà publikacjà rozszerzajàcà naszà wiedz´ na temat dzia∏aƒ amerykaƒskiej floty podwodnej na Dalekim
Wschodzie. Na pewno jest godna polecenia wszystkim, których ta tematyka interesuje.

Maciej S. Sobaƒski

Andrzej Nitka
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RECENZJE

Atomnyje podwodnyje ∏odki
WMF SSSR i Rossiji
Biere˝noj Siergiej S., Format 202
x 2 9 0 m m , s . 8 0 , f o t . 1 3 9 , w tym 9
b a r w n y c h , r y s . 3 2 ( s y l w e t k i i przekro je), wyd. „Nawal Kollekcija” Moskwa,
„Morskoj istoriczeskij almanach No 7”
— Specijalnyj wypusk, Moskwa 2001,
brak ceny
Jest oczywistym truizmem ciàg∏e
powtarzanie jak wielkà tajemnicà
otoczone by∏y wszelkie informacje
dotyczàce si∏ zbrojnych dawnego
Zwiàzku Radzieckiego, w tym równie˝ jego floty wojennej w czasie istnienia tego paƒstwa, ale obecne
m∏ode pokolenie czytelników wychowane, gdy nie funkcjonowa∏ ju˝
os∏awiony urzàd w Warszawie przy
ul. Mysiej (dla niewtajemniczonych tzw. „cenzura”), zapewne zupe∏nie
nie potrafi wyobraziç sobie takiego
stanu. DoÊç tylko powiedzieç, ˝e tajemnica obejmowa∏a zarówno stan
wspó∏czesny, co jeszcze od biedy
mo˝na próbowaç wyt∏umaczyç, ale
tak˝e informacje z przesz∏oÊci o znaczeniu co najwy˝ej historycznym,
dotyczàce przyk∏adowo okresu II
wojny Êwiatowej. Co wi´cej ewentualne dane techniczne i materia∏ ikonograficzny docierajàcy drogà oficjalnà z za wschodniej granicy by∏
zupe∏nie nieweryfikowalny, tym bardziej, ˝e w owych wcale nie tak znów
odleg∏ych czasach, dost´p do publikacji zachodnich, gdzie mo˝na by∏o
szukaç jakiÊ porównaƒ, stanowi∏ delikatnie mówiàc powa˝ny k∏opot.
Swoista rewolucja w zakresie
udost´pnienia radzieckich, a póêniej
i rosyjskich informacji o charakterze
historyczno-wojskowym i czysto wojskowym, nastàpi∏ dopiero w czasach
Gorbaczowa i jego nast´pców, a rezultatem tego stanu rzeczy by∏a swoista reakcja odbicia, polegajàca na
wydawaniu w Rosji nader licznych
publikacji o tej tematyce, w tym tak˝e ods∏aniajàcych tajemnice marynarki wojennej, jej sprz´tu, a tak˝e
niektórych powojennych „pokojowych” dzia∏aƒ. Okr´ty podwodne
o nap´dzie atomowym, zw∏aszcza te
uzbrojone w mi´dzykontynentalne

80

pociski rakietowe, stanowiàce trzon
radzieckich strategicznych si∏ uderzeniowych, otacza∏a przez minione
ponad 40 lat szczególna „ochrona”.
W roku 2001 moskiewskie wydawnictwo „Nawal Kollekcija” opublikowa∏o jako specjalny numer 7
„Morskogo istoriczeskogo almanacha” prac´ Siergieja S. Biere˝noja
zatytu∏owanà Atomnyje podwodnyje
∏odki WMF SSSR i Rossiji. Zmar∏y
w koƒcu 2000 roku autor publikacji,
zawodowy historyk, kpt II rangi
(kmdr por.) rezerwy, nale˝a∏ do najwybitniejszych znawców dziejów
okr´tów radzieckiej i rosyjskiej floty. W jego dorobku autorskim znalaz∏y si´ tak fundamentalne prace jak
Korabli i suda WMF SSSR 1928 1945, F∏ot SSSR korabli i suda lendliza czy wreszcie Trofieji i reparaciji WMF SSSR, ale tak˝e liczne broszury i artyku∏y na ∏amach czasopism
poÊwi´cone wspó∏czesnym okr´tom.
Wydana w roku 2001 praca jest
ostatnià z napisanych w ca∏oÊci
przez Biere˝noja, choç z jego niepublikowanych zasobów archiwalnych
i dorobku korzystaç b´dà jeszcze zapewne rzesze historyków i mi∏oÊników dziejów floty.
Nale˝y przy tym zaznaczyç, ˝e
wspomniana wy˝ej ksià˝ka Biere˝noja nie jest pierwszà rosyjskoj´zycznà publikacjà poÊwi´conà atomowym okr´tom podwodnym. W roku 2000 moskiewskie czasopismo
„Technika i Wooru˝enije” w numerze 5/6 wyda∏o zeszyt pod tytu∏em
Otieczestwiennyje atomnyje podwodnyje ∏odki autorstwa W∏adymira
Ilina i Aleksandra Kolesnikowa.
Podstawowa ró˝nica mi´dzy tymi
wydawnictwami polega przede
wszystkim na innym roz∏o˝eniu akcentów, bowiem ostatnia z prac swà
uwag´ koncentruje g∏ównie na zagadnieniach natury technicznej oraz
uzbrojeniu okr´tów poszczególnych
projektów, w mniejszym natomiast
stopniu ich dziejom.
Koncepcja ostatniej ksià˝ki Biere˝noja jest analogiczna jak w przypadku wczeÊniejszych prac tego autora wydanych w ramach serii „Morskaja Kollekcija”, poÊwi´conych radzieckim, a nast´pnie rosyjskim du˝ym okr´tom nawodnym (nr 1/1995),
okr´tom patrolowym (nr 2/2000)
oraz kutrom rakietowym i zop (nr
2/2001). Polega ona na zamieszczeniu krótkiej charakterystyki podstawowych parametrów taktyczno-technicznych okr´tów danego projektu,
a nast´pnie prezentacji poszczególnych konkretnych jednostek w uk∏adzie chronologicznym, poczynajàc
od najstarszych, a koƒczàc na wspó∏czesnych i znajdujàcych si´ aktualnie jeszcze w fazie budowy.
Ogó∏em w ksià˝ce znalaz∏y si´
krótkie notatki - „biogramy” dotyczàce 254 okr´tów podwodnych

z nap´dem atomowym, powsta∏ych
w latach 1955 —2000, co Êwiadczy
o skali wysi∏ku zarówno finansowego
jak i organizacyjnego, jaki w∏o˝y∏
Zwiàzek Radziecki, a nast´pnie jego
sukcesor - Rosja, w opanowanie tej
dziedziny nowoczesnej techniki wojennej. Ka˝dy „biogram” zawiera informacj´ o stoczni wykonujàcej jednostk´ wraz z datà wejÊcia do s∏u˝by,
przydzia∏ operacyjny i jego ewentualne zmiany, udzia∏ w wa˝niejszych
manewrach i „dzia∏aniach bojowych”, przeprowadzone remonty,
oficjalne zmiany klasyfikacji okr´tu
w przypadku ich dokonania, inne
wa˝ne wydarzenia wzgl´dnie nieszcz´Êliwe wypadki, a w koƒcu dat´
wycofania z czynnej s∏u˝by i dalsze
losy. Z ogólnej liczby a˝ 244 stanowià okr´ty, które wesz∏y do s∏u˝by,
dalszych 8 to jednostki z ró˝nych
przyczyn nieukoƒczone i wi´kszoÊci
przypadków ju˝ z∏omowane, zaÊ kolejne 2 stanowià okr´ty aktualnie
(2000 r.) znajdujàce si´ jeszcze
w budowie.
Z uwagi na posiadane uzbrojenie
oraz przeznaczenie Biere˝noj podzieli∏ okr´ty na 3 umowne grupy,
a mianowicie - I. torpedowe i wielozadaniowe, II. uzbrojone w skrzydlate przeciwokr´towe pociski rakietowe oraz III. strategiczne z rakietami
mi´dzykontynentalnymi. Do I grupy
nale˝à 93 jednostki reprezentujàce
14 ró˝nych projektów i ich modyfikacji, do II 69 i 8, a do III odpowiednio 92 i 10.
Warto zauwa˝yç, ˝e wszystkie
atomowe okr´ty podwodne niezale˝nie od swego przeznaczenia mog∏y
byç uzbrojone w „∏adunki specjalne”, czytaj broƒ jàdrowà, równie˝
taktycznà.
Z ukoƒczonych przez stocznie naszych wschodnich sàsiadów 244 atomowych okr´tów podwodnych, w roku 2000 w czynnej s∏u˝bie (wliczajàc
w to równie˝ ciàgnàce si´ latami
stoczniowe remonty Êrednie i kapitalne) pozostawa∏o 68 jednostek.
Kolejnych 6 zaton´∏o w wyniku nieszcz´Êliwych wypadków lub zosta∏o
celowo zatopionych, jak to mia∏o
miejsce w roku 1982 w przypadku
„K-27” ,zaÊ jedynie 40 poddano pe∏nemu procesowi utylizacji i z∏omowaniu. Z uwagi na nader skromny
potencja∏ zak∏adów utylizacyjnych DWZ „Zwiezda”, GP „Zwiezdoczka” oraz SRZ „Nierpa”, proces demonta˝u wycofanych z czynnej s∏u˝by atomowych okr´tów podwodnych
przebiega bardzo opieszale. W rezultacie czego wi´kszoÊç takich jednostek przez d∏ugie lata pozostaje
w odleg∏ych bazach odstawiona „na
priko∏” w oczekiwaniu na swojà kolejk´, stwarzajàc ogromne zagro˝enie dla Êrodowiska naturalnego.
Praktyka odstawia okr´tów „na priko∏” nie jest w Rosji czymÊ nowym,

bowiem w ten sposób post´powano
z wycofanymi jednostkami ju˝ w carskich czasach .
Proces wycofywania ze s∏u˝by nowoczesnych nawet jednostek nasili∏
si´ szczególnie w latach dziewi´çdziesiàtych w zwiàzku z trudnoÊciami finansowymi, jakie prze˝ywa∏o
Rosja, które nie pozwala∏y na bie˝àce utrzymywanie okr´tów w stanie
nale˝ytej gotowoÊci i sprawnoÊci
technicznej.
Na uwag´ zas∏uguje równie˝ fakt,
˝e podstawowe parametry techniczno-taktyczne poszczególnych typów
(projektów) atomowych okr´tów
podwodnych zaprezentowane w pracy Biere˝noja ró˝nià si´ w doÊç istotny sposób od informacji zamieszczonych w wydawanych na zachodzie
rocznikach flot. Najbardziej spektakularna ró˝nica dotyczy okr´tów
projektu 941 (w kodzie NATO typ
Typhoon ), którego wypornoÊç
publikacje zagraniczne okreÊla∏y
na 18 500 t (nawodna) i 25 00026 500 t (podwodna), gdy tymczasem
wed∏ug êróde∏ rosyjskich by∏a ona
prawie dwukrotnie wi´ksza wynoszàc odpowiednio 28 500 t w po∏o˝eniu nawodnym i a˝ 49 800 t w podwodnym. Notabene takie same parametry wspomnianego typu zosta∏y
ju˝ nieco wczeÊniej przedstawione
w ksià˝ce Ilina i Kolesnikowa Otieczestwiennyje atomnyje podwodnyje
∏odki.
Niewàtpliwà zaletà wydawnictwa
jest staranna jak na warunki rosyjskich publikacji strona edytorska.
Ilustracje sà dobrze dobrane i co
wa˝niejsze czytelne. To samo mo˝na
równie˝ powiedzieç o planach i rzutach, nie wymagajàcych lupy do ich
rozszyfrowania. Zamieszczenie podstawowych parametrów technicznotaktycznych w formie zamkni´tych
tabel, u∏atwia korzystanie z nich.
Publikacja Siergieja S. Biere˝noja pod tytu∏em Atomnyje podwodnyje ∏odki WMF SSSR i Rossiji, swojà
drogà szkoda, ˝e ostatnia tego autora, rzuca nieco Êwiat∏a na okryty dotàd g∏´bokà tajemnicà fragment
dziejów radzieckiej, a póêniej i rosyjskiej broni podwodnej w okresie
powojennym. Czytajàc informacje,
zw∏aszcza o najnowszych jednostkach, troch´ ˝al, ˝e los okaza∏ si´
dla tych pi´knych okr´tów a˝ tak
okrutny by cz´sto po zaledwie niewielu latach czynnej s∏u˝by skazywaç
je na niebyt postoju „na prikole”.
Mimo wszystko jednak warto przeczytaç t´ niewielkà publikacj´, bo na
pewno poszerzy zakres naszej wiedzy o marynarce wojennej wschodnich sàsiadów.

Nr 54 (4/2002)

Maciej S. Sobaƒski

• OKR¢TY WOJENNE

