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MARYNARKA WOJENNA RP

Andrzej Nitka

Ceremonia po∏o˝enia st´pki korwety, na mównicy dowódca MW RP admira∏ Ryszard ¸ukasik.
fot. Wojciech ¸uczak

St´pka pod pierwszà korwet´
Projektu 621 („Gawron”)
28 listopada 2001 r. w hali monta˝owej
Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, odby∏a
si´ uroczystoÊç symbolicznego po∏o˝enia st´pki
pod pierwszà z serii uniwersalnych korwet projektu 621 noszàcych kryptonim „Gawron”.
W uroczystoÊci, na którà przyby∏a pokaêna liczba oficjeli z premierem Leszkiem Millerem na
czele, rol´ tradycyjnej st´pki odegra∏a kilkudziesi´ciotonowa sekcja denna okr´tu, jako ˝e
buduje si´ go zgodnie ze wspó∏czesnymi trendami metodà modu∏owà. Jednostka której budow´ rozpocz´to jest oparta na projekcie korwet MEKO A-100 charakteryzujàcym si´ obni˝onà sygnaturà radarowà (stealth). Koncepcja
MEKO (Mehrzweck Kontainerisiert) hamburskiej stoczni Blohm & Voss, wygra∏a z czterema
innymi propozycjami, w tym równie˝ z bardziej
awangardowà szwedzkà korwetà typu Visby.
Wed∏ug planów zapisanych w „Programie 20012006”, przewidziano do 2006 r. zakup dwóch
korwet tego typu. Opierajàc si´ na tych za∏o˝eniach w listopadzie ubieg∏ego roku SMW podpisa∏a z MON kontrakt na budow´ tych dwóch
jednostek z opcjà zakupu 4-5 dalszych zgodnie
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z planem rozwoju morskiego rodzaju si∏ zbrojnych do roku 2012.
Nale˝y zwróciç uwag´ na fakt, ˝e ju˝ prototypowy okr´t budowany jest w polskiej stoczni.

W przypadku typoszeregu MEKO powstaje on
zwykle w stoczni Blohm & Voss, a w stoczniach
odbiorców budowane sà lub montowane z dostarczonych sekcji dopiero kolejne jednostki.

Ostatnia wizja artystyczna korwety proj. 621.

fot. Marynarka Wojenna RP
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Poczàtkowo strona niemiecka chcia∏a utrzymaç
ten schemat, jednak w wyniku polskich nacisków odstàpi∏a od tego warunku. Od razu trzeba zaznaczyç, ˝e program budowy korwet jest
najbardziej skomplikowanym i najambitniejszym programem dotyczàcym budowy okr´tów
wojennych nie tylko w SMW, ale i w ca∏ym polskim przemyÊle stoczniowym. Stàd mo˝na si´
spodziewaç podczas budowy tych okr´tów wystàpienia ze strony stoczni problemów technicznych, a zapewne i organizacyjnych, jako ˝e nie
nale˝y ona do najbardziej efektywnych spoÊród
polskich stoczni. Konsekwencjà tego mogà byç
przy na∏o˝eniu si´ dodatkowo innych problemów, znaczne opóênienia w harmonogramie
budowy okr´tów, do którego i tak nale˝y podchodziç z du˝à rezerwà. Aktualnie podawane sà
nast´pujàce daty: wodowanie pierwszej jednostki po∏owa 2003 r., wejÊcie jej do s∏u˝by 2004 r.
(a co bardziej prawdopodobne rok 2005), wejÊcie do s∏u˝by drugiej jednostki 2006 r.
Niestety nie jest obecnie znany ostateczny
wyglàd tych okr´tów, ich wyposa˝enie ani
uzbrojenie. Dzi´ki zgodzie ministra obrony narodowej na jednoczesne realizowanie budowy
struktury okr´tu oraz dalsze prace projektowe,
wybór wyposa˝enia technicznego i uzbrojeni,
mo˝liwe by∏o w ogóle rozpocz´cie budowy tej
jednostki. Na takie posuni´cie pozwoli∏a te˝
modu∏owa technika budowy, w przeciwnym
przypadku na po∏o˝enie st´pki trzeba by jeszcze troch´ poczekaç. Mimo takiego obrotu
sprawy na podstawie opublikowanych ju˝ danych, rysunków oraz innych przes∏anek mo˝na
si´ pokusiç o prób´ przedstawienia wyglàdu
oraz uzbrojenia i wyposa˝enia przysz∏ych korwet projektu 621.
Te Êredniej wielkoÊci jednostki (d∏ugoÊç ok.
95 m, wypornoÊç powy˝ej 2 000 t), b´dà przystosowane do dzia∏aƒ we wszystkich warunkach
pogodowych wyst´pujàcych na M. Ba∏tyckim
i Pó∏nocnym, jak te˝ przejÊcia na inne akweny
europejskie z wyjàtkiem rejonów arktycznych.
Majà one mieç zdolnoÊç do u˝ycia uzbrojenia
przy stanie morza 5-6o B, jak te˝ przejÊcia morzem w warunkach ekstremalnych. Mi´dzy innymi temu majà s∏u˝yç zakryte pok∏ady manewrowe, na których dost´p do urzàdzeƒ cumowniczych z zewnàtrz b´dzie mo˝liwy tylko
po otworzeni specjalnych klap. Podobnie rzecz
ma si´ z ∏odziami okr´towymi, które majà si´
znajdowaç w zamykanych wn´kach na Êródokr´ciu. Takie rozwiàzania obok pozbawienia
burt i nadbudówek katów prostych ma nadaç
ca∏ej sylwetce okr´tów cech „stealth” majàcych
na celu zminimalizowanie mo˝liwoÊci wykrycia
przez radary.
Szeroki jest spektrum dzia∏aƒ, które majà
przypaÊç w udziale tym jednostkom. Jest to
mi´dzy innymi niszczenie celów powietrznych
i nawodnych uzbrojeniem artyleryjskim jak i rakietowym, poszukiwanie i zwalczanie okr´tów
podwodnych, kierowanie i koordynowanie
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System „Sea Sparrow”, który prawdopodobnie b´dzie g∏ównym or´˝em przeciwlotniczym nowych korwet.
fot. „Soldat und Technik“

wszelkiego typu dzia∏aƒ grup taktycznych
(funkcja okr´tu dowodzenia) a tak˝e dzia∏ania
patrolowe, nadzór i kontrola akwenów morskich. Odbiciem uniwersalnoÊci tych okr´tów
jest coraz cz´stsze okreÊlanie ich jako korwet
wielozadaniowych, co jest moim zdaniem niezbyt szcz´Êliwe. Poniewa˝ takie sformu∏owanie
kojarzy si´ od razu z g∏oÊnym ostatnio samolotem wielozadaniowym, którego jak nie by∏o tak
nie ma i w dodatku nie musi si´ on wcale okazaç taki wielozadaniowy.
Wracajàc jednak do samych jednostek,
w pierwszej kolejnoÊci nale˝y zastanowiç si´
nad ich uzbrojeniem. Wed∏ug oficjalnych wiadomoÊci MW RP i SMW na dziobie okr´ty te
majà otrzymaç armat´ uniwersalnà kalibru 76
mm. Jest to logiczne posuni´cie pod wzgl´dem
unifikacji z uzbrojeniem artyleryjskim stosowanym na przejmowanych fregatach rakietowych. Faworytem wydaje si´ tu byç w∏oska firma OTO BREDA z bardzo popularnymi dzia∏ami 76/62 Compact lub Super Rapid. Pojawi∏y si´ równie˝ sugestie o potrzebie zastosowania armaty kalibru 127 mm zdolnej do wsparcia operacji w g∏´bi làdu. W Êwietle tego szanse wyboru szwedzkiego dzia∏a kalibru 57 mm
Mk 3 (Boforsa) nale˝y uznaç za niewielkie.
W pok∏adówce za armatà planowane jest zainstalowanie pionowej wyrzutni rakiet przeciwlotniczych Êredniego zasi´gu mieszczàcej 8 pocisków. Poczàtkowy, racjonalny skàdinàd pomys∏ zunifikowania ich z systemem wybranym
dla rakietowej wersji làdowego zestawu przeciwlotniczego „Loara”, z powodu opóênienia
w realizacji tego ostatniego jest ju˝ w∏aÊciwie
nieaktualny. Wed∏ug informacji stoczniowych
zainstalowane majà byç opracowane przez
Raytheona rakiety „Evolved Sea Sparrow Missile” (ESSM). Tu˝ przed mostkiem ma si´ znaleêç jeszcze miejsce dla 2 lekkich wyrzutni rakietowych bomb g∏´binowych. Tu pewniakiem
jest szwedzka firma Saab Bofors Dynamics

z systemem ASW-601. Na Êródokr´ciu za dziobowym masztem wyznaczono miejsce dla zasadniczej broni przeciwokr´towej w postaci
8 pocisków Saab Bofors RBS 15 Mk 3 (2xIV).
Jest to posuni´cie logiczne w aspekcie wybrania tych rakiet dla modernizowanych okr´tów
typu Orkan. Byç mo˝e w gr´ wchodziç b´dzie
wersja rozwojowa tych pocisków o wyd∏u˝onym zasi´gu oraz mo˝liwoÊci zwalczania celów
làdowych, jako ˝e i ten aspekt dzia∏aƒ jest podnoszony w kontekÊcie przysz∏ych mo˝liwoÊci
naszych okr´tów. Dope∏nieniem uzbrojenia
przeciw okr´tom podwodnym majà byç dwie
potrójne wyrzutnie torped kal. 324 mm, ukryte
na Êródokr´ciu za specjalnymi furtami. W tym
przypadku pewniakiem sà torpedy MU 90 Impact produkowane przez EuroTorp, a przewidziane w pakiecie modernizacyjnym Êmig∏owców ZOP Mi-14 P¸ oraz dla eks-amerykaƒskich fregat. Natomiast uzupe∏nieniem uzbrojenia plot. / prak. ma byç system rakietowy
RAM firmy RAMSYS. Ponadto na okr´tach
Rakiety przeciwokr´towe RBS 15 Mk 3 w makietach
wyrzutni.
fot. „Soldat und Technik“
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Âmig∏owiec „Super Seasprite”, który byç mo˝e stanie si´ elementem uzbrojenia budowanych korwet. Na
fotografi i maszyna w barwach egipskich.
fot. „Flottes de combat 2002“

przewidziano miejsce na làdowisko dla Êmig∏owca pok∏adowego, jednak bez mo˝liwoÊci
jego hangarowania. W ramach programu
„Gawron” realizowany jest projekt morskiego
Êmig∏owca bojowego kryjàcego si´ pod kryptonimem „S´p”. Ma on powstaç w dwóch wersjach zwalczania okr´tów nawodnych i ZOP.
Wed∏ug aktualnych planów ma to byç gruntownie zmodernizowany Êmig∏owiec typu
„Anakonda”. W gr´ wchodziç te˝ mo˝e si´gni´cie po inne platformy w postaci Êmig∏owców Augusta Westland „Super Lynx” czy Bell
Augusta AB 139 w wersji morskiej, a nawet po
zwi´kszeniu dopuszczalnej masy startowej do
10-11 ton po inne konstrukcje takie jak Sikorsky SH-60 „Seahawk” czy europejski NH 90.
O wiele wi´cej niewiadomych zwiàzanych
jest z przysz∏ym wyposa˝eniem tych jednostek.
Je˝eli chodzi o nowoczesny system dowodzenia najbardziej prawdopodobny jest wybór
systemu TACTICOS firmy Thales Naval Nederland, wybranego ju˝ dla modernizowanych
Orkanów. W przypadku korwet konieczne by∏oby jednak rozbudowanie go o kilka dodatkowych konsol operatorskich. Radarem dozoru
ogólnego zostanie prawdopodobnie szwedzki
Sea GIRAFFE AMB Ericssona, który ma byç
montowany na naszych Orkanach. Na pewno
wp∏yw na to b´dzie mia∏a jego ni˝sza cena
w porównaniu z SMART-S Talesa. Nie mo˝na
te˝ ca∏kowicie wykluczyç mo˝liwoÊci, ˝e funk-

cj´ tà spe∏niaç b´dzie nowoopracowywany
przez polski PIT uniwersalny radar trójwspó∏rz´dny MRC-11. Kierowanie ogniem zapewniaç majà 2 systemy optroniczne, w gr´ mo˝e
wchodziç przewidziany dla Orkanów system
STRING EO bàdê te˝ STIR 200. Natomiast
radarem nawigacyjnym mo˝e zostaç CRM-200
PIT-u zainstalowany ju˝ na tra∏owcu Flaming
(621). Prawie na pewno nowe korwety otrzymajà krajowe wyrzutnie celów pozornych „Jastrzàb-2”, a byç mo˝e te˝ nowà odmian´ systemu walki radioelektrycznej „Breƒ-R” noszàcej
nazw´ „Lemur”. Je˝eli chodzi o nap´d to wiadomo, ˝e b´dzie on skonfigurowany w uk∏adzie CODAG i sk∏adaç si´ b´dzie z 2 silników
wysokopr´˝nych i turbiny gazowej nap´dzajàcych 2 Êruby. Moc si∏owni ma pozwoliç na rozwini´cie pr´dkoÊci 30 w´z∏ów. Na razie wiadomo o dwóch propozycjach dotyczàcych nap´du firmy niemieckiej i hiszpaƒskiej.
Aktualnie nie sà znane konkretne nazwy,
które majà nosiç poszczególne korwety. Wiadomo tylko, ˝e majà to byç nazwy okreÊlajàce
mieszkaƒców poszczególnych regionów Polski. W gr´ wchodzà nast´pujàce nazwy: Kujawiak, Kurp, Krakowiak, Mazur, Podhalanin,
Âlàzak. Majà one w PMW d∏ugà tradycj´, poczynajàc od poniemieckich torpedowców
przez wypo˝yczone od Brytyjczyków niszczyciele eskortowe i eks-radzieckie ma∏e okr´ty
podwodne, po wspó∏czesnà korwet´ Kaszub

(240), której nazewnictwo budowane jednostki majà kontynuowaç.
Na koniec trzeba poruszyç spraw´ najistotniejszà jakà sà pieniàdze, o których mówi si´
raczej rzadko, uwa˝ajàc to za coÊ wstydliwego.
Wed∏ug „Programu 2001-2006” na zakup
dwóch pierwszych korwet przewidziano kwot´
605 mln z∏otych (ok. 150 mln USD), co nawet
przy uwzgl´dnieniu kwot wydanych ju˝ wczeÊniej na ten program wydaje si´ byç kwotà zbyt
ma∏à, aby zbudowaç te dwie jednostki. Takie
wnioski nasuwajà si´ gdy weêmie si´ pod uwag´ ile b´dà kosztowaç niemieckie korwety typu
K-130 powstajàce równie˝ wed∏ug projektu
MEKO A-100, chyba ˝e za te pieniàdze zamierza si´ zbudowaç same kad∏uby bez uzbrojenia
i wyposa˝enia elektronicznego. W dodatku
kwoty zapisane w programie na lata 2001-2006
wcale nie sà takie pewne, ju˝ teraz wobec
„dziury bud˝etowej” wprowadza si´ w nim
zmiany. Mowa jest na przyk∏ad o wyd∏u˝eniu
czasu jego realizacji do 2007, a jakie b´dà jego
dalsze losy trudno przewidzieç. Równie˝ sytuacja bud˝etu MW nie nastraja optymistycznie,
w nowy 2002 rok wkracza on z zad∏u˝eniem
si´gajàcym 200 mln z∏otych co stanowi dwie
trzecie d∏ugów ca∏ego MON-u. Dla porównania ca∏y tegoroczny bud˝et MW RP wynosi ok.
850 mln z∏otych. Takie du˝e zad∏u˝enie jest
konsekwencjà podpisywania umów na dostaw´
sprz´tu oraz wdra˝ania prac badawczych bez
czekanie na otrzymanie pieni´dzy z bud˝etu
paƒstwa. Nie jako za kar´ tegoroczny bud˝et
marynarki zosta∏ zmniejszony o 22% w stosunku do programu „szeÊcioletniego”. SpoÊród
trzech rodzajów si∏ zbrojnych to w∏aÊnie marynarka wojenna zosta∏a najbardziej pokrzywdzona. Je˝eli taka sytuacja b´dzie si´ powtarzaç w latach nast´pnych, to bardzo êle wró˝y
ca∏emu programowi korwetowemu. Ju˝ teraz
mówi si´, ˝e okr´ty mogà wejÊç do s∏u˝by bez
cz´Êci swojego uzbrojenia. Mo˝e si´ i tak zdarzyç, ˝e ca∏a seria skoƒczy si´ wzorem Kaszuba
na jednym tylko okr´cie. Nale˝y mieç tylko nadzieje, ˝e tym razem oka˝´ si´ z∏ym prorokiem.

Planowane dane techniczno-taktyczne korwet projektu 621
WypornoÊç:
Wymiary:
Uzbrojenie:

Nap´d:
Pr´dkoÊç:
Zasi´g:
AutonomicznoÊç:
Za∏oga:

4

normalna 2 035 t, pe∏na 2 159 t
95,2 x 13,3 x 3,6 m
1 armata uniwersalna kalibru 76 mm, 8 wyrzutni rakiet przeciwokr´towych (2xIV) , rakietowy system przeciwlotniczy
Êredniego zasi´gu (8 pocisków) ,rakietowy system obrony bezpoÊredniej, 6 wyrzutni torped ZOP kal. 324 mm (2xIII) ,
2 wyrzutnie r.b.g. bliskiego zasi´gu, Êmig∏owiec pok∏adowy
2 silniki wysokopr´˝ne i turbina gazowa w systemie CODAG
ok. 30 w´z∏ów
1 000 Mm przy pr´dkoÊci maksymalnej, 4 000 Mm przy pr´dkoÊci marszowej i 5 500 Mm przy pr´dkoÊci ekonomicznej
30 dni
74 ludzi (+ 15 osób zespo∏u dowódczego)
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Norweski okr´t podwodny Skolpen (S 306), który niebawem zasili stan
naszej marynarki wojennej.
fot. zbiory Leo van Ginderen

Jaros∏aw Malinowski

Okr´ty podwodne z Norwegii
Wed∏ug najnowszych informacji prasowych,
polska Marynarka Wojenna przejmie od Norwegii cztery okr´ty podwodne typu Kobben zbudowane w latach 1963-1967. Majà to byç: Skolpen
(S 306), Stord (S 308), Svenner (S 309) i Kunna
(S 319). Ponadto jako rezerwuar cz´Êci zamiennych, czyli inaczej mówiàc do kannibalizacji,
otrzymamy Sklinna (S 324) lub Kobben (S 318).
Pierwszy okr´t, nie wykluczone ˝e i dwa, zostanà przej´te prawdopodobnie w Dni Morza
w czerwcu b.r.
Powy˝sze okr´ty przesz∏y w latach 1988-1993
modernizacj´ w stoczni Mjellen & Karlsen
w Bergen. By∏a to gruntowna przebudowa z której okr´tom zosta∏ w∏aÊciwie kad∏ub, który zosta∏ przed∏u˝ony o 2 metry. Wymieniono silniki
oraz zainstalowano nowy sonar Krup-Atlas

DBQS-21F (CSU-83), który mo˝e pracowaç tak
w re˝imie aktywnym jak i pasywnym. Okr´ty
otrzyma∏y równie˝ nowe centrum dowodzenia
MSI-90U, peryskop bojowy Pilkington CK 30
oraz radar Kelvin-Hughes 1007. Dzi´ki tak daleko posuni´tej modernizacji okr´ty mogà pozostaç w polskiej s∏u˝bie przez 8-10 lat. Warto dodaç, ˝e cztery okr´ty tego typu (3 w s∏u˝bie plus
1 do kannibalizcji) przej´∏a od Norwegii w latach 1989-1991 Dania, gdzie majà pozostaç
w s∏u˝bie do 2008 roku.
Norweskie jednostki zastàpià w s∏u˝bie Wilka
(292) i Dzika (293) typu Foxtrot (proj. 641), które zostanà zaoferowane na sprzeda˝ na z∏om,
chocia˝ w tym miejscu warto si´ zastanowiç nad
pozostawieniem jednego z nich jako okr´tu-pomnika. Po wcieleniu wszystkich okr´tów pod-

wodnych typu Kobben nasza flota otrzyma jednolity zespó∏ operacyjny, który wydatnie podniesie jej potencja∏ bojowy.
Na koniec ma∏a dygresja. Zapewne ka˝dy
z Czytelników pomyÊli dlaczego akurat te okr´ty a nie inne i to nowe. Odpowiedê jest prosta
— pieniàdze. Mizeria finansowa naszego paƒstwa i kolejne zwiàzane z tym ci´cia bud˝etu
obronnego zmuszajà nas to takiej a nie innej
formy zasilania si∏ zbrojnych. Mo˝e za kilka lat,
gdy nastàpi oczekiwana poprawa sytuacji finansowej, b´dzie mo˝na sfinansowaç budow´ okr´tów podwodnych nowej generacji, w opracowywaniu planów i samej budowie wezmà udzia∏
rodzime stoczniew koperacji z zachodnimi konsorcjami (skandynawski projekt „Viking” lub
niemiecki typ „212“).

D a n e t a k t y c z n o - t e c h n i c z n e z m o d e r n i z o w a n e g o t y p u Kobben
Nazwa
Skolpen
Stord
Svenner
Kunna
WypornoÊç :
Wymiary :
Nap´d :
Pr´dkoÊç :
Zasi´g :
Uzbrojenie :
Za∏oga :

Nr taktyczny Stocznia
Po∏ st´pki
Wodowany
W s∏u˝bie
Zakon. modern.
S 306
Rheinstahl-Nordseewerke, Emden 01.11.1966
24.03.1966
17.08.1966
10.1989
S 308
Rheinstahl-Nordseewerke, Emden 01.04.1966
02.09.1966
14.02.1967
26.10.1990
S 309
Rheinstahl-Nordseewerke, Emden 08.09.1966
27.01.1967
12.06.1967
10.1993
S 319
Rheinstahl-Nordseewerke, Emden 03.03.1964
16.07.1964
29.10.1964
12.1991
nawodna 460 t, podwodna 524 t
47,41 x 4,60 x 4,58 m
dwa silniki wysokopr´˝ne MTU 12V493 A2 6A31L po 441 kW (600 KM) ka˝dy, jeden generator o mocy 2 405 kW, jeden silnik
elektryczny o mocy 1 100 kW, jedna Êruba o Êrednicy 2,30 m.
nawodna 13,5 w, podwodna 17 w
5 000 Mm/8 w (chrapy), 141 Mm/6 w, 14 w/17 w
osiem wyrzutni torped kal. 533 mm
5 oficerów + 13 podoficerów i marynarzy
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CHILE
Modernizacja fregaty
Po trwajàcym 18 miesi´cy remoncie
kapitalnym, ktorego dokona∏a stocznia ASMAR w Talcahuano, w kwietniu b. r. wcielono ponownie do s∏u˝by fregat´ Lynch (07). Nale˝y ona do
brytyjskiego typu Leander i zosta∏a
zbudowana w latach 1972-74.
W trakcie remontu przeglàdowi generalnemu poddana zosta∏a ca∏a si∏ownia, maszyny pomocnicze. W wyglàdzie zewn´trznym jednostki nie
zasz∏y du˝e zmiany. Jedynie wymieniono radar kierowania ogniem dzia∏
kal. 114 mm MRS 3. Zdemontowano
równie˝ wyrzutni´ rakiet przeciwlotniczych „Seacat”, którà zastàpiono
artyleryjskim zestawem przeciwrakietowym „Vulcan/Phalanx” kal. 20
mm. Pierwotnie planowano instalacje izraelskich rakiet „Barak” lecz
brak na ten temat wiarygodnych informacji.
Pozosta∏e dane taktyczno-techniczne fregaty sà nast´pujàce. WypornoÊç standardowa 2 500 t, wypornoÊç
pe∏na 2 962 t, wymiary: 113,38
x 13,12 x 5,49 m, nap´d dwoma turbinami parowymi o ∏àcznej mocy 22
065 kW (30 000 KM), pr´dkoÊç 27
w., zasi´g 4 500 Mm/12 w., za∏oga
243 ludzi. Uzbrojenie obejmuje cztery rakiety przeciwokr´towe MM 40
„Exocet”, dwulufowe dzia∏o Mk
6 kal. 114 mm, dwa dzia∏ka Oerlikon
kal. 20 mm, dwie trójrurowe wt Mk
32 kal. 324 mm. Ca∏oÊç uzupe∏nia
hangar z làdowiskiem dla Êmig∏owca
AS-332 „Cougar”, który mo˝e przenosiç po dwie rakiety przeciwokr´towe lub torpedy ZOP.
FRANCJA
Nowe hydrografy
Dla zastàpienia starego okr´tu hyD`Entrecasteux
drograficznego
(A 757) zostanà zbudowane w stoczni
Alstom Leroux Naval w Lorient dwie
nowe jednostki tej klasy. PIerwsza
o nazwie Beautemps -Beaupr é
(A 758) ma wejÊç do s∏u˝by ju˝ w lutym 2003 roku. Kolejna, Pourquoi
Pas (?), zasili flot´ w 2004 roku.
Ich podstawowe dane taktyczno-techniczne sà nast´pujàce: wypornoÊç
standardowa 2 300 t, wypornoÊç pe∏na
3 292 t, wymiary 80,64 x 14,90 x 6,20
m, nap´d diesel-elektryczny z∏o˝ony
z czterech generatorów i jednego silnika elektrycznego, moc 2 200 kW

Grenadyjski patrolowiec Tyrrel Bay (PB 01)

(3 000 KM), pr´dkoÊç 14 w., za∏oga 20
plus 40 hydrografów. Jednostki b´dà
posiadaç bogate wyposa˝enie w sk∏ad
którego wejdà dwa kutry hydrograficzne, liczne laboratoria, itp.
GRENADA
Karaibska miniflota
Jednostka flagowà „Floty” tego wyspiarskiego paƒstewka jest patrolowiec Tyrrel Bay (PB 01) zbudowany
w Miami (USA) w latach 1983-84.
WypornoÊç pe∏na 94 tony, wymiary
32,31 x 6,25 x 2,29 m, nap´d

w., uzbrojenie jeden km kal. 7,62 mm,
za∏oga 5 ludzi.
INDIE
Air Defence Ship
Trwa budowa w stoczni w Cochin Air
Defence Ship, bo pod takà terminologià kryje si´ lotniskowiec. Obecnie
okazuje si´, ˝e po publikacji najnowszego modelu okr´tu, wyraênie widaç, ˝e staje si´ on coraz wi´kszy.
Pierwotnie mia∏ on posiadaç wypornoÊç 28 000 t, ocenie mówi si´ ju˝
o 33 000 t. Z pozosta∏ych ujawnio-

IRAN
Niszczyciel w s∏u˝bie
Wed∏ug s∏ów dowódcy floty iraƒskiej
adm. Massouda Sarikhani do s∏u˝by
wcielony zosta∏ pierwszy zbudowany
w Iranie niszczyciel. Poinformowa∏
on, ˝e nowy okr´t posiada odpowied-

Model najnowszego wariantu indyjskiego Air Defence Ship.

trzema silnikami wysokopr´˝nymi
General Motors-Detroit 12 V 71 TI
o ∏àcznej mocy 1 665 kW (2 250 KM),
pr´dkoÊç 24 w., uzbrojenie dwa
wkm-y kal. 12,7 mm i dwa km-y kal.
7,62 mm, za∏oga 16 ludzi.
Pozosta∏à jednostkà jest patrolowiec
Levera typu Dauntless zbudowany
w Monticello (USA) w latach 1995
roku. WypornoÊç pe∏na 15 t, wymiary
12,20 x 3,86 x 0,70 m, nap´d dwoma
silnikami wysokopr´˝nymi o ∏àcznbej
mocy 510 kW (690 KM), pr´dkoÊç 28

Planik francuskiego okr´tu hydrograficznego
Beautemps-Beaupré.
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fot. „Flottes de combat 2002“

tego, ˝e aktualnie w s∏u˝bie znajduje
si´ tylko jeden stary lotniskowiec Viraat (eks-bryt. Hermes), a sytuacja
polityczna z Pakistanem jest napi´ta,
b´dà zmuszeni chyba na nià przystaç.
Warto dodaç, ˝e obecnie uwa˝a si´,
˝e Indian Navy powinna posiadaç
trzy lotniskowce, z tego dwa w s∏u˝bie
plus jeden w rezerwie.
Budowa Scorpéne
Francuski rocznik flot „Flottes de
Combat 2002” informuje, ˝e w czerwcu 2001 roku zosta∏a zawarta umowa
o sprzeda˝y licencji francusko-hiszpaƒskiego okr´tu podwodnego typu
Scorpéne. W stoczni Mazagon Docks
w Mumbaii (Bombaju) miano by zbudowaç szeÊç okr´tów tego typu. Budowa pierwszego mia∏a si´ rozpoczàc
w b. r, a do s∏u˝by wszed∏ by w 2007.
Ma to byç indyjska odpowiedê na budow´ przez Pakistan trzech okr´tów
typu Agosta 90 B. W tym wypadku
nale˝y podziwiaç zmys∏ handlowy
Francuzów.

rys. „Flottes de combat 2002“

fot. Wojciech ¸uczak

nych informacji podano i˝ nowy lotniskowiec b´dzie posiada∏ d∏ugoÊç
252,3 m, szerokoÊç maksymalnà 65,5
m i zanurzenie w granicach 7,50 m.
Pierwotnie planowano i˝ w sk∏ad parku lotniczego wejdà pionowzloty
„Harrier”, obecnie mówi si´ ju˝ o rosyjskich maszynach MiG-29K, które
startowa∏y by za pomocà dziobowej
rampy. Zresztà w wyglàdzie okr´tu
wyraênie widaç wp∏yw rosyjskich
technologii, odnosi si´ to w pewnym
stopniu równie˝ do sylwetki.
Przebudowa Gorszkowa
Trwajà w Stoczni Newskiej w Petersburgu prace nad przebudowà lotniskowca Admira∏ Gorszkow. Majà one
potrwaç oko∏o 2-3 lata. Prace rozpocz´to, mimo i˝ ze stronà indyjskà nie
zosta∏y jeszcze rozwiàzane kwestie finansowe. Rosjanie ˝àdajà za przebudow´ i nowe samoloty MiG-29K sumy 1,5 mld USD. Hindusi uwa˝ajà tà
kwot´ za wygórowanà, jednak z racji

nie uzbrojenie przeciwlotnicze i ZOP.
Na razie brak jest bli˝szych danych
okr´tu czy te˝ fotografii. Wydaje si´
jednak i˝ w najbli˝szym czasie pojawi
si´ wi´cej informacji o tym tajemniczym okr´cie z racji tego, ˝e w koƒcu
b´dzie musia∏a ona pojawiç si´ na
wodach Zatoki Perskiej.
JEMEN
Desantowiec na ukoƒczeniu
W Stoczni MW w Gdyni trwajà prace
wyposa˝eniowe na budowanym dla
Jemenu okr´cie desantowym typu
NS-722, którego nazwa nie jest na razie znana. Dane taktyczno-techniczne okr´tu sà nast´pujàce: wypornoÊç
pe∏na 1 381 t, wymiary 88,60 x 9,90
x 2,36 m, nap´d dwoma silnikami wysokopr´˝nymi Caterpillar o ∏àcznej
mocy 3 880 kW (5 280 KM), pr´dkoÊç
16 w., za∏oga 49 ludzi. Uzbrojenie, jak
na okr´t desantowy jest wyjàtkowo
silne, i sk∏ada si´ z szeÊciolufowego
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wymiana. Na razie jednak nie dokonano wyboru dostawcy nowych turbin, jednak obecnie powa˝nie brane
pod uwag´ sà tylko dwie oferty —
brytyjskiej firmy Rolls Royce i ukraiƒskiej NPP Maszprojekt.
Marynarka pakistaƒska planuje, ˝e
fregaty dzi´ki stopniowo przeprowadzanym modernizacjom b´dà znajdowaç si´ w aktywnej s∏u˝bie do 2020
roku.

Jemeƒski okr´t desantowy przy nabrze˝u wyposaêeniowym Stoczni MW, 07.02.2002.

dzia∏ka AK-630 kal. 30 mm, dwóch
dzia∏ek ZSU-23 kal. 23 mm (2 x II),
dwóch czeroprowadnicowych wyrzutni „Fasta” dla rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasi´go typu „Strza∏a”
lub „Ig∏a”. Dla wsparcia desantu zabudowane zostanà dwie 20-prowadnicowe wyrzutnie WM-122/20 rakiet
niekierowanych kal. 122 mm. Na rufie znajduje si´ làdowisko dla Êredniego Êmig∏owca. Okr´t mo˝e zabraç
na pok∏ad 5 czo∏gów oraz 111 ˝o∏nierzy z ekwipunkiem.
PAKISTAN
Modernizacja fregat
W sytuacji moralnego zestarzenia si´
systemów uzbrojenia, niezb´dnym
sta∏a si´ modernizacja zakupionych
w latach 1993-94 szeÊciu fregat typu
Amazon, której g∏ównym konsultantem zosta∏y firmy brytyjskie Devenport management Ltd-DML i BAeSEMA Okr´ty postanowiono zmodernizowaç w dwóch wariantach,
uderzeniowym oraz przeciwlotniczym.
Wed∏ug wariantu pierwszego zosta∏y
zmodernizowane Babur (182), Badr
(184) i Tippu Sultan (185). G∏ównym
jej elementem by∏ monta˝ czterech
kontenerów startowych rakiet przeciwokr´towych RGM-84 „Harponn”,
które zamontowano przed pomostem
bojowym. Dodatkowo na dachu hangaru zainstalowano artyleryjski system obrony przeciwrakietowej typu
„Vulcan/Phalanx” kal. 20 mm. Oba te
systemy broni pochodzà z rozbrojonych starych niszczycieli typu Gearing. Równie˝ wymianie uleg∏o
uzbrojenie torpedowe ZOP. W miejsce brytyjskich wyrzutmi kal. 324 mm
postanowiono zainstalowaç cztery
pojedyncze wyrzutnie Tp 43X2
szwedzkiej produkcji. Posiadajà one
kaliber 400 mm i slu˝à do wystrzeliwania torped serii Tp 42 o d∏ugoÊci
2,6 m, masie 298 kg i zasi´gu do 37
Mm (20 km). Równie˝ du˝ej zmianie
uleg∏y systemy elektroniczne. Planuje
si´ monta˝ na fregatach sonaru holowanego BAeSEMA/Thomson Sintra,

przeczonego do wykrywania i lokalizowania okr´tów podwodnych.
W chwili obecnej jest on testowany
na fregacie Babr i przechodzi próby
praktyczne na Morzu Arabskim. Pozostawiono natomiast brytyjskie radary typu Marconi 992R wykrywania
nawodnego/powietrznego, radar nawigacyjny Kelvin Hughes 1006 oraz
podkilowy sonar aktywny Graseby
184P. Nie demontowano równie˝ radaru kierowania ogniem Selenia 912
s∏u˝àcego do naprowdzania armaty
kal. 114 mm oraz wspomagajàcego
strzelanie rakietami „Harpoon”.
Do wariantu przeciwlotniczego zmodernizowano, lub znajdujà si´ w modernizacji, fregaty Tarig (181), Khaiber (183) i Shahjahan (186) (patrz
IV strona ok∏adki). Tutaj zakres prac
by∏ troch´ podobny, gdy˝ zamontowano na dachu hangaru zestaw obrony przeciwlotniczej „Vulcan/Phalanx”
kal. 20 mm oraz szwedzkie wyrzutnie
torped Tp 43X2. Pozostawiono równie˝ sonar podkilowy oraz radary kierowania ogniem. G∏ównym elementem uzbrojenia jest zamontowanie
przed pomostem, w miejsce wyrzutni
„Exocet” szeÊcioskrzynkowej wyrzutni rakiet przeciwlotniczych typu LY-60N chiƒskiej produkcji. Bazujà one
na w∏oskich rakietach Alenia „Aspide” i posiadajà zasi´g 18 km, pu∏ap
zwalczania celów powietrznych wa-

fot. Andrzej Nitka

cha si´ od 30 do 12 000 m. Przebudowie uleg∏ maszt g∏ówny na którym
w miejsce poprzednich radarów brytyjskich zainstalowano nowy radar
DA08 wykrywania nawodnego i powietrznego produkcji holenderskiej.
OdnoÊnie modernizacji systemów dowodzenia i przetwarzania danych to
brak jednak na ten temat wiarygodnych danych.
Dla zwi´kszenia mo˝liwoÊci wykrywania i niszczenia okr´tów podwodnych
zamówiono w Wielkiej Brytanii, jeszcze w 1996 roku, szeÊç Êmig∏owców
Westland HAS. 3 „Lynx”. Zamienià
one wyeksploatowane oraz niezbyt
nowoczesne dotychczas u˝ywane maszyny typu „Alouette III”. Rozwa˝a
si´ pondto mo˝liwoÊç zabierania
przez fregaty brytyjskich min dennych
typu „Stonefish” (masa 99) kg, d∏ugoÊç 2,4 m, Êrednica 533 mm, ˝ywotnoÊç w wodzie 700 dni). W tym celu
rozwa˝ana jest ewentualnoÊç zabudowy cz´Êci rufowej pok∏adu, znajdujàcej si´ pod làdowiskiem Êmig∏owca.
W tym celu niezb´dnym staje si´ demonta˝ mieszczàcych si´ tam pomieszczeƒ a zabudowa torów minowych. Ten sposób dalszej modernizacji planowany jest na okres póêniejszy.
Powa˝nym problemem jest te˝ koƒczàcy si´ resurs nap´du z∏o˝onego
z turbin parowych. Planowana jest
w najbli˝szym czasie ich ca∏kowita

Pakistaƒska fregata rakietowa Badr po modernizacji, 06.2000 r.
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TAJWAN
Si∏y przeciwminowe
Najstarszymi jednostkami przeciwminowymi marynarki tajwaƒskiej sà
cztery tra∏owce Yung Chuan (158),
Yung Fu (162), Yung Ching (167)
i Yung Cheng (168) nale˝àce do amerykaƒskiego typu Adjutant o wypornoÊci 378 t. Dziesi´ç jednostek tego
typu zosta∏o ju˝ wycofanych ze s∏u˝by
w latach poprzednich.
Du˝e jednostki pe∏nomorskie sà reprezentowane przez cztery jednostki
Yung Yuang (1306), Yung Tzu
1307), Yung Ku (1308) i Yung Teh
(1309) równie˝ amerykaƒskiego typu
Aggressive o wypornoÊci 850 t.

NajnowoczeÊniejszymi jednostkami
sà cztery niszczyciele min Yung
Feng (1301), Yung Chia (1302),
Yung Nien (1303) i Yung Shun
(1304) typu MWV 50, zamówione
w 1998 roku w niemieckiej stoczni
Abeking & Rassmussen w Lemwerder jako cywilne statki do obs∏ugi platform wiertniczych. Wybieg ten zastosowano zapewne aby
ominàç ewentualny protest rzàdu
chiƒskiego wobec rzàdu Niemiec.
Dane taktyczno-techniczne tych interesujacych okr´tów sà nast´pujàce: wypornoÊç standardowa 500 t,
wypornoÊç pe∏na 540 t, wymiary
49,70 x 10,80 x 2,80 m, nap´d dwoma silnikami wyokopr´˝nymi MTU
8 V 396 TB 93 o mocy 1 600 kW (2
180 KM), pr´dkoÊç 15 w, uzbrojenie jedno dzia∏ko kal. 20 mm i dwa
wkm-y kal. 12,7 mm, za∏oga 50 ludzi. Do wykrywania min s∏u˝y sonar
Simrad SA 950 a do ich unieszkodliwiania dwa zdalnie sterowane
pojazdy podwodne „Pinguin B 3”.
fot. „Flottes de combat 2002“
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Lars Ahlberg
(Szwecja)

Polyphemus w poczàtkowym okresie swojej s∏u˝by.
fot. U.S. Naval Historical Center

POLYPHEMUS — okr´t który
walczy∏ z Marsjanami
Wst´p
„Nie mo˝e byç najmniejszych wàtpliwoÊci co
do donios∏ej roli jakà w nast´pnej bitwie morskiej b´dà odgrywa∏y 'taranowce'', pisa∏ w 1874
roku, osiem lat po bitwie pod Lissà, komandor
porucznik Gerard H. U. Noel w swym wspania∏ym eseju o taktyce marynarki.
Chocia˝ od czasów antycznych tarany nie odegra∏y ˝adnej znaczàcej roli w bitwach morskich
i w rzeczywistoÊci znik∏y kiedy ˝agle wypar∏y galery, po bitwie pod Lissà w 1866 roku mia∏y kilku
znaczàcych adwokatów, którzy byli zainteresowani ich wskrzeszeniem. WÊród nich najbardziej wyrazistymi zwolennikami byli admira∏ Sir George
R. Sartorius, który jako midszypmen bra∏ udzia∏
w Bitwie pod Trafalgarem w 1805 roku oraz
kontradmira∏ Philip H. Colomb, s∏awny historyk
i strateg. Sartorius ˝àda∏ wprowadzenia taranowców przez Brytyjczyków podczas Wojny Krymskiej (1853-1856), a w 1867 roku Colomb powiedzia∏, ˝e: „Pot´ga nowej broni zosta∏a ostatecznie
dowiedziona i wàtpienie w jej praktycznà wartoÊç
jest odtàd niemo˝liwe. W opinii obcokrajowców
powstanie taranowców jest najbardziej znaczàcym wyró˝nikiem wieku”. Przekonany by∏ równie˝ by∏y g∏ówny konstruktor Sir Edward J. Reed,
który deklarowa∏: „Okr´ty same w sobie wydajà
si´ parowymi pociskami — posiadajàc pot´g´
najsilniejszego wystrza∏u po∏àczonego z mo˝liwoÊcià uderzeƒ w ró˝nych kierunkach — b´dà uwa˝ane za najwspanialszà broƒ uderzeniowà, jakà
wynalaz∏ geniusz ludzki”.
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Admira∏ Sartorius poczàtkowo proponowa∏
budow´ symetrycznego, opancerzonego taranowca o wypornoÊci oko∏o 2 500 ton, du˝ej
pr´dkoÊci i doskona∏ej manewrowoÊci. Jego
oczywistym zamiarem by∏o przy tym wycofanie
ze s∏u˝by przed budowà taranowca jednego ze
starych okr´tów liniowych. W dniu 8 stycznia
1876 roku Nathaniel Barnaby — Dyrektor Konstrukcji Marynarki napisa∏ do zwierzchnika, ˝e
odby∏ dyskusj´ z admira∏em Sartorius’em, z której nie by∏ zadowolony. Barnaby mia∏ wra˝enie,
˝e okr´t jakiego ˝àda∏ Sartorius zosta∏ ju˝ zbudowany — by∏a nim ˝elazna korweta Êrubowa
Dyrektor Konstrukcji Marynarki Nathaniel Barnaby.
fot. „A Century of Naval Construction“

Rover [nale˝àca do typu Volage, wodowana
w 1874 roku, wypornoÊç 3 460 ton, pr´dkoÊç
14,5 w´z∏a, uzbrojona w 2 dzia∏a 178 mm i 16
dzia∏ 160 mm (64-funtowe)]. Barnaby sugerowa∏
jednak budow´ nieopancerzonego taranowca
o pr´dkoÊci 15-16 w´z∏ów, z lekkim o˝aglowaniem i o koszcie budowy 170 000 funtów, zbli˝onym do korwety Rover.
Faktycznie jednak, ju˝ w po∏owie lat siedemdziesiàtych XIX wieku, Barnaby wraz z konstruktorem Jamesem Dunn’em przystàpi∏ do
opracowania koncepcji 'szybkiego okr´tu,
o kszta∏cie cygara', z wyrzutniami torpedowymi
w cz´Êci podwodnej. Nie by∏ to jednak taranowiec, a po prostu torpedowiec. Te niewielkie
jednostki by∏y zwykle uzbrojone w pi´ç wyrzutni
torpedowych oraz od dwudziestu pi´ciu do
czterdziestu torped. Jeden z projektów przedstawia∏ okr´t o wypornoÊci 1 560 ton, d∏ugoÊci
61,0 m, szerokoÊci 8,2 m i zanurzeniu 7,3 m. Jednostka posiada∏a dwa kominy, trzy pot´˝ne nawiewniki oraz podniesiony pok∏ad z tratwami.
Ponad powierzchnià wody znajdowa∏a si´ jedynie niewielka cz´Êç kad∏uba, który na poszyciu
o gruboÊci 10 mm posiada∏ opancerzenie w postaci blach o gruboÊci 51 mm. Zastosowano tak˝e wype∏nienie z korka. W dniu 13 grudnia 1875
roku Barnaby za˝àda∏ jednak przeprojektowania okr´tu na taranowiec.
W 1876 roku Baranaby zaprezentowa∏ projekt, którego specyfikacja by∏a nast´pujàca:
WypornoÊç:
2 340 ton.
Wymiary:
76,2 m x 11,3 m x 7,3 m.
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Maszyny:
Koszt:

5 000 iKM = 17 w´z∏ów
142 000 funtów

Budowa
Jak by∏o to cz´sto zauwa˝ane równie˝ przez
Barnaby’ego Polyphemus, jak okr´t ten zosta∏
nazwany, by∏ projektowany przede wszystkim jako taranowiec, a uzbrojenie torpedowe zosta∏o
dodane dopiero w póêniejszym stadium projektowania. Prawdà jest, jak odkry∏ to póêniej David Lyon, ˝e „od poczàtku by∏ on projektowany
przede wszystkim jako jednostka torpedowa”.
Dlatego te˝ sklasyfikowanie go jako „torpedowy
taranowiec” ustawia jego uzbrojenie we w∏aÊciwej kolejnoÊci. Admira∏ Sartorius nie mia∏ przypuszczalnie ˝adnego rzeczywistego wp∏ywu na
projekt i jest niemal pewne, ˝e „Aby uspokoiç
i w cz´Êci ukryç jego rzeczywistà klasyfikacj´
Admiralicja udawa∏a, ˝e by∏ on przede wszystkim taranowcem”.
W dniu 18 marca 1877 roku Pierwszy Lord
Admiralicji G. Ward Hunt zadeklarowa∏ w Izbie
Reprezentantów:
„Okr´t ten jest czymÊ nieznanym nigdzie na
Êwiecie i naturalnie oczywistym eksperymentem,
Mimo za∏o˝enia, ˝e eksperyment ten stanie si´
sukcesem nie mog´ przedstawiç go Izbie, jako tà
jednostk´, która przypuszczalnie wyprze wszystkie inne klasy okr´tów wojennych, lecz jedynie
jako u˝yteczne uzupe∏nienie floty w przypadku
wojny. Nie oczekuje si´ aby okr´t ten by∏ zdolny
do przebywania w morzu przez d∏ugi czas, lecz
oÊmielam si´ uwa˝aç, ˝e b´dzie on stanowi∏
wspania∏à broƒ i gdy oka˝e si´ sukcesem, mo˝e
byç przypuszczalnie uwa˝any za rywala tych potwornych okr´tów, ze wspania∏ym pancerzem,
które jak s∏yszeliÊmy prawdopodobnie sà budowane w kilku portach zagranicznych”.
Po d∏ugich dyskusjach w ∏onie Komisji projekt zosta∏ ostatecznie zaaprobowany i kiedy
m∏ody Phillip Watts powróci∏ do Admiralicji po
Sir Phillip Watts.
fot. „A Century of Naval Construction“
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okresie zatrudnienia w Pembroke, zosta∏ odpowiedzialnym za cz´Êç obliczeniowà, wykonujàc
pod kierownictwem Barnaby’ego projekt nowego okr´tu.
St´pk´ pod jednostk´ torpedowà po∏o˝ono
w Chatham Dockyard w dniu 21 wrzeÊnia 1878
roku i niemal trzy lata póêniej — w dniu 15
czerwca 1881 roku, okr´t zosta∏ w koƒcu wodowany. Ukoƒczono go we wrzeÊniu 1882 roku.
Jednostka otrzyma∏a nazw´ Polyphemus; b´dàc trzecim okr´tem noszàcym jà w Royal Navy.
Jedna z legend mitologii greckiej mówi, ˝e Polyphemus by∏ synem boga mórz Posejdona oraz
nimfy o imieniu Thoˆsa. Po Wojnie Trojaƒskiej
Odyseusz (Ulysses) wylàdowa∏ wraz ze swymi
towarzyszami na wybrze˝u Sycylii, b´dàcej rodzinnà wyspà Polyphemusa. Olbrzymi, jednooki
Polyphemus uwi´zi∏ Greków w jaskini i zaczà∏
ich po˝eraç. Odyseusz upoi∏ Polyphemusa mocnym winem i kiedy gigant upad∏ w zamroczeniu,
wypali∏ jego jedyne oko ogniem pochodni, po
czym uciek∏ wraz ze swoimi ludêmi. W innej z legend Polyphemus jest przedstawiany jako olbrzymi, jednooki pasterz, nieszcz´Êliwie zakochany w nimfie morskiej o imieniu Galatea.
Wspania∏e historie o przygodach Odyseusza
opowiada s∏ynny grecki pisarz Homer w swej
Odysei.
Dane dotyczàce budowy
Stocznia
Chatham Dockyard
Po∏o˝enie st´pki
21.09.1878 r.
Wodowanie
15.06.1881 r.
Ukoƒczony
wrzesieƒ 1882
Koszt (funtów szt.)
Kad∏ub:
114 000
Maszyny:
60 450
Razem:
226 000

OPIS KONSTRUKCJI
Austriacki autor powieÊci von Kronenfels
równie˝ zauwa˝y∏, ˝e „Polyphemus jest niewàtpliwie najwspanialszym projektem w nowoczesnym budownictwie okr´tów wojennych”, zwracajàc uwag´ prasy na jednostk´. Nieca∏y rok po
po∏o˝eniu jego st´pki — 28 lipca 1879 roku londyƒski „Times” opublikowa∏ opis przysz∏ego Polyphemusa:
„G∏ównymi wyró˝nikami Polyphemusa sà:
pot´˝ny taran dziobowy, silna bateria torped,
wielka pr´dkoÊç i zgrabny wyglàd, Êrednie rozmiary oraz niewielki wymiary powierzchni powy˝ej wody wystawionej na ogieƒ nieprzyjaciela.
Ta cz´Êç jednostki, która wystaje ponad lini´
wodnà ma kszta∏t wypuk∏y aby odbijaç ka˝dy pocisk mogàcy w nià trafiç. Kiedy okr´t b´dzie
w morzu, b´dzie wyglàda∏ jak p∏ywajàcy, g∏´boko zanurzony walec, który dla uformowania
dziobu i rufy zosta∏ zw´˝ony na koƒcach. Górna
kraw´dê walca b´dzie wystawa∏a 1 275 mm ponad lini´ wodnà i na znacznej swej powierzchni
b´dzie sp∏aszczona, dla uformowania pok∏adu.
Ca∏oÊç tej sp∏aszczonej powierzchni b´dzie ob∏o˝ona stalowym pancerzem pokrywajàc i zabez-

pieczajàc okr´t oraz ca∏à jego maszynowni´
i Êrodki bojowe. Na 2/3 tak wyglàdajàcego w∏aÊciwego kad∏uba okr´tu zostanie nadbudowana
lekka konstrukcja wspierajàca pok∏ad sztormowy, nad którym b´dzie widoczny maszt sygna∏owy, komin, wie˝a sterówki, ∏odzie i inne elementy wyposa˝enia.
Kszta∏t podwodnej cz´Êci kad∏uba b´dzie tak
pot´˝ny jak to co znajduje si´ nad wodà. Walcowe zakrzywienie burt b´dzie przechodzi∏o w dó∏
kilkadziesiàt centymetrów poni˝ej linii wodnej
i do tej g∏´bokoÊci b´dzie ob∏o˝one p∏ytami pancernymi. Poni˝ej tego miejsca przekroje kad∏uba przyjmà kszta∏t litery 'V', koƒczàc si´ pod
ostrym kàtem belkà st´pki. Dlatego te˝ b´dzie
widoczne, ˝e w ca∏ym przekroju jednostka b´dzie mia∏a kszta∏t zbli˝ony do kszta∏tu z´ba.
Sp∏aszczona cz´Êç powierzchni wypuk∏ej górnej
cz´Êci z´ba odpowiada cz´Êci okr´tu widocznej
powy˝ej powierzchni wody, a cz´Êç dolna, która
tutaj si´ koƒczy odpowiada cz´Êci jednostki poni˝ej linii wodnej. Je˝eli wyobrazimy sobie zàb
p∏ywajàcy na g∏´bokoÊci poni˝ej miejsca gdzie
jego szerokoÊç jest najwi´ksza i gdzie jego przekrój zakrzywia si´ w stron´ osi symetrii, w prosty
sposób mo˝emy objaÊniç ide´ zarówno kszta∏tu
i proporcji cz´Êci nawodnej, jak i podwodnej.
Okr´t jest zbudowany w ca∏oÊci ze stali. Wr´gi sà ze stali besemerowskiej, blachy dna ze stali Landore-Siemensa, a p∏yty pancerza z utwardzanej stali Sir Joseph Whitwortha. Konstrukcja
jednostki jest oparta na zwyczajowym systemie
poprzecznych wr´gów wzmacnianych w´z∏ówkami i ciàg∏ych wzd∏u˝ników i ma podwójne dno
na ca∏ej d∏ugoÊci okr´tu pod pok∏adem górnym.
Dolna cz´Êç okr´tu jest podzielona na niewielkie przedzia∏y wodoszczelne tak mocno, jak
wydawa∏o si´ to mo˝liwe. Dno podwójne jest
podzielone du˝à liczb´ prostopad∏oÊciennych
przestrzeni, a wn´trze kad∏uba jest podzielone
grodzià w osi wzd∏u˝nej oraz licznymi grodziami
poprzecznymi”.
Kiedy w 1882 roku Polyphemus zosta∏ ukoƒczony, mia∏ wypornoÊç normalnà 2 640 ton. Mierzy∏ 73,15 m d∏ugoÊci pomi´dzy pionami, szerokoÊç kad∏uba w najszerszym miejscu wynosi∏a
tak jak w projekcie 12,19 m, a zanurzenie normalne 6,25 m. W znacznej cz´Êci zanurzony, kad∏ub o kszta∏cie cygara by∏ wyposa˝ony w niewielkà i nieopancerzonà dziobówk´ i bardzo wàskà nadbudówk´ z wie˝à dowodzenia, komin
oraz pot´˝ne wentylatory. Na wysokoÊci 3,2 m
powy˝ej nadbudówki okr´t otrzyma∏ pok∏ad
sztormowy, na którym umieszczono tratwy ratunkowe i dwie ∏odzie. Pomi´dzy wie˝à dowodzenia, a kominem usytuowano maszt sygna∏owy, bez o˝aglowania. Na ka˝dej burcie kad∏uba
od platformy rufowej do dziobówki zamontowano schodnie z relingami.
Dolna cz´Êç posiadajàcego kszta∏t litery 'V'
kad∏uba by∏a wyposa˝ona wykonany w sekcjach,
250-tonowy kil z ˝eliwa. W przypadkach awaryjnych kil ten móg∏ zostaç odrzucony. Do tego ce-
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Polyphemus w marszu z du˝à pr´dkoÊcià. Ta fotografia dobrze ukazuje nie najlepsze w∏aÊciwoÊci morskie okr´tu.

lu s∏u˝y∏y „dwa stalowe trzpienie, z których jeden by∏ obs∏ugiwany hydraulicznie, a drugi r´cznie. Dla odrzucenia st´pki nale˝a∏o zwolniç obydwa. By∏o to testowane przez dwa tygodnie”.
Opierajàc si´ na s∏owach konstruktora marynarki Sir Edwarda J. Reeda, ta od∏àczalna st´pka
balastowa dawa∏a w przypadkach awaryjnych rezerw´ zanurzenia wynoszàcà 0,5 m.
Ca∏kowity koszt budowy okr´tu zamknà∏ si´
sumà 226 000 funtów (30 funtów za ton´), co dla
tak nowatorskiego projektu wydawa∏o si´ kwotà
raczej niskà.
StatecznoÊç
Poniewa˝ kszta∏t jego kad∏uba nie móg∏ pomagaç w osiàganiu odpowiedniej statecznoÊci,
Polyphemus zosta∏ tak zaprojektowany aby jego
Êrodek wyporu by∏ usytuowany wysoko, a Êrodek
ci´˝koÊci nisko. Monitory, które mia∏y niskà
wolnà burt´, ze wzgl´du na swój kszta∏t charakteryzowa∏y si´ wspania∏à statecznoÊcià do momentu kiedy kraw´dzie pok∏adów zanurza∏y si´
w wodzie, nast´pnie bardzo szybko znika∏y pod
jej powierzchnià. Polyphemus charakteryzowa∏
si´ niewiele lepszà statecznoÊcià ni˝ monitor,
którego pok∏ad znalaz∏ si´ w wodzie.

nio do kszta∏tu kad∏uba i skr´conych Êrubami
p∏yt, tworzàcych dwie warstwy pancerza Whitwortha.
Zr´bnice w∏azów by∏y zabezpieczone pancerzem warstwowym o gruboÊci 102 mm, a wie˝a
dowodzenia, która wystawa∏a na wysokoÊç 1,5 m
powy˝ej pok∏adu sztormowego, otrzyma∏a taki
sam pancerz o gruboÊci 203 mm.
Taki pancerz czyni∏ okr´t w rzeczywistoÊci odpornym na ogieƒ ówczesnej artylerii, chocia˝ jako ochrona ˝ywotnie wa˝nych przedzia∏ów jednostki s∏u˝y∏y tak˝e bunkry w´glowe. Nale˝y
przy tym zauwa˝yç, ˝e maksymalny zapas w´gla
w bunkrze nigdy nie zape∏nia∏ wi´cej ni˝ 5/8 obj´toÊci. Ze wzgl´du na ograniczenia zwiàzane ze
stratami wypornoÊci woda morska mog∏a wype∏niaç jedynie pozosta∏e 3/8. Wype∏niajàcy 5/8 obj´toÊci w´giel poprawia∏ statecznoÊç okr´tu.
Kolejne zabezpieczenie Polyphemusa stanowi∏a du˝a liczba ró˝nych pomp, wÊród których
mo˝na wymieniç trzy z´zowe pompy odÊrodkowe, zamontowane w dnie wewn´trznym okr´tu.
Nap´dzajàce te pompy niewielkie maszyny parowe, dla zapewnienia ciàg∏ej ich pracy, zosta∏y
usytuowane wy˝ej.

OCHRONA BIERNA
Cz´Êç nawodna kad∏uba okr´tu, która by∏a
widoczna jedynie 1,2 m powy˝ej powierzchni
wody, by∏a pokryta pancerzem o gruboÊci 76
mm. Sk∏ada∏ si´ on z dwóch warstw o gruboÊci
12,7 mm stali Landore-Siemensa, ponad którymi umieszczono warstw´ 25,4 mm stali Whitwortha o wytrzyma∏oÊci na napr´˝enia 69,75
kG/mm2. Ostatnià by∏a majàca równie˝ gruboÊç
25,4 mm warstwa z hartowanej w oleju stali
Whitwortha o wytrzyma∏oÊci 105,40 kG/mm2.
Stal Whitwortha by∏a dostarczana w formie p∏yt
o kszta∏cie kwadratu, którego bok mia∏ d∏ugoÊç
25,4 cm. Poniewa˝ stal Landore-Siemensa dostarczana by∏a w formie arkuszy o wymiarach
304,8 cm na 76,2 cm, do pokrycia jednej takiej
blachy potrzeba by∏o 36 p∏yt ze stali Whitwortha. Zak∏ady Sir Josepha Whitwortha dostarcza∏y blachy w formie wygi´tych odpowied-
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W czasie kiedy w 1885 roku okr´t pe∏ni∏ s∏u˝b´ Berehaven by∏ wyposa˝ony w sieci przeciwtorpedowe oraz dwa reflektory elektryczne.

SI¸OWNIA
Maszynownie i kot∏ownie zajmowa∏y oko∏o
jednej trzeciej ca∏kowitej d∏ugoÊci okr´tu. Cztery kot∏ownie zlokalizowane by∏y bezpoÊrednio
poni˝ej kominów, a za nimi znajdowa∏y si´ dwie
maszynownie.
Okr´t posiada∏ dwie linie wa∏ów, przy czym
maszyna zlokalizowana w maszynowni dziobowej by∏a sprz´˝ona z wa∏em lewoburtowym,
a maszyna z maszynowni rufowej z wa∏em prawoburtowym. Âruby nap´dowe jednostki mia∏y
Êrednice po 4,27 m.
Nap´d okr´tu stanowi∏y t∏okowe, sprz´˝one
maszyny parowe jednostronnego dzia∏ania produkcji Humphrys and Tennant z Deptford. Maksymalna moc indykowana si∏owni jednostki wynosi∏a 5 500 KM, a przy ciàgu wymuszonym
7 000 KM. Podczas prób morskich okr´tu rozpocz´tych na poczàtku marca 1882 roku wystàpi∏y
problemy z przegrzewaniem si´ kot∏ów. Mimo
to, przy ciàgu wymuszonym jednostka by∏a

Specyfikacja urzàdzeƒ si∏owni
Linie wa∏ów nap´dowych:
Typ maszyn parowych:
Konstruktor:
Liczba cylindrów:
Ârednice cylindrów:
Skok t∏oków:
Moc:
Kot∏y:
CiÊnienie pary:
Zapas paliwa:
Âruby nap´dowe:
Diameter:
Skok:
Powierzchnia:
Urzàdzenia sterowe:
Pr´dkoÊç:
Zasi´g:

2
2-wa∏owe, sprz´˝one, poziome, jednostronnego dzia∏ania
Humphrys and Tennant
4
Wysokiego ciÊnienia 96,5 cm, niskiego ciÊnienia 162,6 cm
99,1 cm
5 500 iKM, 7 000 iKM z ciàgiem wymuszonym
10 typu lokomotywowego (opalane w´glem)
8,44 kg/cm2
200 (normalnie)/300 (maks.) ton w´gla
2
4,27 m
4,57-5,18 m
4,18 m2
2 (rufowe i dziobowe)
18 w´z∏ów
2 600/3 400 mil morskich przy 10 w´z∏ach

Nr 52 (2/2002)

• OKR¢TY WOJENNE

EPOKA PARY
w stanie rozwinàç Êrednia pr´dkoÊç 18 w´z∏ów,
a wi´c nieco wi´cej ni˝ zak∏adane 17 w´z∏ów.
Polyphemus by∏ pierwszym wi´kszym okr´tem
wojennym wyposa˝onym w kot∏y o ciàgu wymuszonym, a pr´dkoÊç 18 w´z∏ów by∏a najwy˝szà
w jego czasach i daleko wystarczajàcà do funkcji
jakà mia∏ spe∏niaç.
Si∏ownia okr´tu w dalszym ciàgu sprawia∏a
k∏opoty i podczas prób prowadzonych w dniu
7 wrzeÊnia 1882 roku stwierdzono, ˝e stan nap´du jednostki jest tak dalece niezadowalajàcy, i˝
wprowadzenie jej do s∏u˝by jest wàtpliwe. Nast´pstwem tych zakoƒczonych niepowodzeniem
prób by∏o wyposa˝enie okr´tu w bardziej odpowiednie kot∏y, które mog∏y produkowaç wystarczajàcà iloÊç pary.
Taranowiec otrzyma∏ dziesi´ç kot∏ów typu lokomotywowego, które usytuowane prostopadle
do osi wzd∏u˝nej okr´tu, zosta∏y podzielone na
dwie grupy po dwa i trzy, z grodziami pomi´dzy
nimi. W dwóch kot∏owniach lewoburtowych zamontowano po dwa kot∏y, a w dwóch kot∏owniach prawoburtowych po trzy. Kot∏y, których
maksymalne ciÊnienie pary wynosi∏o 8,44 kg/cm2
zosta∏y wyprodukowane przez Landore. Ka˝dy
z nich mia∏ Êrednic´ 1,60 m oraz d∏ugoÊç 4,36 m.
Kana∏y wylotowe spalin z wszystkich kot∏ów zosta∏y poprowadzone do jednego komina.
Powietrze potrzebne do wentylacji oraz wytwarzania ciàgu by∏o t∏oczone do kot∏owni za
pomocà specjalnych wentylatorów. Ka˝da kot∏ownia wyposa˝ona w trzy kot∏y by∏a zasilana
przez dwa wentylatory o Êrednicy 1,22 m, a ka˝da kot∏ownia z dwoma kot∏ami przez wentylatory o Êrednicy 1,07 m. Wentylatory by∏y nap´dzane maszynami parowymi, których cylindry mia∏y
Êrednice 22,9 cm, a skok wynosi∏ 11,4 cm. Maszyny te mog∏y pracowaç z pr´dkoÊcià obrotowà
wynoszàcà od 900 do 1 000 obrotów na minut´.
Powy˝ej kot∏owni, na poziomie pok∏adu
g∏ównego usytuowano przedzia∏y „oÊwietlenia
elektrycznego i innych maszyn”.
Okr´t by∏ niezwyk∏y w tym, ˝e wyposa˝ono go
w dwa urzàdzenia sterowe — ster rufowy oraz
nieco mniejszy dziobowy. P∏etwa steru rufowego
by∏a typu standardowego, posiada∏a niemal prostokàtny kszta∏t i by∏ zawieszona na swej przedniej kraw´dzi. Ster dziobowy, typu zrównowa˝o-

Typ

Rok
Ârednica
skonstruowania [mm]

14 in. R.L. Mk. II

1882

356
(14“)

nego by∏ „dwup∏etwowy” i kiedy nie by∏ u˝ywany
móg∏ byç chowany do kad∏uba. Uk∏ad taki oznacza∏, ˝e okr´t mia∏ dwa oddzielne pomieszczenia
maszyn sterowych jedno na dziobie, a drugie na
rufie. Specjalny przedzia∏, w którym usytuowano
maszyny parowe nap´du urzàdzeƒ sterowych
i wentylatorów zosta∏ zlokalizowany pod pok∏adem g∏ównym, powy˝ej magazynów, bezpoÊrednio za rufowà maszynownià.
Na zewnàtrz maszynowni i kot∏owni by∏o usytuowanych szesnaÊcie bunkrów w´glowych, przy
czym 8 znajdowa∏o si´ na pok∏adzie dolnym
i 8 na g∏ównym. Ich pojemnoÊç wynosi∏a sumarycznie 160 ton. Przy ca∏kowitym zape∏nieniu
bunkrów paliwem mo˝liwe by∏o przep∏yni´cie
przez okr´t odleg∏oÊci 3 400 mil z pr´dkoÊcià 16
w´z∏ów.
Sumaryczna waga urzàdzeƒ si∏owni wynosi∏a
490 ton, wliczajàc w to wod´ w kot∏ach oraz 10
ton wody zapasowej.
Polyphemus by∏ wyposa˝ony w generator pràdu sta∏ego o napi´ciu 80 V wyprodukowany
przez firm´ Siemens.

MANEWROWOÂå I W¸AÂCIWOÂCI
Podczas póêniejszych prób morskich przekonano si´, ˝e wysuwany, dwup∏etwowy ster dziobowy zmniejsza taktycznà Êrednice cyrkulacji
oraz czas niezb´dny do wykonania zwrotu po
pó∏kolu o 12%. Jedno z doÊwiadczeƒ pokaza∏o,
˝e przy pr´dkoÊci 14,5 w´z∏a i wykorzystaniu
wszystkich sterów, do zatoczenia pó∏kola okr´t
potrzebuje 2 minuty. Przy u˝yciu jedynie steru
rufowego manewr ten zajmowa∏ 3 minuty. Dla
jednostki poruszajàcej si´ z pr´dkoÊcià 10 w´z∏ów wartoÊci te wynosi∏y odpowiednio 4 i 5 minut. Kiedy jednak okr´t porusza∏ si´ wstecz
z pr´dkoÊcià 11 w´z∏ów, sterowanie nim jedynie
za pomocà steru rufowego by∏o utrudnione. Aby
zapewniç nale˝ytà sterownoÊç przy p∏ywaniu
wstecz konieczne by∏o wykorzystywanie steru
dziobowego. Ârednica zawracania podczas p∏ywania wstecz by∏a nieco wi´ksza ni˝ przy p∏ywaniu naprzód.
Okr´t najwyraêniej „zachowywa∏ si´ dobrze
przy falach nadchodzàcych z dziobu, lecz êle
przy falach z burty i sektorów çwiartkowych. Takie w∏aÊciwoÊci zale˝a∏y od cz´stotliwoÊci z jaki-

mi porusza∏y si´ fale oraz od obydwu wysokoÊci
metacentrycznych tj. poprzecznej i wzd∏u˝nej”.
Mo˝na tak˝e powiedzieç, ˝e: „jako jednostka
morska zachowywa∏ si´, równie˝ w doskona∏ych
warunkach, jak pó∏zanurzona ska∏a i jego za∏oga
doÊç cz´sto bywa∏a zamkni´ta pod pok∏adem”.

UZBROJENIE
Torpedy
G∏ównym uzbrojeniem Polyphemusa by∏y
torpedy. Okr´t by∏ wyposa˝ony w pi´ç, usytuowanych poni˝ej linii wodnej wyrzutni. Jedna
z nich by∏a zamontowana na dziobie, a pozosta∏e na burtach — po dwie na lewej i prawej. Wyrzutnia dziobowa mia∏a staliwnà pokryw´, która
stanowi∏a taran i za pomocà r´cznego pokr´t∏a
oraz trzpienia by∏a otwierana do góry. By∏o to
pierwsze rozwiàzanie konstrukcyjne, w którym
wyrzutnie torpedowe okr´tu zosta∏y zamontowane poni˝ej jego linii wodnej, dlatego te˝ jego
zastosowanie wymaga∏o przeprowadzenia szeregu eksperymentów.
Uzbrojenie okr´tu stanowi∏y torpedy typu
Mk. II, b´dàce udoskonaleniem poprzedniego
typu Mk. I wprowadzonego w 1876 roku. Torpedy Mk. II opiera∏y si´ na rozwiàzaniu Whiteheada i mia∏y zasi´g 550 m. Ich nap´d stanowi∏
trzycylindrowy, promieniowy silnik powietrzny
Brotherhooda, który nadawa∏ im pr´dkoÊç 2021 w´z∏ów, a wi´c nieco przekraczajàcà szybkoÊç
okr´tu. Torpedy by∏y wystrzeliwane za pomocà
spr´˝onego powietrza.
Dla zabezpieczenia torped przed schodzeniem z kursu po wystrzeleniu ze wzgl´du na ciÊnienie wody, otwory torpedowe by∏y wyposa˝one w stalowe os∏ony o wymiarach 7,6 m na 4,9 m.
Podczas póêniejszych prób okaza∏o si´, ˝e uk∏ad
ten by∏ bardzo delikatny.
Za dziobowà wyrzutnià torpedowà zosta∏ zlokalizowany dziobowy przedzia∏ torpedowy,
a bezpoÊrednio za nim dwa magazyny torped —
ka˝dy na jednej burcie. Dalej znajdowa∏o si´
wi´ksze pomieszczenie torpedowe, w którym zamontowano cztery, burtowe wyrzutnie torpedowe. Poni˝ej tego pomieszczenia usytuowano magazyn torped. Na pok∏adzie okr´tu mo˝na by∏o
magazynowaç 18 torped.

D∏ugoÊç
[m]

Waga
[kg]

Pr´dkoÊç
[w´z∏ów]

Zasi´g
[m]

¸adunek
[kg]

Uwagi

4.445
(14’7“)

260.82
(575 lbs)

20-21

550
(600 jardów)

15.42 (34 lbs

(bawe∏na armatnia)

R.L. = Royal Laboratory, Woolwich

Typ

Kaliber
[mm]

D∏ugoÊç
[m]

Ci´˝ar
dzia∏a [kg]

Liczba
luf

Ci´˝ar
pocisku [kg]

Ci´˝ar
∏adunku [kg]

Pr´dkoÊç
wylotowa [m/sec]

SzybkostrzelnoÊç
[strza∏ów/min]

Nordenfelt

25,4 (1“)

1,339

82,10

2

3,171

0.625

449.89

180 (90/luf´)
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go badania wyprzedzi∏y nieznane jeszcze gruszki
dziobowe.

RÓ˚NE

Polyphemus krótko po wcieleniu do s∏u˝by.

fot. Imperial War Museum

Podczas testowania uzbrojenia torpedowego,
pod koniec 1882 roku okaza∏o si´, ˝e uk∏ad odpalania torpedy dziobowej nie sprawuje si´
w sposób satysfakcjonujàcy. Mimo, i˝ poczàtkowe próby odbywano przy pr´dkoÊci 93/4 w´z∏a
burtowe torpedy równie˝ pozostawa∏y w swych
wyrzutniach. Spowodowano to by∏o wodà napierajàcà na os∏ony, której ciÊnienie powodowa∏o
zakleszczenia lub uszkodzenia torped. Te poczàtkowe problemy zosta∏y rozwiàzane w póêniejszym okresie.
Dzia∏ka maszynowe
Dla obrony w∏asnej okr´tu uzbrojono go
w szeÊç dwulufowych dzia∏ek maszynowych kalibru 25 mm Nordenfelt, które jak ju˝ wspomniano by∏y uwa˝ane za uzbrojenie bardzo skromne.
Zainstalowano je na pok∏adzie sztormowym,
w szeÊciu „podwójnych wie˝ach” po trzy wie˝e
na ka˝dej burcie. Dzia∏a by∏y os∏oni´te blachami
o gruboÊci 19 mm, a ich naprowadzanie odbywa∏o si´ r´cznie. Jak póêniej stwierdzono „pole obserwacji artylerzystów by∏o mocno ograniczone,
a szybkostrzelnoÊç zbyt ma∏a”.
Podczas póêniejszej s∏u˝by, przypuszczalnie
w 1888 roku, uzbrojenie Polyphemus’a zosta∏o
wymienione na szeÊç dzia∏ kalibru 57 mm (6funtowych) i dwa karabiny maszynowe. W czasie

s∏u˝by w Berehaven uzbrojenie okr´tu stanowi∏y dwa szybkostrzelne dzia∏a kalibru 57 mm (6funtowe) oraz cztery czterolufowe dzia∏ka maszynowe kalibru 25 mm Nordenfelt.
Taran
Przypuszczalnie, najbardziej interesujàce
uzbrojenie okr´tu stanowi∏ taran. Zosta∏ on zaprojektowany jako wysuni´ta na 3,66 m przed
dziób jednostki ostroga, przy czym usytuowano
jà w taki sposób, ˝e mog∏a uderzaç kilkadziesiàt
centymetrów poni˝ej pancerza okr´tu stanowiàcego cel. By∏ „z ka˝dej strony przymocowany do
stewy i dziobnicy poprzez g´stà sieç stalowych
˝eber i w´z∏ówek. Te pierwsze stanowi∏y kontynuacj´ majàcego gruboÊç 76 mm pancerza pok∏adowego, który zakrzywia∏ si´ w dó∏ na dziobie
i przechodzi∏ poni˝ej linii wodnej a˝ do osiàgni´cia poziomu ostrogi”. Tak jak napisano wczeÊniej na taranie by∏a usytuowana staliwna pokrywa, która mog∏a byç otwierana do góry przed
planowanym wystrzeleniem torpedy.
Przypuszczalnie wtedy zauwa˝ono, co wówczas by∏o raczej niespodziankà, ˝e taran mia∏
g∏´boki, pozytywny wp∏yw na osiàgi okr´tu. Podczas prób modelowych majàcych na celu znalezienie optymalnego kszta∏tu tarana, tego bardzo
wa˝nego odkrycia dokona∏ William Froude. Je-

O tym, ˝e Polyphemus by∏ wówczas bardzo
zaawansowanym projektem Êwiadczy fakt, i˝
wszystkie ˝ywotnie wa˝ne przedzia∏y okr´tu
oraz pomieszczenia za∏ogowe, które by∏y usytuowane poni˝ej pok∏adu pancernego by∏y wyposa˝one w wentylacj´ wymuszonà oraz oÊwietlenie elektryczne. Jak odnotowano system wentylacyjny pracowa∏ doskonale nawet wówczas, kiedy okr´t by∏ wy∏àczony z eksploatacji przez kilka
dni.
Okr´t by∏ wyposa˝ony w cztery ∏odzie ratunkowe. Dwie z nich usytuowano na ˝urawikach
na pok∏adzie sztormowym, a pozosta∏e dwie
z ty∏u tego pok∏adu. Poczàtkowo planowano, ˝e
te ostatnie b´dà mocowane na rufie, poni˝ej pok∏adu sztormowego. Oprócz szalup jednostka
mia∏a dwie tratwy ratunkowe usytuowane równie˝ na pok∏adzie sztormowym. Ka˝da z tych
tratew mia∏a wymiary 12,19 m na 3,66 m i mog∏a
pomieÊciç 200 osób.
Zgodnie z ówczesnym zwyczajem pomieszczenia mieszkalne oficerów usytuowane by∏y na
rufie okr´tu, a pozosta∏a za∏oga zajmowa∏a jego
cz´Êç dziobowà.
Szczególnie interesujàce jest to, ˝e Polyphemus jak si´ wydaje jako jedyny okr´t swej epoki,
by∏ malowany na szaro. Ca∏kiem mo˝liwe, ˝e zastosowanie tego ciemnego koloru by∏o spowodowane ch´cià zmniejszenia mo˝liwoÊci jego
dostrze˝enia.

S¸U˚BA
Wybór pierwszego dowódcy okr´tu musi byç
uwa˝any za szczególnie trafny, poniewa˝ zosta∏
nim komandor porucznik Edwin J. P. Gallwey.
Oficer ten by∏ uznawany za Êwietnego specjalist´
od uzbrojenia torpedowego, chocia˝ nie by∏ w tej
dziedzinie wiodàcym ekspertem w Wielkiej Brytanii.
W 1885 roku Polyphemus, lub jednooki jak
czule by∏ nazywany przez marynarzy, nale˝a∏ do
„Eskadry Specjalnego Przeznaczenia” dowodzonej przez admira∏a Sir Geoffreya Phippsa
Hornby’ego, floty utworzonej ze starych okr´tów podczas zaniepokojenia zwiàzanego z wojnà
w Rosji w 1885 roku (i 1878). W tym czasie

Polyphemus — dane taktyczno-techniczne po wejÊciu do s∏u˝by
WypornoÊç:
Wymiary:
Pancerz:
Nap´d:
Paliwo:
Zasi´g:
Uzbrojenie:
Za∏oga:
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2 640 ton (normalna)
73,15 (pp) x 12,19 x 6,25 m
pok∏ad 76 mm, wie˝a dowodzenia 203 mm
2 Êruby, 2 maszyny parowe, 10 kot∏ów, 7 000 iKM (ciàg wymuszony) = 18 w´z∏ów
w´giel (maks.) 300 ton
3 400 mil morskich /10 w´z∏ów
5 wyrzutni torpedowych 356 mm (podwodnych), 18 torped, 6 dwulufowych dzia∏ek 25 mm Nordenfelt
146
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Typ

Pancerniki wie˝owe
Fregaty pancerne

Okr´ty kazamatowe

Taranowce wie˝owe
Krà˝ownik pancerny
Krà˝ownik dwuÊrubowy
Krà˝ownik dwuÊrubowy 2 klasy
Korweta
Korweta ochronnopok∏adowa
Taranowiec torpedowy
Kanonierki 1 klasy
Kanonierki 2 klasy

Wyczarterowany krà˝ownik pomocniczy
Okr´t — magazyn torped

Nazwa

Devastation*
Ajax
Minotaur*
Agincourt*
Repulse
Lord Warren
Sultan*
Hercules*
Penelope*
Iron Duke*
Hotspur
Rupert
Shannon*
Mercury
Leander
Conquest
Cormorant
Polyphemus
Racer
Mariner
Snap
Pike
Medway
Medina
Oregon
Hecla

WypornoÊç
[ton standard]
9 330
8 510
10 690
10 690
6 100
7 840
9 290
8 680
4 470
6 010
4 010
5 440
5 390
3 730
3 750
2 380
1 130
2 640
970
970
254
254
363
363
7 375
6 400

* Wraz z jednym, starym torpedowcem pierwszej klasy.

w Berehaven odby∏ najs∏ynniejszà cz´Êç swej
s∏u˝by, o czym ni˝ej. Eskadra Specjalnego Przeznaczenia by∏a wykorzystywana tak˝e do çwiczebnych ataków torpedowych oraz obrony
przed takimi atakami.
W 1886 roku okr´t opuÊci∏ Devonport i eskortujàc dopiero co ukoƒczone torpedowce Thornycrofta 21 i 22 skierowa∏ si´ na Malt´, gdzie do∏àczy∏ do Floty w Zatoce Suda. Nast´pne lata okr´t
sp´dzi∏ na Morzu Âródziemnym wchodzàc
w sk∏ad Floty Âródziemnomorskiej. W pochodzàcym z 1901 roku roczniku Brassey’a „The Naval Annual”, jego nazwa nie jest ju˝ jednak wykazywana w sk∏adzie tej Floty. Mo˝na wi´c uwa˝aç,
˝e okr´t powróci∏ na wody ojczyste na prze∏omie
lat 1900/1901.
W dniu 7 lipca 1903 roku Polyphemus zosta∏
sprzedany firmie Cohen i z∏omowany.
Berehaven
„Dla praktycznego sprawdzenia sprawnoÊci
trzonu floty na poczàtku lata 1885 roku sformowano olbrzymià eskadr´, której dowództwo objà∏
Sir Geoffrey Hornby”.
„Admiralicja poleci∏a, aby podczas jej rejsu
zosta∏y przeprowadzone w ró˝nych warunkach
próby samych okr´tów, ich maszyn, kutrów torpedowych, ofensywnych i obronnych min dennych oraz inne dzia∏ania”.

O K R ¢ T Y W O J E N N E • Nr 52 (2/2002)

„Za∏o˝ono, ˝e dla realizacji tych celów eskadra b´dzie operowaç z Berehaven w Zatoce
Bantry, po∏o˝onej na wybrze˝u Irlandii. Eskadra
broni∏a si´ przeciwko pot´˝nej flocie nieprzyjaciela, a wejÊcia do Berehaven zosta∏y zamkni´te
zaporami”.
Dowodzona przez Hornby’ego Eskadra Specjalnego Przeznaczenia sk∏ada∏a si´ z nast´pujàcych okr´tów:
Eskadra sformowa∏a si´ w Portland w dniu
1 czerwca 1885 roku, przy czym niektóre okr´ty
przyby∏y póêniej. W dniu 9 czerwca jednostki
opuÊci∏y Portland i rozpoczàwszy çwiczenia
w morzu dwa dni póêniej zawin´∏y do Berehaven (Irlandia). Nast´pnie Eskadra podzieli∏a si´
na dwa dywizjony, które zaj´∏y pozycje w taki
sposób, ˝e os∏ania∏y one swymi dzia∏ami dwa
wejÊcia oddzielajàce wysp´ Bere od sta∏ego làdu. Nast´pnego dnia zakoƒczono przygotowania do zamkni´cia zachodniego i wschodniego
wejÊcia do Berehaven zaporami p∏ywajàcymi.
„Zapory te sk∏ada∏y si´ z podwójnych zagród,
zabezpieczonych od strony zewn´trznej minami
podwodnymi. Zagrody by∏y utrzymywane przez
zamocowane na wytykach okr´tów eskadry stalowe liny, które by∏y napr´˝one za pomocà kotwic zawoênych”.
Budowa zagród zosta∏a ukoƒczona w dniu 16
czerwca, postawiono przy tym tak˝e elektryczne

miny kontaktowe. Kraƒce zagród by∏y zabezpieczone przez ustawione na brzegu baterie dzia∏
95 mm (dwudziestofuntowych). W dniach 18, 19
i 20 czerwca zagroda zosta∏a uszkodzona przez
sztormowà pogod´ lecz dwa dni póêniej zosta∏a
odbudowana.
Po ustawieniu zagród przeprowadzono szereg ró˝nego rodzaju çwiczeƒ. W dniu 26 czerwca ochrona wejÊç zosta∏a wzmocniona poprzez
utworzenie wewnàtrz pierwszej, drugiej zapory
p∏ywajàcej, opartej o wbite uprzednio w dno
ci´˝kie pale.
„Oddalonà od zewn´trznej o od 2,75 m do
3,65 m zapor´ wewn´trznà tworzy∏y na lekkie tyki. By∏a ona utrzymywana na pozycji przez stalowà lin´ o obwodzie 127 mm. Po∏àczone za pomocà lekkich tyk bony by∏y utrzymywane w napr´˝eniu krótkimi odcinkami lin pomi´dzy nimi
tak, ˝e tworzy∏y sieç. W ten sposób ka˝da jednostka, której uda∏oby si´ pokonaç pierwszà zagrod´, mog∏a uszkodziç Êruby nap´dowe na drugiej. Na zewnàtrz zapór postawiono na g∏´bokoÊci 25,5 m cztery rz´dy min obserwowanych. Oddalone od siebie o 9,144 m mog∏y one byç odpalane elektrycznie z brzegu. Bli˝ej brzegu postawiono ponadto na g∏´bokoÊci 4,27 m kontaktowe miny elektryczne. Jeszcze bli˝ej wybrze˝a postawiono miny elektromechaniczne, a za nimi
kolejne miny przeznaczone do obrony przeciwko kutrom torpedowym. Miny postawione
w trzech opisanych ostatnio rz´dach eksplodowa∏y w zetkni´ciu z kad∏ubem jednostki p∏ywajàcej. Dla ich zabezpieczenia, na brzegu ustawiono baterie dzia∏, uzbrojone w dwadzieÊcia cztery
armaty polowe i dwadzieÊcia cztery dzia∏a automatyczne” Tak wyglàda∏a scena przygotowana
dla spektakularnych dzia∏aƒ! Pierwszy atak zosta∏ wykonany w dniu 29 czerwca, jednak Polyphemus wzià∏ udzia∏ dopiero w ataku przeprowadzonym nast´pnego dnia.
Rankiem 30 czerwca Polyphemus wyszed∏ na
zewnàtrz wschodniej zagrody z zadaniem przeprowadzenia testu zachowania si´ zapory p∏ywajàcej pod naciskiem kad∏uba okr´tu tej wielkoÊci
i klasy. Okr´t mia∏o atakowaç szeÊç kutrów torpedowych, które podchodzàc poruszy∏y zewn´trzne miny denne. Polyphemus odszed∏ na
dwie mile, zawróci∏ i z pr´dkoÊcià 17 w´z∏ów ruszy∏ do przodu. Zaatakowany przez szeÊç kutrów, manewrujàc z godnà podziwu zr´cznoÊcià
(jak ocenili to obserwatorzy), zdo∏a∏ uniknàç
dziewi´ciu lub dziesi´ciu wystrzelonych przez
nie torped. Uderzywszy w zapor´ pod prawid∏owym kàtem okr´t przeszed∏ przez nià i zabezpieczajàcà jà 127 milimetrowà, stalowà lin´. „Kiedy
wbija∏ si´ w sieç, na jego pok∏adzie nie da∏o si´
odczuç nawet najmniejszego drgni´cia”. Nast´pnie zagrod´ rozerwano za pomocà dziesi´ciu min i odrzucono liny. Mimo to wykonany
otwór okaza∏ si´ zbyt ma∏y dla przejÊcia przez
nià nawet kuta torpedowego.
Tego samego dnia Admira∏ Hornby napisa∏
w swoim dzienniku: „Wczesnym rankiem prze-
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Polyphemus w trakcie pokonywania zapory w Berehaven.

prowadziliÊmy kilka eksperymentów z zagrodà
wewn´trznà. Doskonale dowodzony taranowiec Polyphemus mimo próby zatrzymania go
torpedami Whiteheada, uniknà∏ ich wszystkich,
rozerwa∏ zapor´ i przeszed∏ przez nià z trudnoÊcià”.
Inny z wa˝nych obserwatorów komandor
Edward H. Seymour napisa∏: „By∏a to interesujàca próba. Przyglàda∏em si´ uwa˝nie i zauwa˝y∏em, ˝e zapora wygi´∏a si´ silnie zatrzymujàc
bieg okr´tu jedynie do oko∏o jednej trzeciej jego d∏ugoÊci. Nast´pnie stalowa 127-mio milimetrowa lina przerwa∏a si´, zapora p´k∏a na
dwie cz´Êci i okr´t przeszed∏ nieuszkodzony”
W liÊcie wydrukowanym w „Times” z dnia
18 lipca zawarto taki opis tego wydarzenia:
„Wykonany przez HMS Polyphemus w Berehaven atak na zapor´ p∏ywajàcà by∏ wielkim doÊwiadczeniem. Przygotowujàcy si´ do ostatecznego uderzenia poprzez okrà˝anie Zatoki Bantry Polyphemus, stopniowo zwi´kszy∏ pr´dkoÊç
do niemal osiemnastu w´z∏ów. Nast´pnie, jak
ptak spadajàcy na swà ofiar´, który najpierw
krà˝y w powietrzu, a nast´pnie spada w dó∏ na
swà zdobycz z druzgoczàcym uderzeniem,
okr´t nagle ustawi∏ si´ na kursie, skierowa∏ si´
prosto na zagrod´ i zgrabne unikajàc czterech
lub pi´ciu torped przeszed∏ przez tyki i stalowe
liny, bez chwilowego nawet zatrzymania. Eksperyment obserwowano wstrzymujàc oddechy
i tryumf sukcesu nape∏ni∏ podziwem wszystkich, którzy byli Êwiadkami tej poruszajàcej
sceny. Nie by∏a ona znaczàca jako spektakl,
lecz musia∏a mieç wag´ jako odpowiedê na
praktyczne pytanie dotyczàce obrony flot w zamkni´tych portach”.
Po tym imponujàcym i poruszajàcym spektaklu zapora zosta∏a zdemontowana, a pozostajàce tyki wymieniono. Póêniej kontynuowano nast´pne etapy çwiczeƒ.
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fot. U.S. Naval Historical Center

PODSUMOWANIE
Jest wielce prawdopodobne, ˝e Polyphemus
zosta∏ zbudowany po to aby wejÊç do któregoÊ
z ufortyfikowanych portów — przede wszystkim Cherbourga w pó∏nocno-zachodniej Francji, czy w drugiej kolejnoÊci do rosyjskiej bazy
Kronsztadt nad Zatokà Fiƒskà. Stàd wynika∏
ten spektakularny pokaz w Berehaven.
Przedar∏szy si´ do wn´trza obrony portu, okr´t
móg∏ wystrzeliç torpedy w kierunku jednostek
stojàcych na kotwicach. Szanse odniesienia
sukcesu by∏y jednak minimalne. U˝ywane ówczeÊnie torpedy by∏y bronià bardzo zawodnà.
Komandor porucznik Gerard H. U. Noel przekaza∏ w 1874 roku nast´pujàcy komentarz: „Jego wartoÊcià wydaje si´ niemo˝noÊç zniweczenia takiego ataku, a wadà prawdopodobieƒstwo trafienia w cel. Nie mog´ sobie wyobraziç,
jak móg∏by on zostaç u˝yty podczas akcji floty.
Szaleƒstwem by∏oby wystawienie okr´tu na
ostrza∏ wroga, a strzelanie podczas poruszania
si´ z du˝à pr´dkoÊcià by∏oby niemo˝liwe”. Niewiele póêniej — podczas Wojny Rosyjsko —
Japoƒskiej lat 1904-1905, oczekiwane sukcesy
odnios∏a broƒ torpedowa. W 1874 roku komandor Noel nie móg∏ si´ jednak spodziewaç wi´cej i by∏o to màdre. Pomimo sukcesu w Berehaven okaza∏o si´, ˝e dowódcy floty stracili zainteresowanie dla atakowania ufortyfikowanych
portów. Przypuszczalnie spowodowane to by∏o
ÊwiadomoÊcià, ˝e podczas tego ataku taranowiec nie by∏ ostrzeliwany przez ˝adne baterie
artylerii nadbrze˝nej, ani na swej drodze nie
napotka∏ min. Z tymi przeszkodami jego atak
by∏by znacznie trudniejszy, a prawdopodobnie
nawet niemo˝liwy.
Wiele spodziewano si´ po dzia∏aniach okr´tu
podczas wojny, ˝adna jednak w tym czasie nie
wybuch∏a. W okresie pokoju Polyphemus by∏

trudny do wykorzystania, poniewa˝ by∏ jednostkà zbyt specjalistycznà. William H. White — nast´pca Baranby’ego na stanowisku Dyrektora
Konstrukcji Marynarki, nie by∏ naturalnie entuzjastà Polyphemusa. W odpowiedzi na pytania
dotyczàce niektórych projektów Baranby’ego
w 1885 roku napisa∏, ˝e taranowce torpedowe sà
„niepotrzebnà klasà”.
Nie˝yjàcy ju˝ David J. Lyon napisa∏, ˝e „Polyphemus móg∏ byç uwa˝any za nowoczeÊniejszy
i znacznie szybszy okr´t, ni˝ uzbrojony w torpedy Whiteheada Spuyten Devil”. Spuyten Devil
by∏ majàcym 116 ton wypornoÊci torpedowcem
wytykowym, zbudowanym w 1864 roku dla Marynarki Stanów Zjednoczonych. Polyphemus by∏
tak˝e porównywany ze znacznie póêniejszym
stalowym, pancernym taranowcem U.S. Navy
Katahdin. Ten okr´t z kolei by∏ znacznie gorszy,
nie mia∏ uzbrojenia torpedowego i kiedy w koƒcu w 1896 roku wszed∏ do s∏u˝by by∏ ju˝ zupe∏nie
przestarza∏y.
Projekt taranowca Polyphemus nigdy nie zosta∏ ju˝ powtórzony, a przypuszczalnie ze wzgl´du na swà niskà wolnà burt´ okr´t wi´kszoÊç
swej s∏u˝by sp´dzi∏ na Morzu Âródziemnym.
Tym co jednak by∏o w nim wa˝ne, by∏o wprowadzenie w konstrukcji okr´tów gruszki dziobowej.
Interesujàce jest tak˝e odnotowanie w ksià˝ce pochodzàcej z roku 1883, budowy dla Royal
Navy przez stoczni´ Chatham, dwóch nowych
taranowców torpedowych. Okr´ty te mia∏y nosiç
nazwy Mersey i Severn. Faktycznie, st´pki jednostek zosta∏y po∏o˝one odpowiednio w 1883
i 1884 roku, ˝adna z nich nie mia∏a byç jednak
torpedowym taranowcem! W rzeczywistoÊci
obydwa okr´ty by∏y krà˝ownikami drugiej klasy
i zasadniczo ró˝ni∏y si´ od Polyphemusa.
Nazwa Polyphemus jest dzisiaj prawie zapomniana. Faktycznie jednak, wielu ludzi zna
okr´t pod innà nazwà — Thunder Child. W ro-
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ku 1898 brytyjski pisarz H. G. Wells opublikowa∏
opowiadanie „Wojna Âwiatów”. Opowiadanie to
opisuje histori´ nag∏ej inwazji Marsjan na spokojnà wiosk´ Woking. Kiedy Marsjanie ze swymi piekielnymi maszynami Êmierci atakujà u wybrze˝y Francji ma∏y parowiec, na ratunek mu rusza torpedowy taranowiec Thunder Child...
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FOTOKOLEKCJA
Rosyjski okr´t liniowy Po∏tawa w trakcie prób odbiorczych na wodach Zatoki Fiƒskiej w 1914 roku.
fot. zbiory René Greger

Niszczyciel Awtroi∏ po zdobyciu, na maszcie rufowym podniesiona brytyjska bandera.
fot. zbiory Andres Waldre
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NISZCZY CIELE SPARTAK i AWTROI¸ cz. II
KAPITULACJA
W trzeciej dekadzie grudnia wzros∏a aktywnoÊç nieprzyjaciela. 23 grudnia o godz. 10.40 estoƒskie okr´ty Lembit, Laine i Lood podesz∏y
do Kundy i po ostrzelaniu brzegu wysadzi∏y liczàcy 40 ludzi desant. „Czerwoni” ocenili si∏y
desantu na 250 ˝o∏nierzy i próbowali kontratakowaç, jednak zostali odrzuceni ogniem artylerii
jednostek estoƒskich i brytyjskich. Po nastaniu
ciemnoÊci desant praktycznie bez strat powróci∏
na okr´ty, które odesz∏y do Rewla.
24 grudnia ze sztabu 7 Armii nadszed∏ meldunek o zaobserwowanej nocnej aktywnoÊci nieprzyjaciela: w nocy 23 i 24 grudnia zauwa˝ono
liczne sygna∏y Êwietlne wrogich jednostek. Pojawienie si´ przeciwnika w tym rejonie stwarza∏o
równoczesne zagro˝enie skrzyd∏a i ty∏ów, wobec
czego dowództwo Armii poprosi∏o flot´
o wsparcie. W dniu 24 grudnia Oleg, Azard
i Spartak otrzyma∏y rozkaz podejÊcia do Kundy,
by rozeznaç si∏y nieprzyjaciela i w sprzyjajàcych
okolicznoÊciach go zaatakowaç. Spartak jednak
nie zdà˝y∏ jeszcze ukoƒczyç remontu, wi´c
w morze wysz∏y tylko Oleg i Azard.
W poÊpiechu, bez ˝adnego rozpoznania, postanowiono rozpoczàç operacj´ w celu opanowania wyspy Nargˆn. W pierwszym etapie zaplanowano przeprowadziç rozpoznanie, czego nie
potwierdzajà jednak inne êród∏a, co zresztà nie
mia∏o to wi´kszego znaczenia, bowiem przeciwnicy, którzy si´ spotkali strzelali niecelnie, nie
uzyskujàc ˝adnych trafieƒ. Brytyjski Wakeful
odda∏ szeÊç salw, a inne jednostki Royal Navy
jeszcze mniej.
Raskolnikow wspomina, ˝e „palacze i mechanicy starali si´ wycisnàç co si´ da z si∏owni” Na
próbach niszczyciel osiàgnà∏ 28 w´z∏ów, a te-
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raz 32. Odleg∏oÊç od nieprzyjaciela ustabilizowa∏a si´. „W rzeczywistoÊci z uwagi na kiepski
stan si∏owni jednostka mog∏a rozwinàç co najwy˝ej 23-25 w´z∏ów, podczas gdy wszystkie okr´ty
brytyjskie z ∏atwoÊcià osiàga∏y 35 w´z∏ów ”.
Oko∏o godz. 13.30 Êcigajàcy nieprzyjaciel
znalaz∏ si´ w sektorze ostrza∏u dziobowego
dzia∏a. Oddano z niego tylko jeden strza∏. Lepiej jednak gdyby go nie oddano, bowiem okaza∏ si´ on fatalny dla w∏asnego okr´tu — dzia∏o
zosta∏o skierowane ku rufie pod zbyt ostrym kàtem i podmuch gazów z wystrzelonego pocisku
kontuzjowa∏ nawigatora niszczyciela N. N.
Struckiego, a mapa na której wyrysowano kurs
niszczyciela zosta∏a zmi´ta i porwana, zaÊ skrzynia z pozosta∏ymi mapami nawigacyjnymi po
prostu zniszczona. Dezorganizacji uleg∏a praca
na mostku, bowiem wszyscy uznali wystrza∏ za
trafienie. Sternik zaczà∏ si´ kr´ciç nerwowo
w oczekiwaniu kolejnych trafieƒ okr´tu.
O godz. 13.40 zauwa˝ono, ˝e jednostka kieruje
si´ ku mieliênie, co by∏o powodem wydania rozkazu zmiany kursu, ale na to by∏o ju˝ za póêno.
Nieoczekiwanie rozleg∏ si´ og∏uszajàcy trzask,
niszczyciel poderwa∏o w gór´, jednostka zadrga∏a i zastopowa∏a. W tym momencie nieprzyjaciel znajdowa∏ si´ w odleg∏oÊci oko∏o 30 kabli
(1 kabel = 185,2 metra).
Spartak wszed∏ na mielizn´ Develsey (dziÊ
Karadimuna, w dos∏ownym przek∏adzie „diabelskie jajca” — 2 ska∏y na g∏´bokoÊci 5,4 i 3,4 m)
w rezultacie czego po∏ama∏ pióra Êrub. Stwierdzajàc ca∏kowità beznadziejnoÊç sytuacji Raskolnikow rozkaza∏ przekazaç na Olega, aby
przerwa∏ operacj´ i wraca∏ do Kronsztadu. Na
niszczycielu wydano zarazem rozkaz otwarcia
kingstonów, jednak oficer mechanik niszczyciela Nejman, stwierdzi∏, ˝e rozkazu tego nie da si´

wykonaç z uwagi na mizerny stan techniczny
kingstonów.
Brytyjczycy byli prawdopodobnie gotowi ju˝
przerwaç poÊcig, sà dowody na to, ˝e dowodzàcy
zespo∏em komodor Thesiger wyda∏ rozkaz zawrócenia. Widzàc jednak awari´ nieprzyjacielskiej jednostki zbli˝yli si´, a nast´pnie w odleg∏oÊci 15 kabli po∏o˝yli swoje jednostki w dryf
i spuÊcili szalupy. Za∏oga Spartaka zosta∏a przewieziona na brytyjski okr´t, a sam niszczyciel
wzi´ty zosta∏ na hol przez niszczyciel Vendetta.
Warto zauwa˝yç, ˝e Brytyjczycy zastali okr´t
w stanie nader zapuszczonym i brudnym, jednak
oddzia∏ pryzowy najbardziej zdziwi∏ wyglàd samych marynarzy, którzy byli brudni i zaniedbani. Kad∏ub przecieka∏, tak ˝e trzeba by∏o uruchomiç pompy. Na rozkaz dowódcy oddzia∏u
pryzowego, aby uruchomiç pompy, za∏oga niszczyciela przeprowadzi∏a spontaniczne zebranie
na którym postanowiono jednak daç par´. To
przerazi∏o Brytyjczyków do reszty.
Oko∏o godz. 19.00 okr´t zosta∏ przyprowadzony do Rewla, a na drugi dzieƒ przekazany
Estoƒczykom. W pracy Mordwinowa, napisano,
˝e w tym dniu przekazana zosta∏a Estoƒczykom
równie˝ ca∏a za∏oga Spartaka, jednak w swych
wspomnieniach Raskolnikow mówi, ˝e on sam
wraz 20 marynarzami zosta∏ przewieziony na pok∏ad Wakefula, gdzie przez kilka dni trzymano
ich w pomieszczeniu na rufie okr´tu. Stali si´
oni zarazem mimowolnymi Êwiadkami poddania
si´ Awtroi∏a. Oczywiste jest, zatem, ˝e Estoƒczykom w tym dniu przekazano za∏og´ oraz tych
cz∏onków za∏ogi, którzy gotowi byli kontynuowaç s∏u˝b´ w estoƒskiej marynarce wojennej.
Przerwany bankiet kontynuowano wieczorem, zaÊ podana nast´pnie kolacja bogactwem
zakàsek porazi∏a nawet bywa∏ych w Êwiecie Bry-
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tyjczyków, gdy˝ w mieÊcie odczuwano drastyczny brak ˝ywnoÊci. Hulanka trwa∏a do wczesnego
ranka, wzniesiono mnóstwo toastów, po czym
za∏ogi powróci∏y na swe okr´ty, od razu podnoszàc par´, poczym wysz∏y w morze.
W trakcie przeglàdu Spartaka odkryto wiele
interesujàcych szczegó∏ów, które okaza∏y si´ byç
êród∏em bardzo cennych informacji. Najbardziej
jednak Brytyjczyków zdziwi∏ zabawny blankiet
wys∏anego telegramu o treÊci — „Wszystko stracone, jesteÊmy Êcigani przez Brytyjczyków”. Po
powrocie z bankietu komodor Thesiger poprosi∏
o przedstawienie sobie wszystkich „skarbów”
znalezionych na pok∏adzie niszczyciela. Najbardziej zainteresowa∏ go fakt, ˝e w pobli˝u wyspy
Hogland znajdowa∏ si´ Oleg, stanowiàcy ∏akomy
kàsek, wi´c wyda∏ rozkaz by krà˝ownik Caradoc
i niszczyciel Wakeful wysz∏y w morze, a pozosta∏e jednostki mia∏y do nich do∏àczyç w miar´ potrzeb.
Zamiar Brytyjczykow polega∏ na zaatakowaniu Olega wczesnym Êwitem w dniu 27 grudnia.
Oko∏o godz. 02.00 w nocy zespó∏ brytyjski minà∏
przechodzàcà obok jednostk´ p∏ynàcà w zaciemnieniu. By∏ to Awtroi∏. Oficerowie zacz´li namawiaç komodora do podj´cia boju, ten jednak
zdecydowanie odmówi∏, bowiem w toku nocnego boju Brytyjczycy nie mogli efektywnie wykorzystaç swej przewagi ogniowej, zaÊ wyrzutnie
torpedowe rosyjskiej jednostki stanowi∏y realne
zagro˝enie.
Gdy zespó∏ Royal Navy osiàgnà∏ Hogland, ku
swemu rozgoryczeniu nie zasta∏ tam Olega. Rosyjska jednostka przez ca∏y dzieƒ krà˝y∏a na
wschód o wyspy i dopiero o 16.55, z nastaniem
ciemnoÊci, stan´∏a na kotwicy. O godz. 18.00 Sa∏tanow wys∏a∏ Zarubajewowi radiogram: „O siódmej Spartak opuÊci∏ rejon Hoglandu, by ostrzelaç Rewel. Nie odpowiada na wezwania radiowe.
Stoj´ na kotwicy w pobli˝u wyspy Hogland. Mam
˝ywnoÊci na dob´, a w´gla na 30 godzin”.

Rejon mielizny Develsey (Karadimuna) niegdyÊ tajna mapa nawigacyjna, wczeÊniej nie publikowana.
fot. zbiory W. P. Grossberg

Oko∏o godz. 19.00 na krà˝owniku zauwa˝ono
Êwiat∏a z kierunku Hoglandu. Nie ryzykujàc
wi´c kotwiczenia drugà noc w tym samym miejscu radziecka jednostka odesz∏a w kierunku Torsaari, gdzie rzuci∏a kotwic´ i doczeka∏a rana.
Rankiem 27 grudnia, nie doczekawszy si´
˝adnych sygna∏ów od Spartaka, uznano na krà˝owniku, ˝e niszczyciel móg∏ zostaç zniszczony
i obrano kurs na Kronsztad.
W zachodniej cz´Êci Zatoki Fiƒskiej pozosta∏
w ten sposób jedynie Awtroi∏, który w nocy minà∏ si´ z brytyjskim zespo∏em i Olegiem.
W ten sposób Thesiger nie zastawszy nikogo
w rejonie Hoglandu, rozpoczà∏ ∏owy na Awtroi∏a.
Do Rewla skierowano rozkaz by niszczyciele
Vendetta i Vortigern wysz∏y natychmiast w morze i rozpocz´∏y patrolowanie wejÊcia do Zatoki

Brytyjski niszczyciel Vortigern na fotografii z marca 1930 r.
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Fiƒskiej. Caradoc skierowa∏ si´ na pó∏noc, a brytyjski komodor na Calypso bardziej na po∏udnie.
Mi´dzy krà˝ownikami szed∏ Wakeful. Jednostki
utrzymywa∏y mi´dzy sobà taki dystans by nikt nie
móg∏ przeÊliznàç si´ w sposób niezauwa˝ony.
Dowództwo Floty Ba∏tyckiej wiedzia∏o, ˝e
Awtroi∏ po zakoƒczeniu remontu wyszed∏ 26
grudnia wieczorem w morze kierujàc si´ do
Rewla. Rankiem nast´pnego dnia oko∏o godz.
11.00 otrzymano wiadomoÊç, ˝e niszczyciel
znajduje si´ w rejonie latarniowca Revelstein.
Mi´dzy 12.25 a 12.48 z okr´tu wys∏ano 3 radiogramy, w pierwszym o godz. 12.25 informowano: „nieprzyjaciel strzela do nas”, w drugim
z 12.35 „obserwuj´ nieprzyjacielskie jednostki”,
zaÊ o 12.48 wys∏ano jeszcze jednà depesz´. Dok∏adnie nie uda∏o si´ jej rozszyfrowaç, ale zdafot. zbiory Ron Forrest
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niem szyfrantów mog∏a ona brzmieç: „Widz´
nieprzyjacielskà, trzykominowà jednostk´,
prawdopodobnie lekki krà˝ownik”. Po tym meldunku ∏àcznoÊç urwa∏a si´.
Po otrzymaniu pierwszego sygna∏u Oleg znajdujàcy si´ 13 Mm na wschód od Hoglandu,
zmieni∏ kurs i zwi´kszy∏ pr´dkoÊç do maksymalnej, to jest 12 w´z∏ów, kierujàc si´ ku pó∏nocnemu kraƒcowi wyspy. O 14.15, po mini´ciu wyspy
Hogland, krà˝ownik kontynuowa∏ marsz w kierunku zachodnim. Pó∏ godziny póêniej po otrzymaniu depeszy Oleg zawróci∏ i wzià∏ kurs na
Kronsztad. Dopiero 28 grudnia, gdy Oleg wraz
z Andriejem Pierwozwannym dotarli do bazy,
ich za∏ogi dowiedzia∏y si´, ˝e Spartak i Awtroi∏
nie powróci∏y. Snuto ró˝ne przypuszczenia o losach okr´tów. W meldunku z dnia 2 stycznia
1919 roku szefa Morskich Si∏ Floty Ba∏tyckiej
skierowanym do dowódcy Front Pó∏nocnego,
przedstawiono dowody na to, ˝e Spartak zatonà∏
na polu minowym. Dopiero w po∏owie stycznia
rozpoznanie agenturalne zameldowa∏o o przechwyceniu niszczycieli przez Brytyjczyków.
Rankiem, gdy tylko zaÊwita∏o, Awtroi∏ spotka∏ si´ niemal dziób w dziób z Vendettà. Nieco
bardziej na wschód majaczy∏a sylwetka Vortigerna, tak, ˝e o ˝adnym równorz´dnym starciu
nie mog∏o byç mowy. Kierujàc si´ wskazówkami
za∏ogi, dowódca niszczyciela, Niko∏ajew zawróci∏ i z pe∏nà pr´dkoÊcià, wynoszàcà oko∏o 32 w´z∏y, rozpoczà∏ odwrót w kierunku Kronsztadu,
wzd∏u˝ po∏udniowego brzegu zatoki. Poczàtkowo Awtroi∏ zdo∏a∏ oderwaç si´ od przeciwnika,
przy czym Vendetta i Vortigern, które pe∏ni∏y
rol´ naganiaczy, nie wykazywa∏y nadmiernej
gorliwoÊci w pogoni. O godz. 12.30 znajdujàc
si´ na po∏udnie od latarni morskiej Ekholm
z pok∏adu Awtroi∏a zauwa˝ono krà˝ownik Caradoc, wobec czego niszczyciel skierowa∏ si´ na
pó∏noc. P´tla zacisn´∏a si´ ostatecznie, a pu∏apka zadzia∏a∏a, wobec czego niszczyciel znalaz∏
si´ mi´dzy pi´cioma nieprzyjacielskimi okr´ta-

mi. Zdajàc sobie spraw´ z beznadziejnoÊci swego po∏o˝enia, niemal natychmiast wywieszono
bia∏à flag´. Póêniej marynarze z niszczyciela,
którzy trafili do niewoli na swoje usprawiedliwienie t∏umaczyli, ˝e próbowali rozwinàç pe∏nà
pr´dkoÊç, jednak zapasy paliwa szybko topnia∏y
i trzeba by∏o po kolei wy∏àczaç kot∏y jeden za
drugim. Gdy Awtroi∏ zastopowa∏, okrà˝yli go
Brytyjczycy i wzi´li do niewoli. Jednak ju˝ nawet wówczas ta wersja nie wytrzymywa∏a s∏ów
krytyki, choç przyjà∏ jà na dobrà monet´ ca∏y
szereg radzieckich historyków. Oficjalnie wykazywano, ˝e Spartak i Awtroi∏ mia∏y po 150 t paliwa p∏ynnego, jednak ju˝ w zbiorze archiwalnych dokumentów „Ba∏tijskije moriaki w borbie
za w∏ast` Sowietow”, wydanym w roku 1974 zaznaczono, ˝e wed∏ug „zeznaƒ Êwiadków” pierwszy niszczyciel powinien mieç oko∏o 300-320 t,
a drugi 370 t.
W czasie ca∏ego poÊcigu Brytyjczycy, nie zamierzajàc uszkodziç potencjalnej zdobyczy (od
razu przypuszczajàc, ˝e radziecka jednostka si´
podda) oddali zaledwie kilka salw. Przerwanie
∏àcznoÊci radiowej po godz. 12.48 nale˝y wyjaÊniç tym, ˝e ju˝ jeden z pierwszych wystrza∏ów
zerwa∏ steng´ z antenà radiowà, co uniemo˝liwi∏o kontynuowanie przekazu.
Na pok∏ad Awtroi∏ wesz∏a za∏oga pryzowa
z Vortigerna i z tà chwilà niszczyciel móg∏ si´
uwa˝aç za skreÊlony z listy jednostek floty czerwonej. Warto zauwa˝yç, ˝e Brytyjczycy wspominajà ten czas jako okres, w którym mia∏y miejsce
'dwa starcia w ciàgu 24 godzin i bankiecie, który
odby∏ si´ w przerwie mi´dzy nimi'.

PRZYCZYNY
Rewwojensowiet powo∏a∏ specjalnà komisj´
do wyjaÊnienia okolicznoÊci poddania si´ okr´tów. W wydanym póêniej sprawozdania specjalna komisja przedstawi∏a nast´pujàce przyczyny:
1) Ka˝dy, majàcy choç za grosz fantazji
i zdrowego rozsàdku stwierdzi∏by, ˝e skoro na

Zdobycie niszczyciela Awtroi∏ (po prawej) w pobli˝u Mohni (Ekholm). Po lewej brytyjski niszczyciel Wakeful.

wodach Zatoki Fiƒskiej operuje czyjaÊ flota, to
z pewnoÊcià nie mog∏a to byç ani fiƒska, ani estoƒska, bowiem te nie mia∏y mo˝liwoÊci prowadzenia takich dzia∏aƒ jak: wysadzanie desantów,
czy ostrza∏ brzegów z du˝ej odleg∏oÊci, a eskadra
taka musia∏a by si´ sk∏adaç ze znacznej liczby
jednostek o ma∏ym i du˝ym zanurzeniu. Wszystko wskazywa∏o zatem, ˝e na wschodnim Ba∏tyku
dzia∏a albo flota niemiecka albo na jego wody
wszed∏ silny zespó∏ brytyjskiej Royal Navy.
Przed podj´ciem operacji nie zadbano o dok∏adne rozpoznanie. Jedyne informacje, przekazane
przez okr´ty podwodne potwierdza∏y, ˝e w pobli˝u nie ma ˝adnego przeciwnika. Poza tym z∏e
warunki atmosferyczne mocno utrudnia∏y obserwacj´. WidocznoÊç by∏a bowiem bardzo ograniczona. Jeszcze w meldunku z 29 listopada
okr´tu podwodnego Tur wys∏anego pod Rewel
z podobnym zadaniem wynika∏o, ˝e obserwacja
wewn´trznej redy portu by∏a niemo˝liwa z powodu „wysokiej Êciany pó∏nocnego falochronu”.
Nale˝y zatem przyjàç, ˝e okr´ty podwodne tego
rodzaju misji nie mog∏y wype∏niç. Krótko przed
operacjà na rozpoznanie wyszed∏ równie˝ niszczyciel Azard osiàgajàc po∏udnik, na którym le˝y Kunda, jednak równie˝ i on nie stwierdzi∏
obecnoÊci nieprzyjaciela. Mo˝liwe, ˝e te informacje sta∏y si´ powodem nadmiernej pewnoÊci
siebie ze strony Raskolnikowa. Wszystko to razem spowodowa∏o, ˝e choç by∏y przes∏anki
obecnoÊci silnej floty w Rewlu, to jednak ich nie
uwzgl´dniono.
2) Sztab opracowujàc plan operacji winien
uwzgl´dniç fakt, ˝e na wielu okr´tach, które
wczeÊniej uczestniczy∏y w operacjach mo˝e koƒczyç si´ zapas paliwa (wczeÊniej ju˝ wspominano
o paliwie).
3) Z∏a praca sztabu przy opracowaniu planu
operacji, przy czym plan ten dodatkowo pogorszy∏o dodatkowo niezdecydowanie samego Raskolnikowa, który to raz odk∏ada∏ samà operacj´, to znów nieoczekiwanie dla wszystkich wyfot. zbiory Andres Waldre
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szed∏ z Rewla, dysponujàc jedynie jednym niszczycielem
4) O zachowaniu si´ za∏óg okr´tów w czasie
operacji nic nie wiadomo
5) Dowódcy krà˝ownika Oleg plan operacji
nie by∏ w ogóle znany.
Sa∏tanow dzia∏a∏ zupe∏nie na chybi∏ trafi∏ —
nie majàc ˝adnych, nawet przypuszczalnych wiadomoÊci o miejscu boju Spartaka i Awtroi∏a i zachowywa∏ si´ pasywnie, nie mogàc udzieliç ˝adnej pomocy niszczycielom.
Poza tym w pracy Mordwinowa wymienia si´
nast´pujàce przyczyny:
— operacj´ przygotowano bez uwzgl´dnienia
realnych mo˝liwoÊci okr´tów Floty Ba∏tyckiej,
które znajdowa∏y si´ w kiepskim stanie technicznym. Za∏ogi bardziej myÊlàce o przemianach spo∏ecznych w kraju, by∏y zupe∏nie nieprzygotowane
do walki, choç powodzenie operacji zaj´cia Hungerburga mog∏o wywo∏aç hurra optymistyczne
nastroje. Sàdzono, ˝e równie˝ w tej operacji czerwona flota nie napotka na ˝aden powa˝ny opór.
— „kadra oficerska, sk∏adajàca si´ z dawnych
carskich oficerów zosta∏a skierowana do akcji
bez odpowiedniego sprawdzenia, w rezultacie
czego liczni jej cz∏onkowie okazali si´ zdrajcami”. Fakt, ˝e liczni oficerowie kontynuowali
s∏u˝b´ u bia∏ych potwierdzajà zarówno czerwoni
(patrz Mordwinow) jak i sami biali (patrz Graf),
jednak z tym punktem mo˝na si´ nie zgodziç.
Tak., rzeczywiÊcie liczni oficerowie kontynuowali s∏u˝b´ we flocie estoƒskiej, ale by∏a to zwyk∏a
praktyka wojny domowej. Wystarczy przypomnieç przyk∏ad Georgija Melechowa z „Cichego
Donu”, który wiele razy zmienia∏ strony, przechodzàc z jednej na drugà. Podobne sytuacje
mia∏y miejsce niejednokrotnie i odnotowywane
by∏y w wojnach domowych, które toczy∏y si´
w innych paƒstwach.
— RzeczywiÊcie, poddanie si´ dwóch za∏óg
w komplecie by∏o dla radzieckiej propagandy
przys∏owiowà ∏y˝kà dziegciu. Wiele pokoleƒ wychowywano na wzorach godnych „samurajów”,
którzy wybierali harakiri zamiast niewoli. Zatem
by byç do koƒca obiektywnym, nale˝y zaznaczyç,
˝e poddaniu jednostek winni byli przede wszystkim komisarze okr´tów (czytaj partia). Instytucja komisarzy po raz pierwszy pojawi∏a si´ w czasie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Pó∏nocnej i z radoÊcià zosta∏a przej´ta
przez „czerwonych”. By∏o przecie˝ niezmiernie
wygodnym postawienie przy ka˝dym dowódcy
swego rodzaju „nadzorcy”, wprowadzajàcego
w praktyk´ „generalnà lini´”. JeÊli wi´c uznaç za
g∏ównà przyczyn´ poddania okr´tów brak odpowiedniego nadzoru ze strony komisarzy, to
z miejsca powstawa∏ ogromny k∏opot natury
propagandowej, wi´c niejako w odpowiedzi pojawi∏a si´ wersja o oficerach-renegatach.
— otwarty woluntaryzm kierownictwa armii
i floty, poczynajàc na Trockim, a koƒczàc na Raskolnikowie. Tak, Trocki ciàgle pogania∏ i ˝àda∏
zdecydowanych dzia∏aƒ, udzielajàc jedynie gene-
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ralnych wskazówek, cz´sto zawi∏ych i sprzecznych. Przy czym z tym ostatnim mo˝na si´ nie
zgodziç. RzeczywiÊcie, inicjatywa przeprowadzenia operacji wysz∏a od Trockiego, jednak nie on
by∏ przewodniczàcym RWS Republiki i w rzeczywistoÊci udziela∏ jedynie generalnych rekomendacji, a w tym konkretnie przypadku, aby w odpowiedzi na ostrza∏ z morza Kundy zbombardowaç Rewel. O „sprzecznych i pogmatwanych
wskazówkach” autorom nic nie jest wiadome.
— Raskolnikow tak˝e nie posiada∏ dostatecznego doÊwiadczenia w prowadzeniu operacji
morskich, poczàtkowo zabra∏ si´ za akcj´ z du˝à
dozà pewnoÊci siebie, lecz póêniej, gdy prawdopodobnie uÊwiadomi∏ sobie w∏asnà niekompetencj´, poprosi∏ o zwolnienie go z funkcji dowódcy i skierowanie w charakterze komisarza, na co
Trocki odpowiedzia∏, ˝e „nie widzi powodu by
Raskolnikow nie kierowa∏ operacjà, bioràc sobie
do pomocy doÊwiadczonego specjalist´”.
— PoÊpiesznie opracowany plan operacji zosta∏ wys∏any przez Altfatera do RWS Republiki,
gdzie tak˝e poÊpiesznie zosta∏ zatwierdzony
przez Berensa i Trockiego. Plan zawiera∏ nast´pujàce punkty:
• rozpoznaç si∏y przeciwnika w Rewlu,
• rozpoczàç z nimi walk´,
• zniszczyç je, o ile oka˝e si´ to mo˝liwe.
Zadania te postawiono, choç w sztabie wiedziano, ˝e Brytyjczycy dysponujà krà˝ownikami
rozwijajàcymi pr´dkoÊç 32 w´z∏ów (pisze o tym
w swych wspomnieniach Raskolnikow). Podejmujàc z nimi walk´ niszczyciele nie tylko nie
mog∏y „zniszczyç przeciwnika”, ale nawet oderwanie si´ od niego przerasta∏o ich si∏y. Komentarz wydaje si´ byç zb´dny.

LOS ZA¸OGI
OpowieÊç by∏aby niepe∏na, gdyby nie wspomnieç w niej o losach wzi´tych do niewoli za∏óg.
Zgodnie z brytyjskimi danymi (Bennet) na Spartaku wzi´to do niewoli 7 oficerów i 95 marynarzy, a na niszczycielu Awtroi∏ — 7 oficerów i 138
marynarzy (ogó∏em 247 ludzi). Wed∏ug danych
estoƒskiego historyka Mati Yuna na obu okr´tach wzi´to do niewoli 244 ludzi (Spartak — 126
i Awtroi∏ — 118) èród∏a radzieckie wspominajà
o 240 cz∏onkach za∏óg.
Gdy tylko sta∏o si´ jasne, ˝e Brytyjczycy przejmà Spartaka, marynarze odprowadzili Raskolnikowa do kubryku, gdzie przebrali go w marynarski busz∏at zamiast skórzanej kurtki, symbolizujàcej przynale˝noÊç do „klanu komisarzy”. RównoczeÊnie otrzyma∏ on dokumenty estoƒskiego
marynarza z powiatu Felliƒskiego, który pozosta∏ na brzegu. Wybór okaza∏ si´ wyjàtkowo nieudanym, bowiem Raskolnikow nie zna∏ zupe∏nie
j´zyka estoƒskiego, jednak korekta by∏a ju˝ niemo˝liwa. Za∏oga pryzowa przewioz∏a Raskolnikowa wraz z 20 marynarzami na pok∏ad niszczyciela Wakeful, gdzie ich zamkni´to w pomieszczeniu na rufie, w których przebywali do
28 grudnia.

Gdy okaza∏o si´, ˝e wÊród jeƒców znajduje si´
Raskolników, Thesiger wydal rozkaz odszukania
go. Brytyjczycy wiedzieli, ˝e w czasie rewolucji
uczestniczy∏ on w zabójstwach oficerów floty,
a mo˝liwe i˝ by∏ tak˝e ich bezpoÊrednim sprawcà. Nale˝a∏o go wobec tego bezwzgl´dnie odszukaç. W tym celu jeƒców poddano dok∏adnym
przes∏uchaniom, ˝àdajàc informacji o Raskolnikowie. Dochodzenie jednak nic nie da∏o, jedni
mówi, ˝e widzieli dowódc´, inni odwrotnie,
twierdzili, ˝e bezpoÊrednio przed wyjÊciem
w morze Raskolnikow zszed∏ na làd. Du˝ym
sukcesem Brytyjczyków by∏o odnalezienie wÊród
bia∏ych oficerów miczmana (ppor. mar.) Oskara
Festa, który razem z Raskolnikowem by∏ s∏uchaczem kursów organizowanych dla gardemarinów (chorà˝ych marynarki). Pierwszy przeglàd
jeƒców nie przyniós∏ ˝adnych rezultatów. Thesiger wspomina, ˝e Raskolnikow próbowa∏ ukryç
si´ wÊród worków z ziemniakami, gdzie w koƒcu
zosta∏ odnaleziony. Sam Raskolnikow tego nie
potwierdza, piszàc, ˝e podda∏ si´ razem z innymi. Tak czy inaczej zosta∏ uj´ty, a wtedy zabrano
mu dokumenty. Zgodnie z dokumentami jeniec
by∏ z pochodzenia Estoƒczykiem, zatem próbowano rozmawiaç z nim w tym j´zyku, na co Raskolnikow mia∏ odpowiedzieç, ˝e ca∏kiem ju˝ si´
zrusyfikowa∏ i zapomnia∏ j´zyka ojczystego.
W tym momencie jednak Fest rozpozna∏ w nieznajomym poszukiwanego komisarza. Ten zosta∏
nast´pnie odprowadzony na bok i dok∏adnie
przeszukany, a nast´pnie przewieziony na pok∏ad flagowego krà˝ownika Calypso, gdzie przez
pewien czas znajdowa∏ si´ pod stra˝à. Raskolnikow odby∏ tak˝e rozmow´ z komodorem, jednak
ostatecznie wraz z komisarzem Awtroi∏a Nyniukiem, zosta∏ przewieziony statkiem do Wielkiej
Brytanii, co najprawdopodobniej uchroni∏o go
przed rozstrzelaniem, tak jak to si´ sta∏o z pozostawionym w Estonii komisarzem Spartaka Paw∏owem.
W maju 1919 roku Raskolnikowa i Nyniuka
za poÊrednictwem duƒskiego Czerwonego Krzy˝a wymieniono na fiƒskiej granicy na 19 jeƒców
brytyjskich.
Wed∏ug ró˝nych êróde∏ poza Raskolnikowem
Brytyjczykom podda∏o si´ od 14 do 18 oficerów.
Podobnie jak innym specjalistom i podoficerom
zaproponowano kontynuowanie s∏u˝by we flocie
estoƒskiej. Dowódcy niszczycieli Pawlinow oraz
Niko∏ajew przyj´li t´ propozycj´, jednak dowódcami okr´tów ju˝ nie zostali.
Ogó∏em przyj´to do s∏u˝by oko∏o 30 ludzi.
Rozkazem z dnia 4 stycznia 1919 roku dowódcy
floty estoƒskiej specjalista torpedowy Awtroi∏a
Lewickij zosta∏ wyznaczony na stanowisko oficera torpedowego, zaÊ mechanik Awtroi∏a Ananicz zachowa∏ swoje dotychczasowe stanowisko.
Prac´ „w swojej specjalnoÊci” otrzyma∏ równie˝
specjalista torpedowy Spartaka ¸obinskij.
Marynarze obu niszczycieli zostali poczàtkowo umieszczeni w obozie na wyspie Nargˆn,
utworzonego jeszcze w latach I wojny Êwiatowej.
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Ju˝ w dniu 3 stycznia 1919 roku z grona zatrzymanych wy∏uskano bolszewików nast´pnie ich
rozstrzeliwujàc.
W pracy Korsunskiego, który powo∏uje si´ na
naocznego Êwiadka wydarzeƒ A. Konurina, ze
szczegó∏ami opisano egzekucj´. Estoƒczycy ustawili za∏ogi niszczycieli w szyku z którego rozkazali wystàpiç bolszewikom. Gdy nikt nie wystàpi∏
zapowiedziano, ˝e zostanie rozstrzelany co piàty
jeniec. W odpowiedzi na takie ˝àdanie wystàpi∏o
15 marynarzy. Wszyscy oni zostali oddzieleni od
szyku i po przes∏uchaniu rozstrzelani. ˚adnego
sàdu, a tym bardziej Êledztwa nie przeprowadzono, zatem do koƒca nie wiadomo czy ci którzy
wystàpili byli komunistami czy te˝ nie. Egzekucja
jak utrzymuje Konurin odby∏a si´ zgodnie z najlepszymi radzieckimi wzorami tzw. „Êciany rozstrzelaƒ”. Po drodze na miejsce kaêni marynarze
Êpiewali pieÊni rewolucyjne typu „Smie∏o, towariszczi w nogi” i „Mi´dzynarodówk´”, wykrzykujàc przy tym ró˝ne rewolucyjne has∏a rodzaju
„Niech ˝yje towarzysz Lenin” i tym podobne.
Stracono 15 ludzi, spoÊród których 4 by∏o
prawdopodobnie Estoƒczykami: Friedrich Hansmeister, Johannes Plooman, Alexander Lensment, Juhan Peedo, Andriej Krutow, Niko∏aj
Gistiew, Iwan Krysin, Siergiej Koriczew, W∏adymir Paw∏ow, Iwan Nikitin, Ksenofont Ziniakow,
Petr ¸arionow, Michai∏ Paw∏ow, Pawe∏ Wasin
i Niko∏aj Michajliczew.
W dniu 6 stycznia pozosta∏ych w obozie 200
jeƒców rozdzielono na 6 baraków (jak ju˝ podano wy˝ej, rozstrzelano 15, a dalszych 30 przesz∏o
na s∏u˝b´ estoƒskà)
W koƒcu stycznia powo∏ano trybuna∏, który
mia∏ zdecydowaç o losie pozosta∏ych uwi´zionych. Nale˝y w tym miejscu autorytatywnie
stwierdziç, ˝e egzekucja z 3 stycznia by∏a czy-

stym samosàdem, lecz jak wykazuje historia licznych dotychczasowych wojen, „trybuna∏” usankcjonowa∏ wspomnianà egzekucj´ wstecznymi
protoko∏ami z posiedzeƒ z 28 i 29 stycznia.
W dniu 31 stycznia i 1 lutego skazano na Êmierç
kolejnych 13 ludzi. Egzekucja 12 z nich odby∏a
si´ 4 lutego 1919. Byli to: Aleksander Awieniak,
Dmitrij Rewiatin, Arsenij Aleksiejew, Michai∏
Bogomo∏ow, Iwan Liubiniec, Nikita Triepa∏ow,
Petr Zo∏otin, Dmitrij Mo∏czanow, Michai∏ Komarow, Aleksiej Krasotin, Aleksiej Rukawicznikow, Iwan Winnik. Trzynasty skazany, Michai∏
¸arionow, zdo∏a∏ zbiec.
Stracono zatem w sumie 27 ludzi. èród∏a radzieckie podajà wy˝szà liczb´. Przyk∏adowo, 11
grudnia 1940 roku w∏adze (Socjalistycznej Republiki Radzieckiej — przyp. red.) Estonii podj´∏y decyzj´ o postawieniu pomnika w miejscu
egzekucji. Napis na pomniku po rosyjsku i estoƒsku mia∏ g∏osiç „Tu spoczywajà szczàtki 36
marynarzy z niszczycieli Spartak i Awtroi∏, barbarzyƒsko rozstrzelanych na wyspie Nargˆn
w dniach 3-5 lutego 1919 roku”. 36 ofiar to oczywiÊcie liczba mocno zawy˝ona. Byç mo˝e chodzi∏o o wszystkich straconych na wyspie Naisaari
bolszewików. W dniu 22 grudnia 1940, w pierwszym roku istnienia Radzieckiej Estonii ich
szczàtki zosta∏y z wielkà pompà przeniesione na
Maariamiae w Tallinie. W dniu uroczystoÊci ˝a∏obnych by∏o bardzo ch∏odno i wietrznie, jednak
liczni uczestnicy wznoszàc patriotyczne has∏a
przeszli spory odcinek drogi. Do dziÊ ˝yjà jeszcze „ochotnicy”, którzy wspominajà ca∏e uroczystoÊci ostatnimi s∏owy. Jak si´ póêniej okaza∏o
nie zdo∏ano odnaleêç szczàtków wszystkich 36
ofiar, tak ˝e brakujàce trumny wype∏niono
drwami. Kolejne posiedzenia trybuna∏u odby∏y
si´ 2, 3 i 4 lutego.

Niszczyciele Awtroi∏ i Spartak ju˝ jako estoƒskie Lennuk i Wambola (na drugim planie) w porcie Piarnu.
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W przypadku pozosta∏ych 214 marynarzy wymierzono nast´pujàce wyroki:
• trzech skazano na kar´ 3 lat katorgi,
• szeÊciu skazano na kar´ 3 lat prac przymusowych po zakoƒczeniu wojny,
• szeÊciu skazano na kar´ prac przymusowych
do koƒca wojny, a po niej na dodatkowy rok
nadzoru policyjnego,
• dziewi´tnastu skazano na kar´ prac przymusowych do koƒca wojny pod specjalnym nadzorem,
• stu dwudziestu pi´ciu skazano na kar´ prac
przymusowych do koƒca wojny,
• dwóch skazano na kar´ prac przymusowych
w s∏u˝bie wojskowej,
• jednego oddano pod nadzór policyjny do
koƒca wojny,
• pi´çdziesi´ciu dwóch uniewinniono.
WÊród tych ostatnich 5 oficerom pozwolono
na pe∏nienie s∏u˝by w charakterze instruktorów
z prawem do wynagrodzenia, 46 dalszych przyj´to do s∏u˝by wojskowej „za por´czeniem kolektywu”. Wszyscy uniewinnieni mogli otrzymywaç
jedynie po∏ow´ wynagrodzenia.
Po zawarciu w roku 1920 umowy o repatriacji, wielu dawnych wi´êniów przebywajàcych na
Nargˆn powróci∏o do ojczyzny, cz´Êç jednak postanowi∏a pozostaç w Estonii, a niektórzy wyemigrowali na zachód. Tych którzy powrócili do
Rosji Radzieckiej przeÊladowa∏ jednak tzw.
„wilczy bilet”. Wi´kszoÊç z nich zosta∏a zlikwidowana w czasie krwawych czystek stalinowskich w latach 1937-1939.
(ciàg dalszy nastàpi)

T∏umaczenie z j´zyka rosyjskiego
Maciej S. Sobaƒski
fot. „Miiniristlejad Lennuk ja Wambola“
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Thierry Hondemarck
(Francja)

Tarn lub Lot w ∏adnym burtowym uj´ciu.
fot. ECPA

FRANCUSKIE ZBIORNIKOWCE
TYPU ADOUR
Przed ostatnià wojnà Marine Nationale zamówi∏a w prywatnych stoczniach seri´ zbiornikowców
Êredniego tona˝u. Ich kariera przebiega∏a ze zmiennym szcz´Êciem i by∏a na tyle interesujàca, ˝e
pragn´ jà przedstawiç.

INFORMACJE OGÓLNE
Jak ju˝ wspomnia∏em Marine Nationale
og∏osi∏a na krótko przed II wojny Êwiatowej
program budowy zbiornikowców-zaopatrzeniowców baz, budowanych przez cywilne
stocznie.
Mniejsze od typu Seine, jednostki typu Adour by∏y zaopatrzeniowcami dla baz marynarki
drugiej klasy oraz jednostek stojàcych na redzie, przeznaczonymi do prostych zadaƒ, pozbawionych rozg∏osu, ale wa˝nych i po˝ytecznych.
Poni˝sza tabelka przedstawia kalendarium
budowy tych jednostek z podzia∏em na stocznie:
Trzy ostatnie, zbudowane przez stoczni´
Worms mo˝na by∏o z ∏atwoÊcià odró˝niç
przez wysepk´ po∏àczona z nadbudówkami na

NAZWY

ADOUR
LOT
TARN
CHARENTE
MAYENNE
BAISE

Po∏o˝enie st´pki

04.05.1939
28.09.1939
.1939
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rufie, co umo˝liwi∏o powi´kszenie przestrzeni
magazynowej.
Na fotografii na stronie tytu∏owej mo˝na
zauwa˝yç uderzajàce podobieƒstwo do serii
Seine, wyjàwszy d∏ugoÊç (132 m wobec 160
m). Zewn´trzny kszta∏t kad∏uba i osiàgi nie
by∏y rewolucyjne. G∏ówne dane taktyczno-techniczne przedstawia∏y si´ nast´pujàco:
G∏ówne dane:
Kad∏ub:
— d∏ugoÊç mi´dzy pionami:
124,75 m
— d∏ugoÊç ca∏kowita:
132,73 m
— szerokoÊç maksymalna:
16,15 m
— pe∏ne zanurzenie:
6,41 m
— wypornoÊç w stanie pustym: 4 500
— wypornoÊç z pe∏nym ∏adunkiem: 12 100 t

Wodowanie
09.10.1938
01.06.1939
10.09.1939
.1942
21.05.1947
.06.1947

Nap´d:
Zespó∏ nap´dowy sk∏ada∏ si´ z 2 kot∏ów typu Penhoet na podgrzewanà par´, o spr´˝eniu 27 kg/ cm2, zasilajàcych dwa zespo∏y turbin parowych Parsonsa ka˝dy w uk∏adzie liniowym z podwójnà przek∏adnià redukcyjnà.
Moc maszyn wynosi∏a 5 200 KM i umo˝liwia∏a osiàgni´cie pr´dkoÊci 15 w´z∏ów; zasi´g
operacyjny wynosi∏ 10 000 mil przy 10 w.
Uzbrojenie:
Wy∏àcznie o charakterze defensywnym —
sk∏ada∏o si´ z dwóch dzia∏ 100 mm, jedno na
dziobie drugie na rufie, na platformach.

HISTORIA
˚adna z jednostek nie mia∏a wspólnej historii z pozosta∏ymi, zdecydowa∏em wi´c, ˝e
ka˝da b´dzie opisana odr´bnie

ADOUR
Adour wszed∏ do s∏u˝by w kwietniu 1940
roku. Po rejsie do Oranu, Casablanki i Brestu, wp∏ynà∏ do Bizerty 26 maja. 30 maja opu-

WejÊcie do s∏u˝by
20.04.1940
.12.1939
09.04.1940
15.09.1943
14.03.1950
29.01.1948

Stocznie
La Ciotat
Dunkerque
Dunkerque
Le Trait (Worms)
Le Trait (Worms)
Le Trait (Worms)
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Êci∏ ten port w kierunku Bejrutu gdzie dotar∏
3 czerwca i zosta∏ oddany pod rozkazy zespo∏u X. W tym porcie okr´t zasta∏o zawieszenie
broni 25 czerwca 1940 r.
W nocy z 12 na 13 czerwca Adour zosta∏
zaatakowany i storpedowany przez brytyjski
samolot, ale uszkodzenia cudem nie by∏y zbyt
du˝e.
8 lipca 1941 r. Adour przeszed∏ do Aleksandretty razem z licznymi ma∏ymi jednostkami, które stacjonowa∏y w Bejrucie. Na podstawie decyzji o rozbrojeniu przewidzianym
przez rzàd turecki, okr´t zosta∏ internowany,
zacumowany w zatoce Ayar, nast´pnie przeszed∏ z Aleksandretty do Erdek na Morzu
Marmara. Przyby∏ do tego portu 6 wrzeÊnia
1941 i pozosta∏ tam przez ponad 2 lata, nast´pnie w listopadzie 1943 zosta∏ sprzedany
„po przej´ciu” 1 rzàdowi tureckiemu. Okr´t
zosta∏ oficjalnie przej´ty w listopadzie i przemianowany na Akar. Marynarze francuscy
powrócili do kraju pociàgiem specjalnym.
Dawny Adour nigdy nie zosta∏ odzyskany i zakoƒczy∏ swojà karier´ w 1977 roku!
Adour mia∏ niezwykle d∏uga karier´, ale
nie takà jakiej po nim oczekiwano.

LOT
Wprowadzony do s∏u˝by w grudniu 1939 r.
na poczàtku wojny, Lot odby∏ liczne przejÊcia, które ka˝dorazowo obejmowa∏y Cherbourg, Casablank´, Dakar i Tulon. Wzià∏
czynny udzia∏ w operacji norweskiej zapew-

niajàc zaopatrzenie okr´tom francuskim
w ˝ywnoÊç i mazut. W chwili zawieszenia broni znajdowa∏ si´ w Tulonie; zapewnia∏ prowiant i zaopatrzenie portom w koloniach do
1942 roku (Oran, Casablanka, Dakar, Diego
Suarez, Sajgon, potem powrót do Casablanki). Te przejÊcia by∏y niebezpieczne poniewa˝
okr´t pozbawiony ochrony i eskorty zdany
by∏ na ∏ask´ Brytyjczyków, którzy zacieÊniali
blokad´. W 1942 Lot znajdowa∏ si´ w Dakarze. By∏ tam jeszcze na poczàtku 1943 roku
zaopatrujàc si∏y Wolnych Francuzów i Aliantów. Razem z resztà jednostek z Dakaru zosta∏ skierowany na modernizacje w Stanach
przed powrotem do akcji. Lot przyby∏ do Nowego Jorku 7 lutego 1943 i ze stoczni zosta∏
od razu w∏àczony do konwoju atlantyckiego
13 czerwca.
22 czerwca, okr´t zosta∏ storpedowany i zatopiony na Pó∏nocnym Atlantyku przez niemiecki okr´t podwodny U 572. Z ca∏ej serii
Lot mia∏ najkrótszà i najbardziej tragiczna histori´.

TARN
Wszed∏ do s∏u˝by 9 kwietnia 1940 roku,
niemal od razu zosta∏ skierowany do kampanii norweskiej..
Po jej zakoƒczeniu skierowa∏ si´ do Brestu
gdzie przyby∏ 14 czerwca 1940 roku, w okresie
najwi´kszego zam´tu; Tarn wzià∏ bardzo aktywny udzia∏ w ewakuacji pancernika Jean Bart,
który uniknà∏ wpadni´cia w r´ce Niemców.

W trakcie cierpliwych badaƒ nad historià
tych jednostek, uda∏o mi si´ nawiàzaç kontakt
z zast´pcà dowódcy Tarn, komandorem Desthieux; oto co mi napisa∏ w 1988 r.:
”... W najczarniejszym okresie dla Francji
w 1940 r, uwa˝am, ˝e OpatrznoÊç czuwa∏a nad
Tarn.
Rankiem 18 czerwca, ok. godz. 06.00, w ruf´ trafi∏ od∏amek bomby lotniczej przeznaczonej dla Richelieu, niedaleko redy Brestu; wybuch∏a mi´dzy nim [Richelieu] a Tarn, szcz´Êliwie nie raniàc nikogo....
Wyciàg z kalendarium:
Oko∏o po∏udnia: zaokr´towano 613 ewakuowanych z 2 Bazy Za∏óg.
... otrzymano rozkaz skierowania si´ do Saint-Nazaire, by zaprowiantowac du˝y okr´t.
— 19 czerwca: wyprowadzenie Jean Bart
na pe∏ne morze i zaopatrzenie pod eskortà
Hardi i Mameluk. Dostarczono 1 059 ton mazutu, ropy i wody. PrzejÊcie do Verdon wieczorem.
— 20 czerwca: postój ko∏o La Goubre (na
˚yrondzie); cumujà tam równie˝ krà˝ownik
Primauguet i liczne statki handlowe. Niemiecki nalot; interwencja artylerii plot. z Primauguet i Tarn
— 22 czerwca; odcumowanie
— 23 rozkaz przejÊcia do Casablanki
— 26 czerwca: przybycie do Casablanki
1. Przepis wed∏ug którego zachowywano sobie prawo zakupu
z pewnym opó˝nieniem nabywca wp∏aca∏ g∏ównà kwot´
i odsetki.

Tarn lub Lot w poczàtkowym okresie wojny.
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fot. ECPA
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Tarn w Afryce Pó∏nocnej ze znakami neutralnoÊci.

— 4 do 9 wrzeÊnia: przejÊcie do Dakaru
pod eskorta Primauguet
— 14 wrzeÊnia wyjÊcie w morze w kierunku
Gabonu ciàgle pod eskortà Primauguet.
— 19 wrzeÊnia: zatrzymanie przez dwa
brytyjskie krà˝owniki — Cornwall (10 000 t)
i krà˝ownik lekki Delhi. Dowódca Cornwall
przedk∏ada dowódcy Primauguet ultimatum,
wykonujàc manewry pó∏kola w pobli˝u zespo∏u. Negocjacje przez radio z Dakarem. Po
czterech godzinach, przychodzi rozkaz powrotu do Casablanki. Rejs pod „eskortà”
trzech krà˝owników
— 25 czerwca R. A. M.2 zaopatruje Primauguet na morzu (619 ton mazutu). Zabawny szczegó∏ — podczas dwóch godzin postoju
na czas tankowania, za∏oga Tarn ∏owi dwa rekiny, a za∏oga Primauguet jeden.
— 26 wrzeÊnia; krà˝owniki angielskie zaprzestajà eskorty. Dowódca Cornwall wysy∏a
telegram z podzi´kowaniem do dowódcy Primauguet.
— 1 paêdziernika: przybycie do Casablanki.
Dzia∏alnoÊç Tarn pod koniec 1940 i 1942 nie
by∏a szczególnie interesujàca — zwykle by∏y to
rejsy mi´dzy Oranem, Tulonem, Casablankà
i Algierem. Tarn zosta∏ storpedowany ko∏o wybrze˝y Algierii, ale by∏ w stanie dojÊç do Bizerty. Nast´pnie zostaje zdobyty 8 grudnia 1942
roku. przez W∏ochów i wys∏any do Genui. Samozatopiony tam˝e 9 wrzeÊnia 1943 roku
w czasie kapitulacji W∏och. Podniesiony przez
Niemców, zosta∏ wys∏any do Francji; znaleziony
w czasie wyzwolenia Marsylii na dnie basenu
portowego po trafieniu alianckimi bombami.
Historia Tarn pokazuje wyraênie znaczenie
zaopatrzeniowców, dzi´ki niemu Jean Bart
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fot. Musee de la Marine

móg∏ uciec z Saint-Nazaire, gdy˝ w pobli˝u
brakowa∏o mazutu. „Zosta∏ zapomniany
przez Êwiat, by∏ w istocie wa˝niejszy ni˝ si´
wydawa∏o”. Odsy∏am do bibliografii pragnàcych dowiedzieç si´ wi´cej o katastrofie maja-czerwca 1940 roku.

CHARENTE
Jak ju˝ wiemy trzy pierwsze jednostki typu
Adour by∏y ofiarami wojny z wyjàtkiem prototypu, wszystkie utracono w doÊç szczególnych
okolicznoÊciach. Ostatnie trzy zbudowane
mia∏y bardziej pomyÊlna karier´.

Kad∏ub Charente by∏ ukoƒczony w 30% we
czerwcu 1940 roku, w chwili kiedy zosta∏ zaj´ty przez Niemców jako pryz wojenny, gdy˝ by∏
jednostka budowanà dla Marine Nationale.
Niemcy przekszta∏cili go w zaopatrzeniowiec
dla U-bootów i ukoƒczyli we wrzeÊniu 1943
roku pod nazwa Ostfriesland.
Uzbrojenie okr´tu powa˝nie zmieni∏o si´
i sk∏ada∏o si´ z:
• 1 dzia∏a 105 mm model 32, z tarczà, na rufie.
• trzy zespo∏y czterolufowe plot C38 „Vier2. Zaopatrzeniowiec pe∏nomorski.

Ostfriesland pod flagà niemiecka. Fotografia wykonana w Savette,
pozwala dostrzec dzia∏o 105 mm i platform´ plot.

fot Bilddienst
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Przybycie Charente doTulonu, widoczne stanowiska dzia∏ plot i dwa odcienie szaroÊci malowania.

ling” kal. 20 mm, dwa na dziobie na ka˝dej
burcie, jeden na rufie na wysepce
• dwa pojedyncze zestawy kal. 20 mm na
pomoÊcie tylnym po obu burtach
• dalocelownik 4,5 metrowy mod. 1914

Uzbrojenie Ostfriesland by∏o doÊç silne.
Nowa funkcja okr´tu mia∏a z∏o˝ony charakter;
w zwiàzku z tym okr´t zabiera∏:
— zapasy wody s∏odkiej w cysternie;
— ∏adownia nr 1 mieÊci∏a amunicj´ dla

fot. Marius Bar

U-bootów i Êwie˝à ˝ywnoÊç;
— ∏adownia nr 2 mieÊci∏a zapasy torped
oraz warsztaty.
— ch∏odnia zosta∏a zamieniona na ewentualny areszt dla jeƒców

Ponownie Charente ale z rozjaÊnionym malowaniem
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fot. Marius Bar
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Charente w standartowym jasnoszarym malowaniu.

— reszta zbiorników zosta∏a zarezerwowana
na paliwo
Wysepka zosta∏a zmodyfikowana, aby zapewniç minimum komfortu podwodniakom
(prysznice, posi∏ki..)
Mayenne w barwach SFTP.
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fot. Marius Bar

Szczegó∏y historyczne s∏u˝by Ostfriesland
nie sà znane; Brytyjczycy odnaleêli zbiornikowiec w Niemczech w 1945 roku i przekazali
Francji 5 paêdziernika 1945 w dniu przybycia
do Rouen. 9 marca 1946 roku okr´t przyby∏

do Cherbourga, odby∏ próby i zosta∏ ostatecznie wcielony 13 kwietnia 1946 roku.
Fotografia w niniejszym artykule, choç z∏ej
jakoÊci pokazuje Ostfriesland pod banderà
niemieckà; okr´t nie zmieni∏ swojego wyglàdu
fot. Marius Bar
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Mayenne w barwach marynarki, ale komin nie zosta∏ jeszcze przemalowany.
fot. Marius Bar
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pod banderà francuskà. Malowanie zmieni∏o
si´ na jasno i ciemnoszare. Po wyzwoleniu we
Francji brakowa∏o wszystkiego — odcieƒ szarego jaki by∏ pomalowany nie wychodzi∏ poza
normy Marynarki, a jednostka zosta∏a odzyskana w znakomitym stanie i przede wszystkim
by∏a nowa. W tej formie Charente opusci∏
Cherbourg 15 maja 1946 roku kierujàc si´ do
Tulonu, nast´pnie via Colombo dotar∏ do Sajgonu, gdzie zawinà∏ 1 sierpnia 1946.
Zosta∏ tam wys∏any z zaopatrzeniem w mazut i benzyn´ dla Sajgonu i si∏ morskich tam
bazujàcych, w tym lotniskowców. Charente
s∏u˝y∏ na miejscu wy∏àcznie do transportu ró˝nego sprz´tu (jeepy, cz´Êci zamienne, prowiant..)
Po bitwie pod Dien Bien Phu, Charente
czynnie uczestniczy∏ w operacji ewakuacji
wojsk i uciekinierów z pó∏nocnego Wietnamu.
Upadek Indochin zasta∏ jednostk´ na miejscu;
w ciàgu 10 lat przeby∏a ona 172 000 mil morskich. Po opuszczeniu Dalekiego Wschodu we
wrzeÊniu 1956, przyby∏ do Tulonu 6 kwietnia
1957 roku i zosta∏ skierowany do specjalnej
rezerwy A. 21 listopada, a nast´pnie w styczniu 1959 w∏àczony do grupy jednostek rezerwy
i w koƒcu do rezerwy specjalnej B 15 czerwca.
Rozwa˝ana by∏a modernizacja zbiorników,
masztów, uzbrojenia plot, ale wiek okr´tu
oraz du˝e zu˝ycie paliwa przez maszyny nie
sprzyja∏y tej koncepcji. Okr´t zosta∏ ostatecznie skreÊlony 18 listopada 1959 roku i z∏omowany we wrzeÊniu 1960.

Bioràc pod uwag´ uzbrojenie, masywny
kszta∏t i liczne zmiany, Charente jest najtrudniejszy z serii do budowy dla modelarzy.

MAYENNE
Tak jak Charente, Mayenne zosta∏ porzucony w czerwcu 1940 r. i przej´ty przez Niemców 25 lipca 1940 rroku. Budowa tej jednostki zosta∏a ponownie przerwana w czerwcu
1942 roku z nieznanych powodów. Niemcy
ostatecznie pozostawili wpó∏ zatopiony okr´t
w sierpniu 1944.
Od czerwca 1946 roku budowa zosta∏a
wznowiona na rachunek Marynarki Handlowej. Po próbach zakoƒczonych 28 lipca 1947
roku, Mayenne zosta∏ przej´ty w czarter przez
S. F. T. P. 3 od 5 wrzeÊnia 1947 do 14 kwietnia
1949 roku. Uznany za nierentowny, zosta∏
przekazany Marine Nationale i przezbrojony
15 paêdziernika 1949 r. zachowujàc barwy cywilnego w∏aÊciciela.
Okr´t zosta∏ nast´pnie wys∏any do Indochin
gdzie spe∏nia∏ role podobnà do Charente. Tak
jak i tamta jednostka, wróci∏ do Tulonu w 1955
roku i s∏u˝y∏ jako zbiornikowiec na redzie, potem odholowany do Bizerty 22 maja 1960 roku,
spe∏nia∏ te same funkcje, by ostatecznie wróciç
do Tulonu w paêdzierniku 1961 gdzie s∏u˝y∏ jako zbiornik balastowy a˝ do skreÊlenia. Kariera
okr´tu by∏a jak widaç ma∏o aktywna, ale dla nas
modelarzy, Mayenne stwarza mo˝liwoÊci zbudowania bardzo ∏adnego cywilnego tankowca
dla „uczulonych” na marynark´ wojennà.

Baise po przebudowie na zbiornikowiec zaopatrzeniowy eskadry.
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BAISE
By∏a to ostanie jednostka serii. St´pka zosta∏a po∏o˝ona w maju 1940 roku, Tak˝e ta
budowa zosta∏a przej´ta przez Niemców, którzy porzucili okr´t na pochylni w sierpniu
1944,. Tak jak Mayenne, budowa by∏a kontynuowana na konto marynarki handlowej; jednostka p∏ywa∏a pod barwami S. F. T. P. od 13
stycznia do 23 marca 1949 roku. Mo˝na powiedzieç, ˝e tylko przeszed∏ przez r´ce armatora i nast´pnie zosta∏ wydzier˝awiony firmie
„Mazout Transport”, która przekaza∏a go
Marine Nationale 4 maja 1954 roku.
15 lutego 1955 roku, Marynarka zdecydowa∏a o przebudowie tak by uzyskaç pierwszy
zbiornikowiec zaopatrzeniowy eskadry —
PRE 4 z pe∏nym sprz´tem do prze∏adunku zaopatrzenia. Prace zosta∏y zakoƒczone w lutym 1956 r. i nowy Baise wznowi∏ s∏u˝b´
czynnà 1 stycznia 1957 r. Móg∏ transportowaç
5 000 ton mazutu, 1 000 m3 paliwa lotniczego,
500 ton benzyny i 400 ton wody i innych zapasów.
Uzbrojenie plot sk∏ada∏o si´ z czterech zestawów 40 mm Boforsa i 6 zespo∏ów 20 mm
Oerlikon.
Okr´t ten by∏ pierwszà wyspecjalizowanà
jednostkà dla lotniskowców typu Clemenceau. Wype∏nia∏ te rol´ do 15 lutego 1965 ro3. Societe Francaise de Transport Petrolier.
4. Zbiornikowiec zaopatrzeniowy eskadry — Petrolier Ravitailleur d’Escadre.

fot. zbiory Thierry Hondemarck
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ku kiedy zosta∏ skierowany do specjalnej rezerwy A i zastàpiony przez zbiornikowce Seine i Saone, o wi´kszym tona˝u.
Wycofany ze s∏u˝by w 1966 roku, nadbudówki zosta∏y zredukowane, a kad∏ub zosta∏
zatopiony w Port Avis (Ile du Levant), gdzie
s∏u˝y∏ jako falochron. Pozostawa∏ tam przez
lata rozbijany przez fale i trawiony rdzà
w promieniach s∏oƒca; pami´tam, ˝e widzia∏em go jeszcze w 1980 roku prze˝artego
przez rdz´. Zosta∏ odholowany do Tulonu
w lipcu 1982 roku i zatopiony przez samoloty 3 maja 1983.

ZAKO¡CZENIE
1) Kariera okr´tów:
Jako o ca∏ej serii, nie mo˝na powiedzieç
o tych okr´tach, by mia∏y wspania∏à s∏u˝b´,
szczególnie jeÊli idzie o utracone jednostki,
czyli pierwsze trzy.
Ponadto ich s∏u˝ba w marynarce handlowej wykaza∏a problematycznoÊç uk∏adu nap´dowego który by∏a szczególnie k∏opotliwy, a zu˝ycie paliwa by∏o wysokie. S. F. T. P.
nie waha∏o si´ z przekazaniem nowych
zbiornikowców Paƒstwu. Potwierdza to niezdolnoÊç okr´tu wojennego do przekszta∏cenia w jednostk´ handlowà tak˝e w przypadku zbiornikowca; mo˝na dodaç, ˝e równie˝ Seine i Saone okaza∏y si´ niepowodzeniem.

Dla modelarzy zamieszczam nast´pujàce
informacje o malowaniu.
2) Malowanie
Adour-Lot-Tarn
W okresie ich krótkiej s∏u˝by malowanie
by∏o bardzo proste:
— kad∏ub i nadbudówki: jasnoszary
— ∏adownie: zielone
— linia wodna: czarna
— pok∏ady: ciemnoszary z wy∏àczeniem
cz´Êci drewnianych
Fotografia w artykule pokazuje Tarn ze
znakami neutralnoÊci po obu stronach pomostu od lipca 1940 r.; logiczne by∏oby zatem, ze
i Lot mia∏ takie oznakowanie.
Pod flagà tureckà Akar zachowa∏ jasnoszary kolor z czarnym pasem i znakiem taktycznym. na kad∏ubie A48 pomalowanym na bia∏o
na dziobie (zdj´cie w „Flottes de combat
1956”).

Baise
Te same kolory co Mayenne, Nie uda∏o mi
si´ dotrzeç do barw firmy „Mazout Transport”. W 1955 roku Baise zosta∏ przemalowany na jasnoszary z numerem A625.
T∏umaczenie z j´zyka francuskiego
Tomasz Walczyk.

Bibliografia:
plan kad∏uba „Ostfriesland” 1943e.

Charente
Jak wczeÊniej napisano Charente wszed∏
do s∏u˝by pod flagà niemieckà i przekazany
w barwach ciemnoszarych i jasnoszarych,
które nada∏ mia∏ na poczàtku s∏u˝by pod flagà francuskà. Poczynajàc od 1954 roku otrzyma∏ malowanie jasnoszare z numerem burtowym A623.
Mayenne
Wchodzàc do s∏u˝by w marynarce handlowej otrzyma∏ malowanie firmy S. F. T. P., jak

Baise po przebudowie na zbiornikowiec zaopatrzeniowy eskadry.
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pokazuje fotografia w artykule.
* kad∏ub: jasnoszary
* nadbudówki: bia∏e
* komin czarny
W 1950 roku zosta∏ przemalowany w barwy
Marine Nationale z dwoma tonami szarymi
typowymi dla okresu powojennego. W 1954
roku przemalowany na jasnoszary

„Cols Bleus”, ró˝ne.
Zbiory ikonograficzne autora.
J. R. Leygues, Cronique des annees incertaines.

Podzi´kowania
Chcia∏bym szczególnie podzi´kowaç ko mandorowi Desthieux (dawnemu zast´pcy
dowódcy „Tarn”) i Raphaelowi Leygues za
cenne uwagi dotyczàce historii „Tarn”.

fot. zbiory Thierry Hondemarck
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Maciej S. Sobaƒski

Kuter patrolowy U.S. Coast Guard
Northland, weteran grenlandzkich wód.
fot. zbiory Arthur D. Baker III

Dzia∏ania morskie w czasie drugiej wojny Êwiatowej podkreÊli∏y znaczenie odpowiedniego zabezpieczenia meteorologicznego prowadzonych operacji, czego najlepszym przyk∏adem mog∏o byç
alianckie làdowanie w Normandii w dniu 6 czerwca 1944 roku pod kryptonimem „Overlorld”. Ze
szczegó∏owych prognoz meteo korzysta∏y w swych akcjach zarówno jednostki nawodne, podwodne
jak i lotnictwo morskie. Sytuacja taka zmusi∏a wszystkie walczàce strony do rozbudowy w∏asnych
s∏u˝by rozpoznania meteorologicznego oraz zak∏adania nowych stacji obserwacji pogody mogàcych
zapewniç sta∏y dop∏yw niezb´dnych synoptykom informacji. Kluczowe znaczenie dla trafnego
sprecyzowania prognoz mia∏o zbieranie informacji z obszarów, które wywiera∏y decydujàcy wp∏yw
na kszta∏towanie si´ pogody. Dla Europy oraz pó∏nocnego i Êrodkowego Atlantyku, takim obszarem by∏a Grenlandia.
Ta najwi´ksza wyspa Êwiata o powierzchni
blisko 2 175 tys. km2, rozciàgajàca si´ z pó∏nocy
na po∏udnie na d∏ugoÊci prawie 2 670 km, zaÊ ze
wschodu na zachód odpowiednio na d∏ugoÊci
bez ma∏a 1 095 km, pozostawa∏a praktycznie
bezludna, bowiem zamieszkiwa∏o jà raptem
oko∏o 51 tys. mieszkaƒców, w g∏ównej mierze
Eskimosów i nielicznych Duƒczyków, których
wi´kszoÊç ˝y∏a w po∏o˝onej na zachodnim wybrze˝u stolicy Godthaab. Wschodnie wybrze˝e
Grenlandii by∏o niemal zupe∏nie pozbawione
siedzib ludzkich, wÊród których wymieniç mo˝na w zasadzie tylko Angmagssalik i Scoresbysund. Na wyspie panowa∏ klasyczny arktyczny
klimat, charakteryzujàcy si´ bardzo niskimi temperaturami (najni˝sze w pó∏nocnej cz´Êci wyspy
si´ga∏y nawet -70o C), zró˝nicowanymi opadami, gwa∏townymi wiatrami i permanentnym zlodzeniem wybrze˝a, umo˝liwiajàcym jednostkom

O K R ¢ T Y W O J E N N E • Nr 52 (2/2002)

p∏ywajàcym w miar´ swobodny dost´p jedynie
w miesiàcach letnich od czerwca do sierpnia
w∏àcznie.
Grenlandia po jej penetracji dokonanej przez
Wikingów, którzy jako pierwsi osiàgn´li „Zielonà Wysp´” jak dos∏ownie brzmi nazwa tego obszaru, praktycznie od roku 985 pozostawa∏a
w sferze wp∏ywów paƒstw skandynawskich, zrazu Norwegii, póêniej Danii, którà reprezentowa∏
urz´dujàcy w Godthaab gubernator. W roku
1940 funkcj´ t´ pe∏ni∏ Eske Brun. Niemiecka
agresja na suwerena wyspy Dani´ przeprowadzona w dniu 9 kwietnia 1940 spowodowa∏a potencjalne zagro˝enie, ˝e Trzecia Rzesza zechce
przejàç kontrol´ równie˝ nad Grenlandià by za∏o˝yç tam w∏asne bazy morskie, lotnicze i stacje
meteo oraz wykorzystaç ten obszar jako odskoczni´ do przeniesienia dzia∏aƒ wojennych na
zachodnià pó∏kul´. Szczególnie realnà wydawa-

∏a si´ mo˝liwoÊç wykorzystania wyspy jako miejsca instalacji stacji rozpoznania pogodowego.
Niemcy bowiem mimo opanowania wybrze˝a
Norwegii i Francji nadal cierpia∏y na chroniczny
brak aktualnych danych niezb´dnych do sporzàdzenia precyzyjnych prognoz pogodowych potrzebnych dla planowania operacji si∏ nawodnych i U-bootwaffe. Istniejàca wczeÊniej przed
wybuchem Êwiatowego konfliktu sieç stacji meteo na Grenlandii, z których 5 znajdowa∏o si´ na
wschodnim wybrze˝u wyspy, znalaz∏a si´ z miejsca pod kontrolà aliantów, odcinajàc tym samym
Niemcy od mo˝liwoÊci dost´pu do bie˝àcych informacji pogodowych.
Taki wysoce prawdopodobny scenariusz wydarzeƒ bardzo zaniepokoi∏ formalnie jeszcze
neutralne wówczas Stany Zjednoczone A. P.
W swej polityce zagranicznej paƒstwo to realizowa∏o pochodzàcà jeszcze z XIX wieku doktryn´
Monroe, g∏oszàcà, ˝e wszelkie próby rozciàgni´cia w∏adztwa paƒstw europejskich na zachodniej
pó∏kuli, do której zaliczano równie˝ Grenlandi´,
zostanà uznane za akty nieprzyjazne wobec
USA. Dla zapobie˝enia niekontrolowanemu
rozwojowi wypadków, a równoczeÊnie uwzgl´dniajàc brytyjskie doÊwiadczenia zwiàzane
z „opanowaniem” w maju 1940 Islandii, Stany
Zjednoczone opierajàc si´ na ustaleniach Konferencji Mi´dzyamerykaƒskiej w Hawanie z lipca 1940 (tzw. Act of Havana z 27.07.1940), obj´∏y w dniu 9 kwietnia 1941 roku Grenlandi´, za
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zgodà Kaufmanna — ambasadora Danii w Waszyngtonie swà „obronà”. Nie by∏y to jednak
pierwsze amerykaƒskie dzia∏ania amerykaƒskie
w rejonie „Zielonej Wyspy”, bowiem ju˝ w maju
1940 kuter USCG Comanche przeprowadzi∏ kilka patroli lodowych i dostarczy∏ do Ivigtut konsula USA. Zabezpieczenie tej ostatniej miejscowoÊci, a w∏aÊciwie znajdujàcej si´ w niej kopalni
cryolitu, minera∏u niezb´dnego przy produkcji
aluminium, przed ewentualnym niemieckim atakiem stanowi∏o powa˝ne wyzwanie, stàd te˝
amerykaƒskie jednostki p∏ywajàce USCG cz´sto
patrolowa∏y zachodnie wybrze˝e wyspy. RównoczeÊnie podj´to dzia∏ania majàce na celu sporzàdzenie map nawigacyjnych akwenu przybrze˝nych wód Grenlandii.
Militarnym wyrazem tych dzia∏aƒ politycznych by∏o powo∏anie z dniem 1 czerwca 1941 roku tzw. „Greenland Patrol” (pol. Patrol Grenlandzki) ze sk∏adu U. S. Coast Guard (pol. Stra˝
Obrony Wybrze˝a). Poczàtkowo w ramach „Patrolu Grenlandzkiego dzia∏a∏ tylko „South Greenland Patrol” (pol. Patrol Po∏udniowej Grenlandii) obejmujàcy 4 okr´ty pod dowództwem
kmdr por. Harolda G. Belforda, lecz ju˝ 1lipca
tego roku powo∏ano do ˝ycia kolejnà formacj´
pod nazwà „North-East Greenland Patrol” (pol.
Patrol Pó∏nocno-Wschodniej Grenlandii) sk∏adajàcy si´ z 3 jednostek pod dowództwem kmdr
por. Carla C. Von Paulsena. W paêdzierniku
1941 si∏y obu Patroli sta∏y si´ zespo∏em Task
Force 24.8 podporzàdkowanym organizacyjnie
dowódcy Floty Atlantyckiej U. S. Navy.
O tym, ˝e dzia∏ania amerykaƒskie nie by∏y
wcale przesadzone najlepiej mo˝e Êwiadczyç
fakt i˝ Niemcy ju˝ latem 1940 podj´li pierwszà
nieudanà prób´ uruchomienia na wschodnim
wybrze˝u Grenlandii w rejonie na pó∏noc od
Scoresbysund stacji radiometeorologicznej. Obs∏ugiwana przez czterech duƒskich renegatów
stacja zosta∏a jednak szybko wykryta i zlokalizowana, a nast´pnie zlikwidowana przez wspó∏dzia∏ajàcy z Brytyjczykami norweski okr´t
ochrony rybo∏ówstwa Fritjof Nansen. To pierw-

sze niepowodzenie wcale jednak nie zrazi∏o
Niemców, którzy opracowali nowy system pozyskiwania informacji pogodowych za pomocà wysy∏ania na otwarty ocean statków meteorologicznych — „Wetterbeobachtungsschiffe”
(WBS) z zadaniem zbierania danych o zjawiskach pogodowych, niezb´dnych do sporzàdzenia prognoz. Zadania te spocz´∏y na s∏u˝bie meteorologicznej marynarki wojennej — Marinewetterdienst, kierowanej w okresie lat 1939-1944
przez kontradm. Fritza Conrada. Natomiast za
twórc´ samego systemu uwa˝a si´ znawc´ Arktyki, synoptyka dr Roberta Holzapfela, który
w latach 1930 — 1931 zimowa∏ na Grenlandii
w ramach niemieckiej wyprawy naukowej.
W latach drugiej wojny Êwiatowej s∏u˝b´ pod
banderà Kriegsmarine pe∏ni∏y ∏àcznie 22 jednostki meteorologiczne, noszàce prócz nazw
w∏asnych równie˝ oznaczenia alfanumeryczne
od WBS 1 do WBS 12, nie liczàc 2 dalszych, którym zakoƒczenie wojny uniemo˝liwi∏o podj´cie
dzia∏alnoÊci. S∏u˝ba tych z regu∏y niewielkich
jednostek nie nale˝a∏a do szczególnie bezpiecznych, czego najlepszym dowodem mo˝e byç
fakt, ˝e z ogólnej liczby 22 a˝ 6 zosta∏o zniszczonych w wyniku dzia∏aƒ alianckich si∏ nawodnych,
podwodnych oraz lotnictwa, zaÊ dalsze 4 dosta∏y
si´ w toku dzia∏aƒ w r´ce nieprzyjaciela, w tym
München (WBS 6) nawet ze wszystkimi znajdujàcymi si´ na pok∏adzie tajnymi dokumentami.
Kolejne 4 jednostki zaton´∏y w wyniku awarii
oraz z∏ych warunków atmosferycznych panujàcych w rejonie ich dzia∏ania.
Rejon dzia∏ania Wetterbeobachtungsschiffe
by∏ bardzo szeroki i obejmowa∏ przede wszystkim Êrodkowy i pó∏nocny Atlantyk — Azory, Biskaje i Islandie, ale przede wszystkim wyspy dalekiej pó∏nocy — Spitzbergen, Jan Mayen, Ziemia Franciszka Józefa oraz wybrze˝a Grenlandii. Szczególnie operacje jednostek meteorologicznych w rejonach arktycznych nie ogranicza∏y
si´ tylko do bie˝àcego zbierania i przekazywania
informacji oraz ewentualnego zimowania na wodach przybrze˝nych, lecz w ich ramach starano

si´ równie˝ stworzyç sieç niemieckich brzegowych stacji rozpoznania pogodowego.
Z drugiej strony obj´cie w kwietniu 1940 roku Grenlandii amerykaƒskà „obronà” pozwoli∏o
na rozbudow´ nader symbolicznych si∏ lokalnej
samoobrony utworzonych jeszcze w kwietniu
1940 przez pe∏nego energii gubernatora wyspy
Eske Bruna. Zosta∏y one zastàpione przez ca∏kowicie wyekwipowanà i zaopatrywanà przez
Amerykanów zmilitaryzowanà formacjà tzw.
„Sledge Patrol” (co w dos∏ownym t∏umaczeniu
na j´zyk polski oznacza nie mniej nie wi´cej jak
tylko patrol saneczkowy od ciàgnionych przez
psy saƒ z których korzystali jego cz∏onkowie),
sk∏adajàcà si´ przede wszystkim z duƒskich
osadników, a w mniejszym stopniu z miejscowych Eskimosów, których ze wzgl´dów mentalnych niezmiernie trudno by∏o przekonaç do
dzia∏aƒ skierowanych przeciwko innym ludziom.
Zadaniem nowej formacji by∏o prowadzenie sta∏ej obserwacji i rozpoznania trudno dost´pnych
i ma∏o zbadanych terenów na wybrze˝u wyspy.
Ju˝ w poczàtkach wrzeÊnia 1941 roku cz∏onkowie Patrolu zasygnalizowali làdowanie w odleg∏ym, samotnym fiordzie na wschodnim wybrze˝u Grenlandii niewielkiej grupy ludzi z pok∏adu niewinnie wyglàdajàcego statku rybackiego. Zadanie rozpoznania sytuacji z morza otrzyma∏ kmdr por Edward H. Smith, dowódca jednostki U. S. Coast Guard Northland (WPG-49).
warto poÊwi´ciç nieco uwagi tej jednostce, którà
wojenne losy na trwale zwiàza∏y w∏aÊnie z rejonem Grenlandii. Okr´t, okreÊlany w oficjalnej
klasyfikacji jako kuter, zosta∏ zbudowany w roku
1927 przez stoczni´ w Newport News z przeznaczeniem specjalnie do dzia∏aƒ w zakresie ochrony rybo∏ówstwa i zwalczania kontrabandy na wodach pó∏nocy, tyle tylko, ˝e zgodnie z planem
mia∏ to byç Pacyfik, a konkretnie Morze Beringa. WypornoÊç Northland wynosi∏a 2 065 t przy
d∏ugoÊci kad∏uba 65,9 m, szerokoÊci 11,9 m i zanurzeniu 4,6 m. Nap´d stanowi∏ uk∏ad diesel-elektryczny o mocy 1 200 KM, co zapewnia∏o
pr´dkoÊç rz´du 11 w´z∏ów. Uzbrojenie jednost-

Northland w pierwszym swoim rejsie na Grenlandi´.
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Norweska jednostka rybacka Buskoe po przechwyceniu przez Amerykanów.

ki sk∏ada∏o si´ z 2 dzia∏ kal. 76,2 mm oraz 4 dzia∏
plot. kal. 20 mm, zaÊ wyposa˝enie uzupe∏nia∏
jeszcze pok∏adowy wodnosamolot. Etatowa za∏oga Northland liczy∏a 105 oficerów i marynarzy.
W dniu 12 wrzeÊnia 1941 roku amerykaƒski
okr´t zatrzyma∏ u wschodnich wybrze˝y Grenlandii niewielkà jednostk´ rybackà pod norweskà banderà, noszàcà nazw´ Buskoe. By∏ to zbudowany w roku 1926 w Opsanger drewniany
trawler rybacki lub jak chcà inni wielorybniczy
statek ∏owczy o pojemnoÊci 156 BRT przy d∏ugoÊci 32,9 m i szerokoÊci 6,9 m, nap´dzany maszynà parowà. Po wejÊciu na pok∏ad grupy pryzowej
z Northland norweskà jednostk´ odprowadzono
do niewielkiej zatoki McKenzie Bay, gdzie poddano jà dok∏adnej kontroli. Na pok∏adzie Buskoe znajdowa∏o si´ 27 ludzi, w tym jedna kobieta — piel´gniarka, którzy utrzymywali, ˝e sà
duƒskimi i norweskimi ∏owcami fok i myÊliwymi,
zaÊ celem ich wyprawy sà najzwyklejsze w Êwiecie polowania na foki. W toku prowadzonych
przes∏uchaƒ jeden z cz∏onków za∏ogi przyzna∏
si´ jednak, ˝e wczeÊniej jednostka wysadzi∏a na
làd 2 grupy „myÊliwych” ze sprz´tem radiowym,
w tym jednà w rejonie Kaiser Franz Josef Fjordu i Kong Oskar Fjordu, ponad 500 Mm dalej
na pó∏noc od zatoki McKenzie Bay. Równie˝ rezultaty przeszukania statku potwierdzi∏y co najmniej dwuznacznà rol´ Buskoe, bowiem na pok∏adzie nominalnie rybackiej czy myÊliwskiej
jednostki znajdowa∏ si´ g∏ówny i przenoÊny nadajnik radiowy, g∏ówny i przenoÊny odbiornik
radiowy, przenoÊny agregat pràdotwórczy oraz
panel sterowniczy. Norweskà jednostk´ Amerykanie rozpoznali jako znajdujàcà si´ pod niemieckà kontrolà stacj´ retransmisyjnà obs∏ugujàcà radiostacje zlokalizowane na wschodnim
wybrze˝u Grenlandii, której zadaniem by∏o
przesy∏anie do Niemiec via Oslo w okupowanej
Norwegii, raportów meteorologicznych oraz informacji o alianckiej ˝egludze na pó∏nocnym
Atlantyku.
Po obsadzeniu Buskoe za∏ogà pryzowà, Northland pod nowym dowództwem kmdr por. Carla C. Von Paulsena wyruszy∏ na pó∏noc by zlokalizowaç, a nast´pnie zlikwidowaç stacje radiowe.
W nocy 14 wrzeÊnia 1941 okr´t zakotwiczy∏ we
fiordzie oddalonym o oko∏o 5 mil od miejsca,
gdzie mia∏a si´ znajdowaç radiostacja i wysadzi∏
na làd liczàcy 12 ludzi oddzia∏ szturmowy, dowo-
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dzony przez Leroy McCluskey. W warunkach
ca∏kowitej ciemnoÊci komandosi pokonali dystans dzielàcy ich od stacji, odnaleêli obiekt
i ca∏kowicie zaskoczyli jej 3 osobowà obs∏ug´,
która podda∏a si´ bez walki, co pozwoli∏o na
zdobycie zarówno samego sprz´tu radiowego
jak i ksià˝ek kodów oraz tajnej instrukcji dotyczàcej organizacji stacji radiowych i meteorologicznych na Grenlandii.
Zatrzymanà jednostk´ wraz z za∏oga i 'pasa˝erami' z których a˝ 14 okaza∏o si´ Niemcami,
odprowadzono do Bostonu, gdzie zostali internowani. Szyper Buskoe norweski kapitan Hallvard Devold zosta∏ przez emigracyjne w∏adze
Norwegii w Londynie skazany na 10 lat wi´zienia za wspó∏prac´ z Niemcami.
Szczególnego smaczku ca∏ej sprawie zatrzymania Buskoe dodaje fakt, ˝e w momencie przechwycenia jednostki wraz z za∏ogà, Stany Zjednoczone A. P. nie znajdowa∏y si´ jeszcze formalnie w stanie wojny z Niemcami, do której oficjalnie przystàpi∏y dopiero po japoƒskim ataku na
Pearl Harbor w grudniu 1941 roku.
Nasilenie dzia∏aƒ niemieckich okr´tów podwodnych na atlantyckich szlakach konwojowych
zmusi∏o Kriegsmarine, mimo poczàtkowych niepowodzeƒ, do kontynuowania dzia∏aƒ zmierzajàcych do uruchomienia w∏asnych stacji meteorologicznych na Grenlandii, których zadaniem
mia∏o byç dostarczanie wyjÊciowych danych do
prawid∏owego sporzàdzania prognoz niezb´dnych do skutecznego prowadzenia wojny podwodnej. Za najbardziej obiecujàce miejsce do
za∏o˝enia stacji uznano wschodnie wybrze˝e wyspy na odcinku mi´dzy 70 a 75° szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, ca∏kowicie pozbawione
wszelkich punktów osiedleƒczych, a co wa˝niejsze o bogatej i ró˝norodnej linii brzegowej, u∏atwiajàcej ukrycie w g∏´bokich fiordach zarówno
jednostek p∏ywajàcych jak i samych placówek
meteorologicznych.
W ramach tych dzia∏aƒ w dniu 22 sierpnia
1942 podj´to operacj´ pod kryptonimem „Holzague”, wysy∏ajàc z Tromsö w okupowanej Norwegii na wody wschodniego wybrze˝a Grenlandii jednostk´ meteorologicznà Sachsen (WBS
1). By∏a to ju˝ trzecia oceaniczna wyprawa tej
jednostki. Pierwsza mia∏a miejsce jeszcze latem
1940, gdy Sachsen przez 86 dób operowa∏ w rejonie Drogi Duƒskiej mi´dzy Islandià a Gren-

landià, w miejscu gdzie formowa∏a si´ atlantycka pogoda. Praca radiostacji pok∏adowej jednostki zosta∏a namierzona przez Brytyjczyków,
co spowodowa∏o koniecznoÊç przerwania operacji, umo˝liwi∏o jednak bezpieczny powrót do bazy. Po nied∏ugim czasie w 1941 podj´to kolejnà
akcj´, tym razem pod kryptonimem „Knospe”
w rejonie wyspy Spitzbergen, skàd przez ca∏e
3 miesiàce mi´dzy wrzeÊniem a listopadem statek bez przeszkód przekazywa∏ do Tromsˆ informacje meteorologiczne.
Sachsen by∏ zmobilizowanym w roku 1940 do
s∏u˝by w Kriegsmarine trawlerem rybackim nale˝àcym do firmy Nordsee Deutsche Hochseefischerei z Cuxhaven. Jednostka zosta∏a zbudowana w roku 1929 w stoczni Unterweser w Weserm¸nde, mia∏a pojemnoÊç 284 BRT i wypornoÊç oko∏o 780 t przy 46,8 m d∏ugoÊci, 7,4 m szerokoÊci i zanurzeniu 3,8 m. Nap´d stanowi∏ silnik wysokopr´˝ny, czterosuwowy MAN o mocy
490 KM, zaÊ liczàcy 85 t zapas paliwa gwarantowa∏ zasi´g 9 180 Mm. W roku 1941 jednostka zosta∏a uzbrojona w 1 dzia∏o plot. kal. 20 mm. Za∏oga Sachsen liczy∏a 18 ludzi, w tym 3 meteorologów, 2 radiotelegrafistów i lekarz pod dowództwem LtzS (ppor) Hermana Rittera, choç
niektóre êród∏a wspominajà o 20 osobach, w tym
5 meteorologach. Liczàcy 52 lata Ritter by∏ doÊwiadczonym polarnikiem, który 5 sezonów sp´dzi∏ na Spitzbergenie, posiada∏ tak˝e dobrà znajomoÊç nawigacji na wodach polarnych wyniesionà z czasów s∏u˝by na statkach wielorybniczych w rejonie Antarktydy. Funkcj´ „naukowego kierownika grupy” czyli g∏ównego meteorologa wyprawy pe∏ni∏ Gottfried Weiss.
W dniu 30 sierpnia 1942 roku okr´t dotar∏
niepostrze˝enie w rejon wyspy Sabine na
wschodnim wybrze˝u Grenlandii, gdzie w zatoce
Hansa zamierzano za∏o˝yç baz´ ze stacjami meteorologicznà i radiowà W samej zatoce w pobli˝u brzegu Sachsen wszed∏ na mielizn´ i zosta∏
unieruchomiony. Swój pierwszy meldunek stacja
przekaza∏a do Niemiec ju˝ we wrzeÊniu i od tej
pory regularnie trzy razy na dob´ p∏yn´∏y informacje o pogodzie. W dniu 7 listopada nasta∏a
noc polarna, co umo˝liwi∏o stacji prowadzenie
praktycznie nierozpoznanej przez aliantów dzia∏alnoÊci a˝ do wiosny 1943 roku. W pobli˝u bazy
przetrwa∏ bezpiecznie zim´ równie˝ zamaskowany Sachsen.
Gdy w poczàtkach marca 1943 rozpoczà∏ si´
polarny dzieƒ „Sledge Patrol” z osady Eskimoness dowodzony przez Duƒczyka Mariusa Jensena zdo∏a∏ rozpoznaç i zlokalizowaç stacj´
w zatoce Hansa, o czym powiadomi∏ drogà radiowà central´ w Godthaab, co umo˝liwi∏o podj´cie akcji przez amerykaƒskie lotnictwo.
W dniu 13 marca 1943 samolot zbombardowa∏
niemieckà jednostk´, powa˝nie jà uszkadzajàc.
Wobec braku mo˝liwoÊci naprawy powsta∏ych
uszkodzeƒ, w dniu 17 marca 1943 Niemcy sami
zatopili Sachsen na wodach zatoki Hansa, po
wczeÊniejszym przeniesieniu do bazy brzegowej
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Northland w lodach Grenlandii.

ca∏ego ocala∏ego wyposa˝enia i zapasów wyprawy. Zniszczenie statku meteorologicznego wcale nie zakoƒczy∏o jeszcze dzia∏aƒ tego niemieckiego zespo∏u, który funkcjonowa∏ nadal a˝ do
poczàtków lata 1943, prowadzàc prócz zbierania i przekazywania do kraju informacji pogodowych równie˝ potyczki z blokujàcymi baz´ od
strony làdu si∏ami „Sledge Patrol”. W toku jednej z takich potyczek w dniu 18 kwietnia 1943
w r´ce sil Patrolu dosta∏ si´ dowódca zatopionego Sachsen LtzS Ritter, którego 13 maja zdo∏ano jako jeƒca doprowadziç do bazy w Scoresbysund. W dniu 29 maja 1943 eskadra amerykaƒskich bombowców B-24 z Islandii zbombardowa∏a rejon niemieckiej bazy w zatoce Hansa.
W lipcu tego roku kuter U. S. Coast Guard
Northland przeprowadzi∏ z morza kontrol´
okolic wyspy Sabine. W toku tej operacji Amerykanie zdo∏ali wziàç do niewoli jednego
z cz∏onków niemieckiej wyprawy dr Rudolfa
Sennse, pe∏niàcego oficjalnie obowiàzki lekarza, a nieformalnie odpowiadajàcego za „bezpieczeƒstwo” z ramienia SD. Zniszczono równie˝ wszystkie rozpoznane urzàdzenia zimowiska oraz stacji radiowej. Pozosta∏ych cz∏onków
ekspedycji Sachsen ewakuowano z Grenlandii
drogà lotniczà w dniu 23 lipca 1943 roku. W tym
bowiem dniu z pok∏adu U. S. Coast Guard Northland dostrze˝ono w rejonie pó∏nocno-wschodniego wybrze˝a Grenlandii i ostrzelano, nie
powodujàc jednak widocznych uszkodzeƒ niemieckà maszyn´ dalekiego zasi´gu typu Junkers
Ju 290 zmierzajàcà w kursem na wysp´ Jan
Mayen. Niektóre êród∏a mówià, ˝e do ewakuacji u˝yto ∏odzi latajàcej typu Dornier do 26.
Do kolejnej wyprawy rozpoznania meteorologicznego na wody wschodniej Grenlandii pod
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kryptonimem „Bassgeiger” (pol. Kontrabasista)
dosz∏o w sierpniu 1943 roku, a do jej przeprowadzenia wyznaczono jednostk´ meteorologicznà
Coburg (WBS 2).
Tym razem statkiem by∏ zarekwirowany w roku 1940 przez Kriegsmarine rybacki trawler,
wczeÊniej nale˝àcy do firmy H. Bischoff und Co
z Bremy. Jednostka zbudowana zosta∏a przez
stoczni´ Schulte und Bruns w Emden w roku
1938, mia∏a pojemnoÊç 344 BRT i wypornoÊç
oko∏o 580 t przy d∏ugoÊci 41,4 m, szerokoÊci 7,7
m i zanurzeniu 3 m. Nap´d stanowi∏ silnik wysokopr´˝ny, czterosuwowy MAN o mocy 540 KM,
zapewniajàcy uzyskiwanie maksymalnej pr´dkoÊci 11,8 w´z∏a. Zapas paliwa wynoszàcy 67 t gwarantowa∏ zasi´g 7 500 Mm przy pr´dkoÊci 11 w´z∏ów. Jednostka posiada∏a uzbrojenie, które stanowi∏y 2 dzia∏a plot. kal. 37 mm. Za∏oga Coburg
liczy∏a 26 ludzi, w tym zespó∏ 8 meteorologów.
Równie˝ i ten statek meteorologiczny zdo∏a∏
niezauwa˝ony przez alianckie si∏y dozorowe
osiàgnàç wschodnie wybrze˝e Grenlandii w rejonie wyspy Shannon. Planowany dalszy marsz
w kierunku pó∏nocnym uniemo˝liwi∏ na wysokoÊci 77° szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej zwarty pak lodowy, który wpierw wstrzyma∏ ruch jednostki, a nast´pnie w dniu 11 wrzeÊnia 1943 roku spowodowa∏ ca∏kowite wmarzni´cie Coburg.
Od tej pory statek dryfowa∏ wraz z lodowym polem. W dniu 18 listopada 1943 dryfujàca jednostka zosta∏a w odleg∏oÊci oko∏o 6,5 Mm (12
km) od przylàdka Sussi przewrócona na burt´
przez pó∏nocny sztorm i napierajàce masy lodu,
osiàgajàc boczny przechy∏ 31o. Uszkodzona jednostka zosta∏a opuszczona przez za∏og´, która
przenios∏a zapasy i wyposa˝enie wyprawy na làd,
gdzie za∏o˝ono baz´ brzegowà. Na brzegu znala-

z∏y si´ nawet oba zdemontowane z pok∏adu Coburg dzia∏a plot. kal. 37 mm. Baza podj´∏a prac´ i w okresie nocy polarnej do lutego 1944 przes∏a∏a do Niemiec 44 meldunki meteorologiczne.
Praca stacji meteorologicznej i radiowej w rejonie wyspy Shannon zosta∏a jednak z wiosnà
rozpoznana przez „Sledge Patrol”. W kwietniu
1944 dosz∏o nawet w pobli˝u niemieckiej bazy
do potyczki z si∏ami Patrolu, w wyniku której
zginà∏ jeden z Niemców. Oznacza∏o to w praktyce wykrycie stacji, której likwidacja sta∏a si´ jedynie kwestià czasu. W tej sytuacji Niemcy zdecydowali o ostatecznym zniszczeniu swej wyrzuconej na lód jednostki p∏ywajàcej, którà wysadzono w powietrze w dniu 5 maja 1944 roku
w punkcie o wspó∏rz´dnych 75°17’N i 17°35’W.
Za∏og´ ekspedycji pod kryptonimem „Bassgeiger” ewakuowano do Niemiec drogà lotniczà
w czerwcu 1944 roku.
W ramach przeprowadzonej w okresie mi´dzy lipcem a paêdziernikiem 1944 roku operacji
ostatecznego „oczyszczenia” wschodniego wybrze˝a Grenlandii oddzia∏ szturmowy U. S. Coast Guard wysadzony z kutrów Storis i Northland spenetrowa∏, a nast´pnie zniszczy∏ opuszczonà niemieckà baz´ w rejonie przylàdka Sussi,
odnajdujàc przy okazji uszkodzony wybuchami,
lecz pozostajàcy na powierzchni lodu wrak Coburg. Wyposa˝enie techniczne, w tym urzàdzenia radiowe do bezpoÊredniej komunikacji
z Niemcami oraz zaplecze bytowe bazy znajdowa∏o si´ w dobrym stanie, zaÊ starannie ukryte
w lodowych jaskiniach zapasy paliwa, ˝ywnoÊci
i amunicji pozwala∏y na ewentualne dalsze wykorzystywanie tego miejsca w przysz∏oÊci. Wys∏any oddzia∏ aborda˝owy pod dowództwem kpt
F. M. Harmona dotar∏ po lodzie do wraku wokó∏
którego odnalaz∏ pojemniki zrzutowe, Êwiadczàce o zaopatrywaniu sta∏ym stacji z powietrza.
Mimo doÊç umiarkowanych rezultatów wczeÊniejszych niemieckich ekspedycji meteorologicznych w rejonie Grenlandii i wyraênie ju˝
przegranej przez U-Bootwaffe tzw. „Bitwy
o Atlantyk”, co wi´cej nawet po làdowaniu
Aliantów we Francji, Kriegsmarine w lipcu 1944
roku postanowi∏o przeprowadziç kolejnà wypraw´ w ten akwen, tym razem pod kryptonimem
„Edelweiss” (pol. Szarotka), równoczeÊnie si∏ami 2 nieco wi´kszych jednostek — Kehdingen
(WBS 6) i Externsteine (WBS 11).
Kehdingen by∏ motorowym trawlerem rybackim zarekwirowanym przez Kriegsmarine w roku 1940 w firmie NORDSEE Deutsche Hochseefischerei w Cuxhaven. Jednostka zosta∏a zbudowana w roku 1929 przez stoczni´ Deutsche
Werke Kiel AG w Kilonii, mia∏a pojemnoÊç 489
BRT i wypornoÊç oko∏o 1 100 t przy d∏ugoÊci 49
m, szerokoÊci 8,8 m i zanurzeniu 4,4 m. Nap´d
stanowi∏ silnik wysokopr´˝ny, dwusuwowy
DWK o mocy 600 KM, zapewniajàcy uzyskiwanie pr´dkoÊci 11 w´z∏ów. Zapas paliwa wynoszàcy 125 t gwarantowa∏ bardzo znaczny, bo wynoszàcy 13 000 Mm zasi´g p∏ywania. Jednostka
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otrzyma∏a uzbrojenie w postaci 1 dzia∏a plot.
kal. 37 mm i 1 dzia∏a plot. kal. 20 mm. Etatowa
za∏oga Kehdeingen liczy∏a 25 ludzi, do których
do∏àczy∏ 10 osobowy zespó∏ meteorologów i radiowców. WczeÊniej w okresie sierpieƒ-wrzesieƒ
1943 jednostka uczestniczy∏a w operacji pod
kryptonimem „Schatzgräber” w rejonie Ziemi
Franciszka Józefa.
Externsteine zosta∏ zbudowany w roku 1944
przez stoczni´ N. V. Scheepswerf P. Smit jr
w okupowanym przez Niemców Rotterdamie jako trawler rybacki dla firmy Nordsee Deutsche
Hochseefischerei AG w Weserm¸nde, jednak
jeszcze w stadium budowy znajdowa∏ si´ w kr´gu
zainteresowania Kriegsmarine, która w koƒcu
przej´∏a statek dla w∏asnych celów. Parowy trawler rybacki mia∏ pojemnoÊç 564 BRT i wypornoÊç
oko∏o 1 150 t przy 56,5 m d∏ugoÊci, 9,2 m szerokoÊci i zanurzeniu 4,2 m. Nap´d stanowi∏a trzycylindrowa maszyna parowa potrójnego rozpr´˝ania o mocy 750 KM, zasilana parà o ciÊnieniu
roboczym 16 atm. przez opalany w´g∏em kocio∏
o powierzchni grzewczej 205 m2. Uk∏ad nap´dowy zapewnia∏ uzyskiwanie pr´dkoÊci oko∏o 11
w´z∏ów, zaÊ zabierany na pok∏ad zapas w´gla si´ga∏ 300 t. Jednostka posiada∏a uzbrojenie sk∏adajàce si´ z 1 dzia∏a plot. kal. 37 mm oraz 2 dzia∏
plot. kal. 20 mm. Etatowa za∏oga Externsteine liczy∏a 19 ludzi, do której dochodzi∏ 11 osobowy
zespó∏ meteorologów i radiowców.
Skierowane w ramach operacji „Edelweiss”
statki meteorologiczne by∏y wi´ksze od wszystkich swych poprzedników, a co zatem idzie posiada∏y teoretycznie wi´ksze mo˝liwoÊci operowania w trudnym nawigacyjnie i pogodowo
akwenie wschodnich wybrze˝y Grenlandii.
Wyprawa obu jednostek rozpocz´∏a si´ w lipcu 1944 roku w Tromsö w okupowanej Norwegii.
Statki bez przeszkód osiàgn´∏y nakazany akwen,
jednak ich obecnoÊç na wodach grenlandzkich
w rejonie wyspy Shannon zosta∏a bardzo szybko
wykryta przez si∏y „Sledge Patrol”, które zawia-

domi∏y o swym odkryciu Amerykanów z „Greenland Patrol”. Jeszcze pod koniec lipca 1944
U. S. Coast Guard rozpoczà∏ si∏ami 4 jednostek
operacj´ starannego przeczesywania wschodnich wybrze˝y Grenlandii od strony morza. Wiedzàc o istnieniu niemieckich stacji radiowo-meteorologicznych na czas trwania operacji na pok∏ad bioràcych w niej udzia∏ jednostek zaokr´towano relatywnie spore si∏y szturmowe, których
zadaniem by∏o opanowanie i niszczenie ewentualnie napotkanych baz.
W dniu 1 wrzeÊnia 1944 roku dowodzony
przez kmdr ppor. R. W. Butchera znany ju˝ ze
swych wczeÊniejszych akcji kuter USCG Northland wykry∏ w rejonie wyspy Great Koldewey
statek, który zosta∏ rozpoznany jako niemiecka
jednostka Kehdingen. Amerykaƒski okr´t
z miejsca podjà∏ majàcy trwaç blisko 70 Mm poÊcig wÊród j´zyków lodu. Niemcy korzystajàc ze
swej niewielkiej przewagi pr´dkoÊci zmierzali
w kierunku po∏udniowego cypla wyspy by nast´pnie podjàç prób´ oderwania si´ od przeciwnika. W pewnym momencie, gdy dystans mi´dzy
obu przeciwnikami wynosi∏ oko∏o 7,5 Mm (ok.
14 km), niemiecki statek meteorologiczny zosta∏
zablokowany przez j´zyk lodowego paku, co
umo˝liwi∏o Amerykanom zbli˝enie si´ i rozpocz´cie ostrza∏u z dziobowego dzia∏a kal. 76,2
mm. O godz. 10.14 na Kehdingen przekazano
polecenie zatrzymania si´, które pozosta∏o jednak bez ˝adnej reakcji ze strony adresata, wobec
czego Northland kontynuowa∏ ostrza∏, nie osiàgajàc co prawda ˝adnego trafienia. Kmdr ppor.
Butcher obawia∏ si´, ˝e z chwilà wyjÊcia na czysty od lodu akwen przeciwnik podejmie znów
prób´ ucieczki. Tym wi´ksze by∏o jego zdziwienie, gdy o godz. 10.42 us∏ysza∏ dwie spore eksplozje na pok∏adzie pobliskiej niemieckiej jednostki, która po 3 minutach zaton´∏a w punkcie
o wspó∏rz´dnych 76°30’N i 19°02’W na g∏´bokoÊci 42 m. Niemieckie êród∏a okreÊlajà, ˝e samozatopienie Kehdingen mia∏o miejsce o godz.

12.47, co wynika zapewne z ró˝nicy stosowanego
przez wojujàce strony czasu operacyjnego. Liczàca 28 ludzi, w tym 8 oficerów, za∏oga przesz∏a
do 3 szalup próbujàc dostaç si´ na nieodleg∏y
brzeg. Dopiero groêba u˝ycia broni pok∏adowej
zmusi∏a Niemców do podejÊcia do burty Northland, który podjà∏ rozbitków. W mesie oficerskiej amerykaƒskiego okr´tu dumnie zawis∏ kordzik oficerski wzi´tego do niewoli dowódcy
Kehdingen.
Pó∏tora miesiàca póêniej dope∏ni∏ si´ los drugiego statku meteorologicznego bioràcego
udzia∏ w operacji „Edelweiss” — Externsteine.
Tym razem szcz´Êcie uÊmiechn´∏o si´ do dowodzonego przez kmdr Charlesa W. Thomasa
uzbrojonego lodo∏amacza Eastwind (WAG-279).
By∏ to ca∏kowicie nowy okr´t zbudowany
w roku 1943 przez stoczni´ Western Pipe w San
Pedro (Kalifornia), który rozpoczà∏ s∏u˝b´ w Patrolu Grenlandzkim wiosnà 1944. Jednostka posiada∏a sporà, bo si´gajàcà 3 500/ 5 390 t wypornoÊç przy d∏ugoÊci 82 m, szerokoÊci 19,4 m i zanurzeniu 8,8 m, zaÊ nap´d diesel-elektryczny
o ∏àcznej mocy 13 300 KM zapewnia∏ pr´dkoÊç
16 w´z∏ów. Uzbrojenie okr´tu by∏o równie solidne i sk∏ada∏o si´ z 4 uniwersalnych dzia∏ kal. 127
mm oraz 12 dzia∏ plot. kal. 40 mm. W sk∏ad wyposa˝enia lodo∏amacza wchodzi∏ tak˝e pok∏adowy wodnosamolot. Za∏oga Eastwind liczy∏a 215
marynarzy i oficerów.
W∏aÊnie wodnosamolot odegra∏ znacznà rol´
w odnalezieniu niemieckiej jednostki, bowiem
ju˝ w czasie jednego z lotów w dniu 2 paêdziernika 1944 z pok∏adu maszyny rozpoznano „du˝y
statek” w odleg∏oÊci oko∏o 100 Mm na po∏udnie
od wyspy Shannon. Mimo ca∏onocnego marszu
pe∏nà mocà maszyn w kierunku okreÊlonym
przez lotników, lodo∏amacz nie zdo∏a∏ specjalnie
zbli˝yç si´ do domniemanego przeciwnika, co
wi´cej wystrzelony ponownie 3 paêdziernika
1944 wodnosamolot nie potrafi∏ nawet odnaleêç
celu z poprzedniego dnia. W trakcie lotu stwier-

Northland w koƒcowym etapie dzia∏aƒ u wybrze˝y Grenlandii w kamufla˝u. Uwag´ zwraca wodnosamolot pok∏adowy typu „Kingfisher” b´dàcy na jego wyposa˝eniu.
fot. „Sea Classics“
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Amerykaƒski lodo∏amacz Eastwind, 07.05.1944.

dzono w zamian rzecz ca∏kowicie nienaturalnà
w polarnych okolicach, a mianowicie materia∏y
budowlane na pobliskiej wyspie North Little
Koldewey. W tej sytuacji oznaczaç to mog∏o tylko jedno, a mianowicie niemieckà brzegowà stacj´ radiowo-meteorologicznà.
Kmdr Thomas przeprowadzi∏ pod os∏onà
ciemnoÊci Eastwind przez ponad 12 milowy pas
lodowego paku, po czym 4 paêdziernika o godz.
04.00 wysadzi∏ na brzeg grup´ szturmowà dowodzonà przez por. Aldena Lewisa. Grupa ta odnalaz∏a niemieckà baz´ meteorologicznà w której zaskoczy∏a 12 ludzi bioràc ich do niewoli.
SzybkoÊç przeprowadzonej akcji pozwoli∏a na
przej´cie w stanie nienaruszonym, z wyposa˝eniem i zapasami, ale co wa˝niejsze z pe∏nà dokumentacjà, której nie zdo∏ano zniszczyç. Jeƒców
wraz z cennym sprz´tem radiowym i meteorologicznym przetransportowano na pok∏ad lodo∏amacza. Analiza zdobytej dokumentacji pozwoli∏a stwierdziç, ˝e pojmana grupa bazujàca na wyspie North Little Koldewey zosta∏a wysadzona
z pok∏adu Externsteine i to w∏aÊnie t´ jednostk´
znajdujàcà si´ gdzieÊ w pobli˝u dostrzeg∏o wczeÊniej w∏asne rozpoznanie lotnicze.
Natychmiast wznowiono poszukiwania lotnicze, które zrazu nie da∏y ˝adnych rezultatów,
dopiero w dniu 14 paêdziernika 1944 roku zauwa˝ono z powietrza statek solidnie wmarzni´ty
w zwarte pole lodowe w odleg∏oÊci oko∏o 10 Mm
od wyspy Shannon. Los kolejnego niemieckie
statku meteorologicznego by∏ ju˝ przesàdzony.
Wkrótce Eastwind, do którego do∏àczy∏ bliêniaczy lodo∏amacz Southwind (WAG-280), odna-
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fot. zbiory Arthur D. Baker III

laz∏ cel na radarze i rozpoczà∏ zbli˝anie si´ do
niego, a po podejÊciu na odleg∏oÊç 5 Mm odda∏
3 salwy w kierunku niemieckiego statku meteorologicznego. Externsteine momentalnie przekaza∏ lampà sygna∏owà informacj´ o poddaniu
si´. Mia∏o to miejsce w dniu 16 paêdziernika
1944 roku 10 Mm od wyspy Shannon w punkcie
o wspó∏rz´dnych 75°30’N i 18°15’W.
Lodo∏amacz zbli˝y∏ si´ na odleg∏oÊç oko∏o
180 m do uwi´zionego w lodzie statku, po czym
wys∏a∏ liczàcà 32 ludzi grup´ pryzowà, która zaj´∏a Externsteine, bioràc do niewoli wszystkie
znajdujàce si´ na pok∏adzie osoby. Jeƒców poza
kapitanem i starszym mechanikiem przekazano
na lodo∏amacz, po czym po ca∏kowitym uwolnieniu zdobyczy, która otrzyma∏a tymczasowà nazw´ Eastbreeze, z lodów obie jednostki przesz∏y
do Hochstetter Bay na spotkanie z Southwind.
Na „nowym” okr´cie zainstalowano dodatkowe
wyposa˝enie i przygotowano jednostk´ do podj´cia s∏u˝by patrolowej pod dowództwem kpt
Curtisa Howarda. Ostatecznie jednak Eastbreeze przeszed∏ do Reykjaviku na Islandii, który
osiàgnà∏ w dniu 30 paêdziernika 1944, by nast´pnie dotrzeç 14 grudnia do Bostonu w USA.
Po oficjalnym przej´ciu „pryzu” przez US Navy
okr´t zosta∏ sklasyfikowany jako jednostka badawczo-doÊwiadczalna i po otrzymaniu nazwy
USS Callao rozpoczà∏ w dniu 24 stycznia 1945
roku s∏u˝b´ pod nowà banderà.
Zdobycie przez Amerykanów Externsteine
w paêdzierniku 1944 przerwa∏o operacj´ „Edelweiss” i tym samym zakoƒczy∏o trwajàcy od wiosny 1941 czas niemieckich za∏ogowych wypraw

meteorologicznych na wodach wschodniego wybrze˝a Grenlandii.
Warto wspomnieç tak˝e, i˝ Niemcy nie ograniczali si´ tylko do organizowania wypraw meteorologicznych z udzia∏em ludzi, ale równie˝
podj´li próby organizowania automatycznych
stacji bezza∏ogowych. W latach 1941-1942 skonstruowano w Niemczech pod kierownictwem
prof. dr Ernsta Ploetza i in˝.. Edwina Stoebe automatycznà bezza∏ogowà radiowà stacj´ meteorologicznà oznaczonà jako „Wetter-Funk-gerät
(Land) W. F. L.” przeznaczonà do pracy na obszarach dalekiej pó∏nocy.
Urzàdzenie to sk∏ada∏o si´ z pojemników
w kszta∏cie beczek o Êrednicy 0,5 m i wysokoÊci
1 m, w których umieszczono poszczególne elementy sk∏adowe, a mianowicie nadajnik krótkofalowy Lorenza o mocy 150 W, pracujàcy
w paÊmie o cz´stotliwoÊci 3 940 KHz, urzàdzenie kodujàce sygna∏y oraz blok pomiarowych
przyborów meteorologicznych wyposa˝ony
w krótki maszt z wiatromierzem, a tak˝e co by∏o nader istotne êród∏o zasilania. Liczba pojemników w zale˝noÊci od pojemnoÊci stanowiàcych êród∏o zasilania baterii, si´ga∏a maksymalnie 10 sztuk. Do transmisji informacji s∏u˝y∏a trójno˝na antena o wysokoÊci 10 m. Automatyczna radiowa stacja meteorologiczna
przekazywa∏a alfabetem Morse’a zakodowane
komunikaty zawierajàce dane o temperaturze
i wilgotnoÊci powietrza, ciÊnieniu atmosferycznym oraz kierunku i pr´dkoÊci wiatru. Maksymalny czas transmisji komunikatu wynosi∏ do
120 sekund.
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kanadyjskim Labradorze. Pracami zwiàzanymi
z uruchomieniem urzàdzenia kierowa∏ specjalista w randze kmdr ppor (Reg. Rat — urz´dnik
wojskowy) dr Kurt Sommermeyer. Pierwszy,
krótki meldunek ze stacji otrzymano 25 paêdziernika 1943, a ostatni 8 listopada tego roku,
po czym urzàdzenie z nieznanych przyczyn zamilk∏o. Obecnie znalezisko to stanowi cenny
eksponat muzealny Êwiadczàcy o znaczeniu jakie w okresie minionej wojny Êwiatowej walczàce strony przydawa∏y informacjom meteorologicznym.
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DWA WCIELENIA NISZCZYCIELA
STORO˚EWOJ
Grzegorz Buka∏a

Storo˝ewoj w marszu z du˝à pr´dkoÊcià, fotografia powojenna.
fot. zbiory Siegfried Breyer

Z chwilà rozpocz´cia dzia∏aƒ wojennych w dniu 22 czerwca 1941 r. w sk∏ad Marynarki Wojennej
ZSRR wchodzi∏o czterdzieÊci siedem niszczycieli trzech ró˝nych typów: Nowik, Gniewnyj i Storo˝ewoj. Pierwszy z nich by∏ reprezentowany przez siedemnaÊcie przestarza∏ych jednostek, które zosta∏y zaprojektowane jeszcze przed I wojnà Êwiatowà i stopniowo wchodzi∏y do s∏u˝by w latach
1913-1928. Drugi typ by∏ reprezentowany przez dwadzieÊcia szeÊç okr´tów, które by∏y nowoczesnymi niszczycielami zbudowanymi wed∏ug projektu pochodzàcego z poczàtku lat trzydziestych
i zasilajàcych wszystkie cztery floty w latach 1938-1941. Poczàtkowo wszystkie nowoczesne jednostki nale˝a∏y do jednego typu — 7, który zosta∏ przygotowany i wdro˝ony do budowy dla zastàpienia przestarza∏ych jednostek tej klasy oraz zapewnienia ochrony nowym krà˝ownikom i pancernikom, które znajdowa∏y si´ na etapie projektowania lub budowy. Zgodnie z zatwierdzonym
w 1934 r. przez Ministerstwo Obrony projektem rozpocz´to budow´ pi´çdziesi´ciu trzech jednostek, które mia∏y osiàgnàç gotowoÊç do 1938 r. Podobnie jak wczeÊniejsze Nowiki równie˝ nowe
okr´ty posiada∏y liniowe rozmieszczenie urzàdzeƒ nap´dowych, które bardzo szybko okaza∏o si´
fatalnym rozwiàzaniem.
13 maja 1937 r. brytyjski niszczyciel Hunter
patrolowa∏ rejon portu Almeria w ogarni´tej
wojnà domowà Hiszpanii. W ramach „Patroli
nieinterwencji” zadaniem okr´t by∏o powstrzymanie dostaw broni i zaopatrzenia dla walczàcych stron. Tego dnia brytyjska za∏oga utrzymywa∏a wacht´ patrolowà z pracujàcym kot∏em nr
1 i kot∏em nr 3 pozostajàcym w pi´tnastominutowej gotowoÊci do osiàgni´cia pe∏nej wydajnoÊci. Rejs przebiega∏ spokojnie i nic nie wskazywa∏o na majàcà za chwil´ rozegraç si´ tragedi´.
Niespodziewanie o godz. 14.15 cisz´ rozdar∏ pot´˝ny wybuch, a niszczycielem silnie wstrzàsn´∏o. Znajdujàcy si´ pod parà kocio∏ nr 1 zosta∏
wyrwany z fundamentów i rzucony na prawà
burt´. Prawie natychmiast wdzierajàca si´ woda
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zatopi∏a dziobowà i Êrodkowà kot∏owni´, dziobowe komory amunicyjne oraz cz´Êç zbiorników
z paliwem. Chwil´ po eksplozji okr´t przechyli∏
si´ na prawà burt´ równoczeÊnie przyjmujàc
oko∏o 900 t wody, która spowodowa∏a zwi´kszenia zanurzenia na dziobie do 5,65 m; a na rufie
zmniejszenie do 3,36 m. Hunter utraci∏ mo˝liwoÊç jakiegokolwiek ruchu o w∏asnych si∏ach
i nast´pnie zosta∏ odholowany do Gibraltaru
przez lekki krà˝ownik Arethusa.
Trzy miesiàce po incydencie u hiszpaƒskich
brzegów w Moskwie odby∏o si´ w obecnoÊci Stalina zebranie Komitetu Obrony poÊwi´cone
charakterystykà znajdujàcych si´ w budowie
niszczycieli Projektu 7. Informacje nap∏ywajàce
z Hiszpanii unaoczni∏y kierownictwu partyjne-

mu i biurom konstrukcyjnym fakt, ˝e istnieje realna mo˝liwoÊç utraty mo˝liwoÊci ruchu jednostki z liniowym uk∏adem kot∏ownia — kot∏ownia
— maszynownia — maszynownia w wyniku trafienia pojedynczym pociskiem, torpedà lub po
wejÊciu na min´. Rozpatrywany projekt niszczycieli (których trzy pierwsze jednostki znajdowa∏y si´ w ostatnim etapie wyposa˝ania) posiada∏
taki sam uk∏ad urzàdzeƒ nap´dowych, który natychmiast zosta∏ okreÊlony jako „szkodliwy”
i „posiadajàcy wiele niedostatków”. Niejako
w usprawiedliwieniu podkreÊlano fakt, ze wi´kszoÊç niszczycieli p∏ywajàcych na Êwiecie (nie
wy∏àczajàc w∏asnych Nowików z I wojny Êwiatowej) posiada takie same liniowe rozmieszczenie
urzàdzeƒ nap´dowych. W wyniku narady podj´to decyzj´ o wykoƒczeniu wed∏ug pierwotnego
projektu dwudziestu jeden okr´tów, kolejnych
mniej zaawansowanych osiemnastu wed∏ug
zmienionego projektu i z∏omowaniu szeÊciu kad∏ubów znajdujàcych si´ jeszcze na pochylniach
stoczniowych. W zaistnia∏ej sytuacji G∏ówny Zarzàd Przemys∏u Stoczniowego Ludowego Komisarza Obrony zamierza∏ w tym czasie zachowaç
maksymalnie du˝o urzàdzeƒ, elementów, materia∏ów oraz kad∏ubów rozpocz´tych niszczycieli.
Znajdujàce si´ w zaawansowanym stadium budowy jednostki oraz importowane cz´Êci g∏ównych zespo∏ów turbin parowych i urzàdzeƒ pomocniczych pochodzàcych z angielskich firm zakonserwowano i pozostawiono na pochylniach
lub magazynach.
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RównoczeÊnie wÊród pracowników biura projektowego CKB-17 (które do paêdziernika 1936
r. nosi∏o nazw´ SKBS 1) odpowiedzialnego za
przygotowanie projektu niszczycieli typu 7 przetoczy∏a si´ fala represji. Aresztowany zosta∏ Szef
Biura W. L. Brzeziƒski, G∏ówny In˝ynier
W. P. Rimsko-Korsakow, Kierownik Dzia∏u Mechanicznego A. W. Speranski i G∏ówny Konstruktor P. O. Tranterbeg.
W rezultacie szeregu analiz ca∏oÊç prac nad
modernizacjà podstawowej dokumentacji technicznej powierzono zespo∏owi z biura konstrukcyjnego ba∏tyckiej stoczni Nr 190 im. A. A. ˚danowa. Rozpocz´te prace prowadzono wspólnie
z twórcami projektu podstawowego czyli Biurem Projektowym CKB-17. Pierwszy szkic projektowy zosta∏ w dniu 1 listopada 1937 r. przedstawiony Radzie Wojennej RKKA w sk∏adzie
G∏ównodowodzàcy Marynarki Wojennej ZSRR
adm. floty M. W. Wiktorow i komisarz P. I. Laychin oraz Zast´pcy Ludowego Komisarza Przemys∏u Obronnego I. F. Tewojsjana. Po zapoznaniu si´ z przedstawionymi rysunkami i obliczeniami po zakoƒczeniu spotkania wszyscy podpisali wspólne porozumienie. Mo˝emy w nim min.
przeczytaç: ”.... choç projekt ulepszonego seryjnego niszczyciela nie daje w pe∏ni zadawalajàcego rozwiàzania wszystkich problemów podlegajàcych rozwiàzaniu w projekcie nowego niszczyciela usuwa wi´kszoÊç wad Projektu 7-liniowego
rozmieszczenia urzàdzeƒ nap´dowych i tym samym podnosi jego ˝ywotnoÊç..... Budowa niszczycieli w ulepszonej postaci daje mo˝liwoÊç
rocznego przyspieszenia ni˝ realizacja nowego
projektu.....”. Po akceptacji wst´pnych za∏o˝eƒ
konstruktorom polecono przygotowaç w ciàgu
miesiàca projekt 7 U (U — ulepszony). Poprawione za∏o˝enia dokumentacji zosta∏y przed∏o˝one do zatwierdzenia przez Komitet Obronny
1 grudnia 1937 r. Pe∏na dokumentacja techniczna zosta∏a przygotowana pod kierunkiem G∏ównego Konstruktora Stoczni A. ˚danowa in˝. O.
F. Jakoba w ciàgu roku. Ostatecznie zosta∏ on zatwierdzony do realizacji przez Ludowego Komisarza Marynarki Wojennej ZSRR I. S. Isakowa
w dniu 29 sierpnia 1938 r.
Komisariat Ludowego Przemys∏u Obronnego
poczàwszy od 1938 r. przystàpi∏ do przebudowy
najmniej zaawansowanych niszczycieli zgodnie
z ulepszonà dokumentacjà technicznà pozwalajàcà na zaspokojenie ˝àdaƒ (min. zwi´kszenie
odpornoÊci na unieruchomienie okr´tu jednà
torpedà lub pociskiem przez rozsuni´cie urzàdzeƒ nap´dowych) i zapewnienia skuteczniejszej ochrony w∏asnych si∏ nawodnych.
W tym stanie rzeczy by∏o oczywiste, ˝e program budowy niszczycieli zostanie powa˝nie
opóêniony. Zast´pcy Komisarza Przemys∏u
Zbrojeniowego I. F. Tewosjanowi uda∏o si´ przekonaç Stalina, ˝e przerobienie wszystkich niszczycieli projektu 7 na projekt 7 U spowoduje dodatkowe niepotrzebne opóênienia, które w warunkach narastajàcego niebezpieczeƒstwa wybu-
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chu wojny by∏o niezwykle niebezpieczne. Stalin
niech´tnie przysta∏ na usilne nalegania i uczy∏am w mocy decyzj´ Biura Politycznego z sierpnia 1937 r. z zwi´kszeniem liczby jednostek do
dwudziestu dziewi´ciu.
9 lutego 1938 r. Komitet Obronny przyjà∏ postanowienie o przyj´ciu oferty przed∏o˝onej Marynarce Wojennej i Ludowego Komisariatu
Przemys∏u Obronnego o budowie niszczyciela
wed∏ug ulepszonego projektu z rozdzielonymi
urzàdzeniami nap´dowymi. W ten sposób
w sk∏adzie dwóch radzieckich flot pojawi∏ si´
trzeci typ niszczyciela — okr´ty Projektu 7 U.
Na prze∏omie 1938 / 1939 r. osiemnaÊcie kad∏ubów niszczycieli znajdowa∏o si´ na pochylniach
trzech stoczni: A. A. ˚danowa (nr 190), S. Ord˝onikidze (nr 189) i Niko∏ajewskiej 61 Komunala (nr 200) w trakcie budowy w wersji 7 U. Na
kilku najbardziej zaawansowanych jednostkach
rozpocz´to demonta˝ niektórych elementów
konstrukcyjnych w rejonach przedzia∏ów urzàdzeƒ nap´dowych. W porównaniu do swych
pierwowzorów zasadnicze ró˝nice skupi∏y si´ na
dwukominowej sylwetce (cztery kot∏y w porównaniu do trzech), rozbudowanymi nadbudówkami, przeniesieniem na rufowà nadbudówk´ dzia∏
przeciwlotniczych kal. 76 mm, zwi´kszeniu liczby dzia∏ek kal. 45 mm i wkm-ów kal. 12,7 mm.
Kolejne projektowane jednostki tego typu do
s∏u˝by na Dalekim Wschodzie zosta∏y anulowane z powody niewystarczajàcej infrastruktury
stoczniowej w Konsomolsku na Amurze i W∏adywostoku. W nast´pstwie tego stanu rzeczy
zmodernizowane jednostki zasili∏y tylko dwie
floty — Ba∏tyckà i Czarnomorskà. Ostatecznie
spoÊród zleconych do budowy pi´çdziesi´ciu
trzech jednostek z∏omowano tylko szeÊç rozpocz´tych kad∏ubów.
Pomimo niepowodzeƒ z wczeÊniejszym projektem nie zaprzestawano prac nad przygotowaniem kolejnych za∏o˝eƒ taktyczno-technicznych
nowego niszczyciela przeznaczonego dla floty
radzieckiej. Zaowocowa∏o to powstaniem Projektu 30, ale w mi´dzyczasie poczàtek masowych
represji zniweczy∏ plany ich realizacji budowy
w roku nast´pnym.
Zgodnie z póêniejszà rzàdowà decyzjà liczba
jednostek Projektu 7, która mia∏a byç wykoƒczona zgodnie z podstawowà dokumentacjà na
opiewa∏a dwadzieÊcia dziewi´ç jednostek. Jednym z nich mia∏ zostaç Reszytielnyj, ale jesienià
1938 r. w czasie holowania do stoczni wyposa˝eniowej zerwa∏ si´ w czasie sztormu z holu
i osiad∏ na przybrze˝nych ska∏ach. Po ocenie
uszkodzeƒ zrezygnowano z jego podniesienia
i stopniowo z∏omowano.
Kad∏ub jednostki prototypowej ulepszonego
projektu w tym przypadku Storo˝ewoja (nr
stoczniowy 517, stocznia Nr 190) rozpocz´to budowaç 26 sierpnia 1938 r. Do chwili zastopowania prac w listopadzie 1937 r. poziom zawansowania osiàgnà∏ poziom górnego pok∏adu
i w chwili przerwania prac kad∏ub zosta∏ zakon-

serwowany na pochylni w oczekiwaniu na dalsze
decyzje. Po ich wznowieniu wed∏ug zmienionego
projektu zosta∏ wodowany 2 paêdziernika 1938
r. W czasie prób stoczniowych jednostki przeprowadzonych jesienià 1939 r. wysz∏y powa˝ne
przecià˝enie okr´tu spowodowane wprowadzonymi zmianami i dodatkowym uzbrojeniem, które spowodowa∏y podniesienie wysokoÊci megacentrycznej i pogorszenie statecznoÊci. Natychmiast o dostrze˝onych niedociàgni´ciach poinformowano Biuro Polityczne, z którego posypa∏y si´ nast´pujàce dyrektywy: „przeprowadziç
badania”, „przedstawiç niedostatki konstrukcji”
i najgroêniejsze „ujawniç i ukaraç winnych zaniedbaƒ”. W trakcie dalszych dyskusji postanowiono zainstalowaç w kad∏ubie sta∏y balast, którego zadaniem by∏o polepszenie statecznoÊci.
Jego instalacja oraz usuwanie przeró˝nych usterek technicznych spowodowa∏a opóênienie
w oddaniu jednostki do s∏u˝by o oko∏o rok. Oficjalnie niszczyciel przystàpi∏ do ponownych prób
zdawczo-odbiorczych w paêdzierniku 1940 r.,
a w sk∏ad Czerwonej Floty Ba∏tyckiej zosta∏ w∏àczony 12 kwietnia 1941 r. Do chwili agresji Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 r. ukoƒczono
jeszcze budow´ dziewi´ciu jednostek bliêniaczych (oÊmiu na Ba∏tyku i jednej na Morzu
Czarnym). Pozosta∏e niszczyciele stopniowo oddawane do s∏u˝by przechodzi∏y tylko przyspieszone próby zdawczo-odbiorcze i po ich zakoƒczeniu by∏y kierowane do dzia∏aƒ bojowych. Jak
pokaza∏y dzia∏ania wojenne oba typy posiadajàce odmienny uk∏ad urzàdzeƒ nap´dowych ponios∏y zbli˝one straty (Projekt 7 — dziesi´ç jednostek, Projekt 7 U — dziewi´ç jednostek).
Uzyskane w czasie prac projektowych i budowy
doÊwiadczenia pomimo represji wielu konstruktorów zosta∏y z po˝ytkiem wykorzystane przy
projektowaniu kolejnych jednostek tej klasy
oznaczonych jako Projekt 30.
22 czerwca 1941 r. Storo˝ewoj przebywa∏
w Ust Dwiƒsku pod dowództwem kmdr ppor. I.
F. Lomakina wchodzàc w sk∏ad 2 Dywizjonu
Niszczycieli Oddzia∏u Lekkich Si∏ Nawodnych
Czerwonej Floty Ba∏tyckiej. Tego samego dnia
po po∏udniu z dowództwa floty przys∏ano rozkaz
postawienia obronnej zagrody minowej na wodach CieÊniny Iberyjskiej. Natychmiast na pok∏ady rozpocz´to ∏adowanie pe∏nego zapasu min
kontaktowych, ale na przeszkodzie w wykonania
rozkazu sta∏ ma∏y zapas paliwa na wyznaczonych
jednostkach (tylko 25-50 % maksymalnych zapasów). Zmusi∏o to dowódców na oczekiwanie
w bazie do chwili przybycia z Lipawy zbiornikowca ˚elaznodro˝nik. Po otrzymaniu informacji, ˝e statek zbli˝a si´ do cieÊniny dowódca Oddzia∏u Si∏ Lekkich kontradm. W. P. Drozd wyruszy∏ z okr´tami z takim wyliczeniem pr´dkoÊci,
˝eby spotkaç zbiornikowiec i uzupe∏niç zapasy
paliwa na redzie Kuressare (Ozylia). Zamys∏ si´
powiód∏ i do godz. 12.00 24 czerwca niszczyciele
zakoƒczy∏y pobieranie mazutu i wyruszy∏y
w stron´ CieÊniny Iberyjskiej, gdzie w rejonie
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Storo˝ewoj krótko po wcieleniu do s∏u˝by.

mielizny Czajnikowa postawiono dwieÊcie siedemdziesiàt min (zagroda otrzyma∏a oznaczenie
60-A). Po zakoƒczeniu operacji okr´ty powróci∏y do Ust — Drwiƒska.
26 czerwca o godz. 17.00 Storo˝ewoj razem
z niszczycielami Sierdityj, Stojkij i Engels w os∏onie dwóch tra∏owców typu Fugas, dwóch dozorowców i dwóch wodnosamolotów MBR-2 wyruszy∏y z rozkazem postawienia kolejnej zagrody
minowej (61-A). Pomimo bia∏ych nocy widocznoÊç stopniowo si´ zmniejsza∏a, a˝ do 1 Mm
i o pó∏nocy horyzont by∏ ca∏kowicie ciemny.
27 czerwca o godz. 2.27, kiedy na Storo˝ewoju
zakoƒczono przygotowania do postawienia siedemdziesi´ciu dwóch min (z ogólnej liczby siedemdziesi´ciu szeÊciu na pok∏adzie) p∏ynàcy
z pr´dkoÊcià 16 w´z∏ów jako trzeci w szyku niszczycieli otrzyma∏ trafienie pojedynczà torpedà
wystrzelonà z niemieckiego Êcigacza (S 31 lub
S 59) nale˝àcego do 3 Flotylli Âcigaczy Torpedowych. Trafienie nastàpi∏o na wysokoÊci dziobowej nadbudówki nad∏amujàc cz´Êç dziobowà,
która zacz´∏a szybko tonàç. W miar´ pogrà˝ania
si´ pod wodà dziób ostatecznie od∏ama∏ si´ na
wysokoÊci 58 wr´gi i zatonà∏ pociàgajàc z sobà
osiemdziesi´ciu pi´ciu ludzi za∏ogi razem
z wszystkimi oficerami zgromadzonymi na stanowisku dowodzenia. RównoczeÊnie si∏a eksplozji uszkodzi∏a przewody kominowe pierwszej kot∏owni, pok∏ad ∏odziowy, szalupy i p∏ywaki tra∏u
parawanu oraz zlokalizowane w tym rejonie
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fot. zbiory Borys Lemaczko

kambuzy. W rejonie wr´g 185-186 (przed ostatnim rufowym dzia∏em kal. 130 mm) powsta∏
karb si´gajàcy od poziomu górnego pok∏adu do
kilu. Kilka arkuszy poszycia zosta∏o rozerwanych, p´k∏y po∏àczenia spawane, a nity wypad∏y
z swych miejsc. Prawie natychmiast zastopowano turbiny i urzàdzenia pomocnicze, a w rufowej
kot∏owni poÊpiesznie wygaszono kot∏y wypuszczajàc z nich par´ dla zapobie˝enia ich eksplozji
w chwili zetkni´cia z zimnà wodà. Na szcz´Êcie
unikni´to powa˝niejszych poparzeƒ wÊród obs∏ugi w obu kot∏owniach.
Na rozkaz dowódcy zespo∏u uszkodzony niszczyciel pozosta∏ na miejscu tragedii i pozostawione w jego os∏onie mniejsze jednostki zdj´∏y z pok∏adu wi´kszà cz´Êç za∏ogi pozostawiajàc tylko
grupy awaryjno-ratownicze. Wykorzystujàc zgromadzone na okr´cie materia∏y ochotnicy natychmiast przystàpili do walki o uratowanie jednostki.
Wykonano z cementu i stalowych sztab podpory
pod trzymajàce grodzie wodoszczelne w rejonie
72 wr´gi, a w cz´Êci rufowej uszczelniono przebicia i odpompowano wod´ z zatopionych pomieszczeƒ. Dla odpompowania przedzia∏ów urzàdzeƒ
nap´dowych uruchomiono spalinowe pompy odwadniajàce i pomimo nocy przystàpiono do usuwania z pok∏adu min, które zatapiano po usuni´ciu czopów detonujàcych. Wszystkie powy˝sze
zabiegi oraz celowe zatopienie niektórych przedzia∏ów na rufie pozwoli∏o na utrzymaniu uszkodzonej jednostki na równej st´pce.

Po zakoƒczeniu stawiana zagrody minowej
niszczyciele powróci∏y do trafionego okr´tu
i o godz. 16.00 Engels rozpoczà∏ holowanie
uszkodzonej jednostki rufà naprzód z pr´dkoÊcià 3,5-4 w´z∏ów. Po kolejnej kontroli szczelnoÊci grodzi wodoszczelnych pr´dkoÊç holowania
zosta∏a zwi´kszona do 7 w´z∏ów. Pomimo kilku
ataków niemieckich bombowców na zespó∏ holowniczy jednostki o godz. 01.45 28 czerwca
przyby∏y na red´ Kuressare. O godz. 15.40 do lewej burty rannego niszczyciela przybi∏ okr´t ratowniczy Kolwan, z prawej burty stanà∏ transportowiec Utenia, a holowaniem zajà∏ si´ holownik Mednic. PomyÊlnie pokonano CieÊnin´
Moonsundzkà i o godz. 05.00 rankiem 2 lipca
jednostki przyby∏y na red´ Tallina. Dwa dni póêniej o godz. 13.00 Storo˝ewoj na holu jednostki
ratowniczej Neptun wyruszy∏ w kierunku
Kronsztadu, który osiàgni´to po spokojnym rejsie 6 lipca o godz. 12.00. Nast´pnego dnia niszczyciel zosta∏ wprowadzony do suchego doku
kronsztackiej stoczni, gdzie dokonano szczegó∏owych ogl´dzin doznanych uszkodzeƒ.
Z powodu du˝ego obcià˝enia miejscowych
stoczni remontami i budowà nowych jednostek,
a tak˝e niedostatku odpowiednich cz´Êci dla
otworzenia cz´Êci dziobowej niszczyciela Projektu 7 U podj´to decyzj´ o od∏o˝eniu remontu
na czas nieokreÊlony. W czasie dokowania wykonano tylko ogólne prace remontowe oraz wymontowano kot∏y, urzàdzenia pomocnicze oraz
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rurociàgi z dziobowej kot∏owni, odci´to cz´Êç
porozrywanych arkuszy poszycia burtowego
i pok∏adu razem z zniszczonymi rurociàgami
i nadbudówkami w rejonie pierwszego komina.
Za∏atano i wzmocniono gródê wodoszczelnà
w rejonie wr´gi nr 72 oraz wzmocniono prowizoryczne zabezpieczenia w rejonie karbu rufowego. Po zakoƒczeniu tych prac w dniu 20 listopada 1941 r. Storo˝ewoj zosta∏ wydokowany i pod
dowództwem kpt. M. P. Kuzmina odholowany
do Leningradu, gdzie zosta∏ zacumowany w rejonie zak∏adu Masljanogo Bujana. Na nowym
miejscu obsadzony szkieletowà za∏ogà przebywa∏ do maja 1942 r.
Pierwsza zima blokady miasta przesz∏a na
okr´cie stosunkowo spokojnie. W grudniu 1941
r. na jego pok∏ad przyby∏ nowy dowódca kpt. I.
J. Gorowog. W tym czasie przeprowadzano konserwacj´ pozosta∏ych mechanizmów i urzàdzeƒ
pomocniczych oraz drobne bie˝àce naprawy. Sytuacja skomplikowa∏a si´ po raz pierwszy 23
kwietnia 1942 r., kiedy niszczyciel zosta∏ trafiony
po raz pierwszy pociskiem wystrzelonym z niemieckich dzia∏ obl´˝niczych, a dzieƒ póêniej kolejnym. Od∏amki obu pocisków dotar∏y do kot∏a
nr 2 i zniszczy∏y turbowentylator rufowej kot∏owni. W dowództwie uznano, ˝e miejsce postoju uszkodzonej jednostki jest dobrze znane nieprzyjacielowi i 17 maja zosta∏ przeholowany
w rejon zak∏adów Krasnogwardyjski. Jednak ju˝
23 maja w czasie kolejnego ostrza∏u Leningradu
kolejne pociski kal. 150-203 mm trafi∏y w nadbudówk´ pod rufowym kominem uszkadzajàc
p∏aszcz kot∏a oraz niszczàc generator elektryczny i zapasy ˝ywnoÊci. Pomimo tego marynarze
pozostajàcy na okr´cie przystàpili do usuwania
uszkodzeƒ dodatkowo dopingowani coraz g∏oÊniejszymi pog∏oskami o zbli˝ajàcej si´ odbudowie ich okr´tu. 9 sierpnia niszczyciel zosta∏ przeholowany do stoczni ba∏tyckiej Nr 189 im. S. Ord˝onikidze, która podj´∏a si´ prac nad jego odbudowà.
Stocznia posiada∏a ju˝ pewne doÊwiadczenie
w tej dziedzinie usuwajàc uszkodzenia cz´Êci
dziobowej krà˝ownika Maksim Gorkij oraz niszczycieli Sposobnyj, Strasznyj (utraci∏y dzioby do
41 wr´gi) i Bezposzczadnyj (do 44 wr´gi). Na ich
miejsce dobudowano nowe dzioby lub wykorzystano cz´Êci kad∏ubów okr´tów tego samego typu. W czasie dokowania roz∏àczano uszkodzone
cz´Êci dziobowe i nast´pnie na ich miejscu zainstalowano nowe sekcje kad∏uba. W przypadku
Storo˝ewoja sprawy znacznie si´ komplikowa∏y.
Prace remontowe mia∏y objàç oko∏o 20 % kad∏uba oraz instalacj´ w cz´Êci dziobowej pojedynczej pó∏wie˝y z dzia∏em kal. 130 mm B-13 razem z zwi´kszonym zapasem amunicji. W czasie
akcji cz´Êç dziobowa od∏ama∏a si´ na wysokoÊci
wr´gi nr 58, ale faktycznie kad∏ub zosta∏ zniszczony do wysokoÊci wr´gi nr 72, czyli na d∏ugoÊci oko∏o jednej trzeciej d∏ugoÊci kad∏uba. W nast´pstwie szczegó∏owych uzgodnieƒ pomi´dzy
biurem konstrukcyjnym stoczni i przedstawicie-
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lami Marynarki Wojennej zmieniono dotychczasowà dokumentacj´ remontowà. W cz´Êci dziobowej postanowiono zainstalowaç dwulufowà
wie˝´ z dzia∏ami kal. 130 mm i ca∏kowicie zamkni´tà dziobowà nadbudówk´ razem z kompletnà instalacjà dziobowej kot∏owni. Powodem
zmiany uzbrojenia by∏y braki w pojedynczych
stanowiskach dzia∏ tego kalibru, które instalowano jako baterie làdowe w ramach artyleryjskiego systemu obrony miasta.
Pomimo przygotowania pe∏nej dokumentacji
technicznej odbudowa okr´tu w po∏àczeniu
z budowà cz´Êci dziobowej wed∏ug przedstawionego kosztorysu si´ga∏a prawie po∏owy wartoÊci
nowej jednostki. Dodatkowo jego odbudowa
w obl´˝onym Leningradzie by∏a utrudniona
z powodu niewystarczajàcej iloÊci blach poszycia, profili stalowych oraz braku wielu innych
niezb´dnych materia∏ów i elementów wyposa˝enia. Z drugiej strony na pochylniach stoczni nr
189 i 190 do lipca 1941 r. prowadzono prace
monta˝owe przy trzynastu nowych niszczycie-

lach Projektu 30. Kad∏uby trzech najbardziej zaawansowanych jednostek si´ga∏y ju˝ górnego
pok∏adu i w tej sytuacji zrodzi∏ si´ pomys∏ wykorzystania cz´Êci dziobowej jednego z budowanych niszczycieli do remontu kad∏uba Storo˝ewoja, która mia∏a zaowocowaç niezwyk∏à mieszankà obu projektów.
Porozrywane poszycie cz´Êci dziobowej zosta∏o odci´te od reszty kad∏uba i jednoczeÊnie
rozpocz´to poszukiwania na pochylniach okr´tu
Projektu 30, który mo˝na by wodowaç, a nast´pnie odciàç brakujàcà cz´Êç dziobowà i po∏àczyç
w doku z resztà kad∏uba Storo˝ewoja. Jednak
˝aden z nowo budowanych okr´tów tej klasy nie
osiàgnà∏ wymaganego stopnia gotowoÊci do wodowania, a sama operacja wodowania i przeholowania po Newie tak du˝ego obiektu w czasie
blokady miasta i bia∏ych nocy wydawa∏a si´ bardzo problematyczna. W tej sytuacji pozosta∏o
tylko jedno rozwiàzanie: zbudowaç brakujàcà
cz´Êç dziobowà zgodnie z dokumentacjà technicznà Projektu 30 wykorzystujàc do tego celu

Ogrom zniszczeƒ widoczny sta∏ si´ dopiero po zadokowaniu niszczyciela.

fot. „Gangut“
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rozpocz´ty kad∏ub niszczyciela oraz zgromadzone gotowe elementy. Jedynym zasadniczym pytaniem postawionym w tych warunkach by∏o nast´pujàce: czy budowa b´dzie przebiegaç w doku, w którym znajduje si´ uszkodzona jednostka
lub b´dzie prowadzona na pochylni stoczniowej,
skàd zostanie wodowana i po przeholowaniu
wprowadzona do doku dla po∏àczona z resztà
kad∏uba. Pierwszy z projektów wykonawczych
przedstawiono w lecie 1942 r. w Dowództwie
Floty i dotyczy∏o wykorzystania jednego z dwóch
doków Nr 508 i Nr 1 Artyleryjskiego Zak∏adu
Remontowego, w których mo˝na by∏o podnieÊç
Storo˝ewoja. Po˝yczenie jednego z nich na
okres oko∏o trzech miesi´cy nie przedstawia∏o
˝adnego problemu i w tej sytuacji zdecydowano
si´ na realizacj´ drugiego wariantu odbudowy
niszczyciela.
28 lipca 1942 r. na ma∏ej (zachodniej) pochylni stoczni Nr 189 rozpocz´to budow´ nowej
cz´Êci dziobowej zgodnie z dokumentacjà Projektu 30. Pomimo wielu niedogodnoÊci zwiàzanych z pochylnià mia∏a ona tà zalet´, ˝e istnia∏a
mo˝liwoÊç ustawienia samobie˝nego parowego
dêwigu kolejowego. Pozosta∏e elektryczne dêwigi stoczni by∏y ju˝ uszkodzone podczas licznych
ostrza∏ów artyleryjskich. St´pka, zewn´trzne
poszycie kad∏uba i poprzeczne grodzie si´gajàce do dolnego pok∏adu zosta∏y odci´te od budowanego i posiadajàcego najwy˝szy stopieƒ zaawansowania (z trzech budowanych przez
stoczni´), a obecnie na czas wojny zakonserwowanego niszczyciela Organizowannyj, które nast´pnie przetransportowane kolejà na miejsce
budowy. Do stoczni dostarczono równie˝ wiele
gotowych elementów poczàtkowo przeznaczonych dla budowanych jednostek tej serii,
a obecnie przesuni´tych do wykorzystania
w cz´Êci dziobowej niszczyciela Storo˝ewoj. By∏y to: odlew dziobnicy, kluzy kotwiczne, zewn´trzne poszycie od pok∏adu dolnego do górnego, poprzeczne grodzie na pok∏adach od dolnego do górnego w rejonie wr´g 0-49, warstwa
górnego pok∏adu, cz´Êci dziobowej nadbudówki
(do wr´gi nr 58), szeÊç b´bnów pod dziobowà
zdwojonà wie˝´ B-2 LM, podstawa pod dalmierz i stanowisko dowodzenia. B´bny zosta∏y
zdemontowane w stoczni nr 190 z budowanego
niszczyciela za pomocà ma∏ego dêwigu i rozci´te palnikami acytylenowo-tlenowymi na dwie
cz´Êci. W tym stanie zosta∏y przewiezione do
stoczni Nr 189, ustawione na miejsce i przynitowane. Grodzie wodoszczelne w rejonie od 58 do
72 wr´gi, a tak˝e pod∏u˝ne i poprzeczne elementy w tym rejonie zosta∏y wykonane na miejscu w hali stoczniowej.
Osobnà sprawà w odbudowywanej cz´Êci
dziobowej okr´tu by∏o konstrukcyjne wype∏nienie zewn´trznego poszycia, u∏o˝enie górnego
pok∏adu i rozwiàzaƒ konstrukcyjnych w rejonie
∏àczenia obu cz´Êci. Nowa cz´Êç dziobowa si´ga∏a do wr´gi nr 58 (rejon pierwszej kot∏owni) zosta∏a wykonana zgodnie z dokumentacjà tech-
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nicznà Projektu 30. Najwi´ksza szerokoÊç kad∏uba na linii wodnej obu typów niszczycieli ró˝ni∏a
si´ mi´dzy sobà o 80 cm, a w rejonie wr´gi nr 72
powy˝sza wartoÊç zmniejsza∏a si´ do 40 cm. Przy
po∏àczeniu linii teoretycznych obu projektów sta∏o si´ jasne, ˝e po∏àczenie obu cz´Êci by∏o mo˝liwe tylko w rejonie pomi´dzy wr´gami 65-68. Dlatego dla zmniejszenia przejÊcia w tym rejonie
podj´to decyzj´ o wykonaniu wype∏nienia pomi´dzy wr´gami 58-72 przenoszàc wr´g´ nr 58
do Projektu 30, a wr´g´ 72 do Projektu 7 U.
Zgodnie rozdzielenie kad∏uba w tych rejonach
pozwoli∏o na przygotowanie szablonu dla odci´cia uszkodzonych cz´Êci konstrukcji, a tak˝e
okreÊlenia konturów przylegania grodzi w rejonie wr´gi nr 72 i przygotowanie w hali stoczniowej odpowiedniej konstrukcji. WysokoÊç wolnej
burty na jednostkach Projektu 30 by∏a o 30 cm
wi´ksza ni˝ na niszczycielach Projektu 7 U i wymaga∏a przy uk∏adaniu górnego pok∏adu wykonania uskoku lub usuni´cia przejÊcia dzia∏owego. Ostatecznie wybrano wariant trzeci, który
by∏ bardziej pracoch∏onny od pozosta∏ych. Spadek pok∏adu w rejonie po∏àczenia mi´dzy wr´gami 58 i 72 mia∏ wynosiç 1: 35 i jak okaza∏o si´
w czasie eksploatacji niszczyciela nie powodowa∏ ˝adnych utrudnieƒ.
Dla poczàtkowego projektu wodowania nowo zbudowanej cz´Êci dziobowej planowano zainstalowaç tymczasowà instalacj´ grodzi wodoszczelnej na wysokoÊci wr´gi nr 71 i docelowo
na wysokoÊci wr´gi nr 72 w trakcie prac remontowo-budowlanych. Jednak na krótko przed wodowaniem okaza∏o si´, ˝e jest to niemo˝liwe do
zrealizowania w pomieszczeniu pierwszej kot∏owni i ostatecznie jeszcze na pochylni zainstalowano gródê na wysokoÊci wr´gi nr 72. Dla
zmniejszenia ciÊnienia hydrostatycznego w czasie wodowania zainstalowano falochron sk∏adajàcy si´ z dwóch przyspawanych pod odpowiednim kàtem stalowych listw. Z powodu du˝ej pracoch∏onnoÊci i niedostatecznej iloÊci wykwalifikowanych robotników stoczniowych, a tak˝e
w dà˝eniu do zakoƒczenia budowy przed nadejÊciem pierwszej fali mrozów zdecydowano si´ na
wodowanie cz´Êci dziobowej w stanie nieukoƒczonym. Wodowanie nastàpi∏o 9 paêdziernika
1942 r. o godz. 13.00 i przebieg∏o bez najmniejszych problemów, chocia˝ w chwili schodzenia
z pochylni nad∏ama∏a si´ w przedniej cz´Êci prawa p∏oza podpory. Po wodowaniu okaza∏o si´,
˝e cz´Êç dziobowa ma trym na dziób o wartoÊci
1,60 m i przechy∏ 90° na lewà burt´. W tym stanie zosta∏a ona nast´pnie przeholowana do p∏ywajàcego doku Nr 1 w Zak∏adach Artyleryjskich, w których od 21 sierpnia znajdowa∏ si´ kad∏ub Storo˝ewoja. Tymczasem w doku trwa∏y
prace zwiàzane z operacjà po∏àczenia obu cz´Êci
oraz zwiàzane z monta˝em wczeÊniej usuni´tych
elementów wyposa˝enia okr´tu.
Wiele wysi∏ku wymaga∏o usuni´cie karbu
w cz´Êci rufowej oraz remont znajdujàcych si´
w rejonie wr´g 175-187 zbiorników na paliwo.

RównoczeÊnie dokonano przeglàdu i naprawy
oÊwietlenia okr´towego. Kontrola przeprowadzona po zadokowaniu stwierdzi∏a, ˝e cz´Êç rufowa na prawej burcie osiad∏a o 25 mm, a lewoburtowa o 15 mm. Po osuszeniu doku zbudowano drewniane rusztowanie i przy jego pomocy
wycentrowano uszkodzony odcinek. Nast´pnie
zdemontowano dotychczasowe p∏yty poszycia
pok∏adu i burty, a po wykonaniu szablonu przyci´to nowe, które zainstalowano na miejsce
uszkodzonych. Kolejnà czynnoÊcià by∏ monta˝
tulejek i wsporników wa∏ów nap´dowych oraz
rozpocz´to poszukiwania wÊród uszkodzonych
lub wycofanych do rezerwy okr´tów odpowiednich elementów. G∏ówny problem polega∏ na
tym, ˝e w trakcie dzia∏aƒ bojowych w 1941 r. zanotowano tylko dwa wypadki uszkodzenia Êrub
nap´dowych razem z skr´ceniem wa∏ów nap´dowych w wyniku wejÊcia na mielizn´ dwóch
niszczycieli (Silnyj i Stojkij). Dla remontu obu
uszkodzonych jednostek z Storo˝ewoja zdemontowano jego wa∏y nap´dowe razem z Êrubami,
które nast´pnie zosta∏y zainstalowane na obu
niszczycielach (prawoburtowy na Stojkim, a lewoburtowy na Silnyjm). Ich w∏asne uszkodzone
wa∏y nap´dowe razem z Êrubami w sierpniu
1941 r. przewieziono do stoczni Nr 189, gdzie
przy du˝ym nak∏adzie si∏ i Êrodków zosta∏y zregenerowane. Jeszcze przed wprowadzeniem do
doku cz´Êci dziobowej „nowe” wa∏y nap´dowe
razem z Êrubami zosta∏y przy pomocy p∏ywajàcego dêwigu zainstalowane na niszczycielu i nast´pnie r´cznie wycentrowane.
11 paêdziernika cz´Êç dziobowa zosta∏a wprowadzona do p∏ywajàcego doku i po zamkni´ciu
bram przystàpiono do jego osuszania. Z powodu
du˝ego przechy∏u i pewnych pomy∏ek pope∏nionych w trakcie budowy nowej sekcji dziobowej
operacja osuszenia doku przebiega∏a bardzo powoli pod czujnym nadzorem s∏u˝b awaryjnoratowniczych. Po jej zakoƒczeniu cz´Êç dziobowa
by∏a oddalona od reszty kad∏uba o 4,50 m (bli˝ej
nie mo˝na jej by∏o umieÊciç z powodu zainstalowania przed wodowaniem falochronu). Po usuni´ciu wody okaza∏o si´, ˝e trzeba jà wyprostowaç z przechy∏u o 40 cm i podnieÊç o 15 cm w rejonie wr´gi nr 72, na lewej burcie opuÊciç o 20
cm, a ca∏oÊç w tym rejonie obni˝yç o 10 cm.
Po demonta˝u falochronu na ka˝dej z burt
zainstalowano trzy pary ci´gien usztywniajàcych,
którymi chciano wycentrowaç i podnieÊç zbudowanà cz´Êç dziobowà wzgl´dem reszty kad∏uba.
Nast´pnie pod kilem ustawiono dwa podnoÊniki
hydrauliczne, przy pomocy których do momentu
po∏àczenia usztywniono ca∏à konstrukcj´.
W trakcie prac zwiàzanych z po∏àczeniem obu
cz´Êci odkryto szereg rozbie˝noÊci w wymiarach
dwóch cz´Êci kad∏uba dochodzàcych w niektórych miejscach do 10 cm!. B∏´dy mo˝na cz´Êciowo wyt∏umaczyç niedok∏adnoÊcià oddzielania
uszkodzonych p∏yt poszycia w cz´Êci Êródokr´cia, które teraz wymaga∏y zmian wymiarów niektórych partii poszycia burtowego i umieszcze-
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nia w miejscach po∏àczeƒ odpowiednich kszta∏towników. W nocy 24/25 paêdziernika zakoƒczono wszystkie prace dokowe zwiàzane z odbudowà kad∏uba Storo˝ewoja. 25 paêdziernika
niszczyciel zosta∏ wyprowadzony z doku i przeholowany do nabrze˝a stoczni Nr 189, gdzie
oczekiwa∏ na zainstalowanie urzàdzeƒ w pierwszej kot∏owni, ustawienie dziobowej nadbudówki i artylerii. Wszystkie prace przy nabrze˝u wyposa˝eniowym przebiega∏y bardzo powoli, co
cz´Êciowo mo˝na wyt∏umaczyç koniecznoÊcià
rozwiàzania szeregu problemów konstrukcyjnotechnicznych spowodowanych ma∏à kompatybilnoÊcià obu projektów.
Ca∏kowità odbudowà dziobowej kot∏owni
wymaga∏a w pierwszej kolejnoÊci przetransportowaniem kot∏a zgodnego z Projektem 7 U, którego egzemplarz by∏ w stoczni Nr 190, ale powodowa∏o to powstanie pytania o mo˝liwoÊç jego dostarczenie na pok∏ad Storo˝ewoja. Przy
transporcie morskim za pomocà barki i transportu przy pomocy jednego z dwóch znajdujàcych si´ w Leningradzie p∏ywajàcych dêwigów
w warunkach bia∏ych nocy i ostrza∏u miasta
przez niemieckie baterie artylerii mog∏o doprowadziç do jego utraty razem z p∏ywajàcym dêwigiem. Dostarczenie kot∏a razem z ca∏à armaturà pomocniczà transportem kolejowym lub przy
pomocy transportu samochodowego z powodu
jego du˝ych gabarytów wymaga∏o zburzenia
niektórych budynków na trasie linii kolejowej
oraz rozebranie cz´Êci barykad, usuni´cia zwa∏ów gruzu i demonta˝u oko∏o 500 m linii tramwajowych i trolejbusowych. Ostatecznie zdecydowano si´ na wykorzystanie poszycia i przegrzewaczy pary z kot∏a znajdujàcych si´ w stoczni Nr 189 oraz kolektorów wodnych i parowych
z kot∏a wymontowanego jeszcze w 1941 r. z pok∏adu niszczyciela w Kronsztadzie podczas poStoro˝ewoj w uj´ciu burtowym, fotografia powojenna.
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Storo˝ewoj (1
1944)

bytu w doku. Przy wykorzystaniu tych elementów postanowiono zbudowaç nowy zgodnego
z dokumentacjà razem z przeprowadzeniem
czterdziestogodzinnej próby làdowej rurek
wodnych i hydrauliki nowego kot∏a. Powy˝sze
rozwiàzanie kwestii pozwoli∏o na jednoczesne
kontynuowanie prac monta˝owych w cz´Êci
dziobowej okr´tu przy nadbudówce i przewodach kominowych.
W zwiàzku z brakiem odpowiedniego wyposa˝enia dla niszczyciela Projektu 7 U wykorzystano aktualnie dost´pne. Odsalacz dla wody
pitnej w dziobowej kot∏owni zabrano z budowanego w stoczni lekkiego krà˝ownika Projektu
68, turbinowa pompa ppo˝. nr 1 pochodzi∏a
z firmy „Wir”, generator spalinowy nr 4 pochodzi∏ z amerykaƒskiej firmy „General Motors”,
nap´d dziobowych kabestanów kotwicznych by∏
z niszczyciela Projektu 7 (o mocy 14 KM wobec
18 KM Projektu 7 U), która pozwala∏a na zaokr´towanie kotwic o maksymalnej masie 1,2 tm
wobec pierwotnych 1,5 tm. Monta˝ urzàdzeƒ
ch∏odniczych, silników elektrycznych i filtrów
gazowych wykonano na terenie stoczni z przygotowanej wczeÊniej dokumentacji.
Narasta∏y równie˝ problemy przy monta˝u
artylerii. Pierwsze wynik∏y ju˝ po wyprowadzeniu jednostki z doku, kiedy okaza∏o si´, ˝e na
Êródokr´ciu strza∏ka ugi´cia osiàgne∏a wartoÊç
odchylenia 12,5 cm od poziomu w rejonie pomi´dzy podstawami rufowych dzia∏ kal. 130 mm
do obszaru kontrolnego w rejonie rufowego
drzewca flagowego przekraczajàc dopuszczalne
normy. W du˝ym stopniu wyjaÊnieniem tej sytuacji by∏y „puste” kraƒce kad∏uba, a tak˝e deformacja kad∏uba w rejonie rufy. Ostatecznie po
przeprowadzeniu kontroli technicznej podstaw
artyleryjskich pod dzia∏a kal. 76 mm ustawionych w rejonie wczeÊniejszego karbu zdecydo-

wano si´ na ich ponowne zainstalowanie na
pierwotnych stanowiskach.
W tej sytuacji sta∏o si´ jasne, ˝e wykonanie
fundamentów przewidywanych stanowisk artyleryjskich i dalocelownika nie by∏o mo˝liwe. Wobec
tego przyj´to nast´pujàce rozwiàzanie: instalacj´
dwudzia∏owej wie˝y B-2 LM przesuni´tej w kierunku dziobu razem z dalocelownikiem i powrót
na dawne stanowiska dalmierzy dla dzia∏ kal. 76
mm 34-K. Wprowadzenie tego zamys∏u w ˝ycie
podczas obl´˝enia Leningradu okaza∏a si´ bardzo k∏opotliwe. Dotychczasowe podstawa o Êrednicy 3,60 m musia∏a zostaç zwi´kszona do 4,10 m;
aby zainstalowaç wie˝´ na pok∏adzie dziobowym.
RównoczeÊnie sama jej budowa wymaga∏a zaanga˝owania du˝ej liczby wykwalifikowanych robotników. W miejscu przewidzianym na jej instalacj´
usuni´to blachy górnego pok∏adu i przystàpiono
do monta˝u barabety si´gajàcej do komory amunicyjnej. Dok∏adnoÊç tych prac przy obróbce poszczególnych elementów musia∏a wynosiç maksymalnie 1,50 mm, ale nie uda∏o si´ jej osiàgnàç na
ca∏ej powierzchni. W tym czasie, gdy na okr´cie
montowano elementy barabety w hali stoczniowej odbywa∏a si´ obróbka elementów wie˝y artyleryjskiej razem z jej trzonem. Bioràc pod uwag´,
˝e na okr´tach Projektu 30 napi´cie pràdu mia∏o
osiàgaç wartoÊç 220 V, a w Projekcie 7 U tylko
110 V w zak∏adzie „Elektrosila” przeprowadzono
odpowiednie prace adaptacyjne silników elektrycznych polegajàce na ich przystosowaniu do
ni˝szego napi´cia. Po instalacji wie˝y B-2 LM na
niszczycielu zainstalowano nowe urzàdzenia kontroli dzia∏ artylerii g∏ównej, które sta∏y si´ podstawà dla ca∏ego systemu kierowania ogniem.
Wie˝a B-2 LM zosta∏a zainstalowana bez
przewidzianej dla niej podnoÊników amunicyjnych z powodu ich braku w obl´˝onym mieÊcie
i niemo˝liwoÊci ich wykonania si∏ami miejscofot. zbiory Siegfried Breyer

41

II WOJNA ÂWIATOWA
wych zak∏adów. Zamiast nich zainstalowano
windy nap´dzane r´cznie, które zapewnia∏y
szybkostrzelnoÊç w granicach 3-4 strz./min (zamiast 8-10 strz./min przy wykorzystaniu oryginalnych podajników amunicyjnych).
Od 12 maja do 13 lipca 1943 r. odbudowany
i zmodernizowany Storo˝ewoj przeszed∏ próby
na uwi´zi, które by∏y przerywane licznymi usterkami. Poczàwszy od 14 lipca niszczyciel zosta∏
poddany próbà stoczniowym i ostatecznym próbà zdawczo-odbiorczym, które zosta∏y przeprowadzone na Newie. Z uwagi na trwajàcà blokad´
miasta próby zosta∏y ograniczone do minimum.
W czasie ich trwania przeprowadzono próby
pr´dkoÊci maksymalnej, krà˝owniczej i minimalnej, ale maksymalna liczba obrotu Êrub nap´dowych zosta∏a ograniczona do 200 obr./min. w ru-

chu naprzód i 150 obr./min w ruchu wstecz.
10 wrzeÊnia 1943 r. Storo˝ewoj — jedyny
okr´t Projektu 7 U/30 dowodzony od 15 maja
1943 r. przez kpt. D. Samusa zakoƒczy∏ pobyt
w stoczni i oficjalnie wszed∏ do s∏u˝by. Podobnie
jak reszta du˝ych jednostek Czerwonej Floty
Ba∏tyckiej do koƒca wojny nie uczestniczy∏
w dzia∏aniach wojennych.
W pierwszej po∏owie lat pi´çdziesiàtych niszczyciel wchodzi∏ w sk∏ad 76 Brygady Niszczycieli 8 Floty ZSRR i jako taki nie by∏ klasyfikowany jako jednostka bojowa. Zwiàzane to by∏o z jego odbudowà po uszkodzeniach w warunkach
wojennych i jakoÊcià przeprowadzonych prac.
Jednak nie pomniejsza∏o to unikalnoÊci odbudowy du˝ego okr´tu w blokowanym mieÊcie i na
trwale zapisa∏o si´ w anna∏ach Êwiatowego bu-

downictwa okr´towego. Wprowadzenie do s∏u˝by w tych warunkach jednostki, które utraci∏a
prawie 30 % kad∏uba okaza∏o si´ mo˝liwe do realizacji dzi´ki du˝emu poÊwi´ceniu i zapa∏owi
nielicznych robotników stoczniowych nie wcielonych do oddzia∏ów làdowych broniàcych miasta oraz ujawni∏o mo˝liwoÊci konwersji w jednà
ca∏oÊç dwóch ró˝nych projektów jednostek tej
samej klasy.
Od koƒca lat 40-tych do 1958 r. Storo˝ewoj
by∏ wykorzystywany w charakterze jednostki
szkolnej dla mechaników okr´towych i obs∏ugi
urzàdzeƒ nap´dowych przy Szkole Morskiej
w Lipawie. Nast´pnie wyeksploatowany niszczyciel zosta∏ przeznaczony na z∏om i poci´ty do
koƒca lat szeÊçdziesiàtych.

CHARAKTERYSTYKA TAKTYCZNO - TECHNICZNA NISZCZYCIELA STORO˚EWOJ
Budowa rozpocz´ta: 26 sierpnia 1936 r. Wodowany: 2 paêdziernika 1938 r. Ukoƒczony: 6 paêdziernika 1940 r. Stocznia: Nr 190 w Leningradzie
Specyfikacja
WypornoÊç:
standardowa:
normalna:
bojowa:
Wymiary:
D∏ugoÊç:
D∏ugoÊç KLW:
SzerokoÊç:
Zanurzenie (ppw):
Uzbrojenie:
Dzia∏a kal. 130 mm /L50
Zapas amunicji:
Dzia∏a kal. 76 mm /L55 plot
Zapas amunicji:
Dzia∏ka kal. 45 mm /L46 plot
Zapas amunicji:
Dzia∏ka kal. 37 mm /L67 plot
Zapas amunicji:
Wkm-y kal. 12,7 mm
Zapas amunicji:
Wyrzutnie torped kal. 533 mm
Zapas torped:
Bomby g∏´binowe:
BB-1
BM-1
Miny:
Nap´d:
Turbiny:
Kot∏y:
Pr´dkoÊci (w´z∏y):
Maksymalna:
Zak∏adana:
Krà˝ownicza:
Zapas paliwa (t):
Zasi´g (Mn):
Pr´dkoÊç krà˝ownicza:
Pr´dkoÊç maksymalna:
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Zgodnie z Projektem 7 U
Ostateczna charakterystyka
po wcieleniu w 1943 r do s∏u˝by

1 686
1 966
2 246

Po zakoƒczeniu remontu.

1 727
2 002
2 279

1 892
2 046
2 453

109,00
112,85
10,20
3,93 (specyfikacja), 3,98

109,00
113,40
10,20
4,18

4 x I B 13 – 2 s
400 (normalny), 760 (maksymalny) + 42 (na podajnikach)
2 x I 34 – K
600 (normalny), 680 (maksymalny) + 216 (przy stanowiskach)
3 x I 21 – K
1 500 (normalny), 1 980 (maksymalny) + 540 (przy stanowiskach)
4 x I DK
10 800
12 400
2 x III
6+6

1 x II B-2 LM i 2 x I B-13 – 13 – 2 s
744
2 x I 34 – K
900, 1 060, 60
6 x 170 – K
9 000 szt.
4 x I DSZCZK
18 300 szt.
2 x III seria 1-N

10
20
60

10
34

20
32
Nie zmieniono

2 zespo∏y turbin parowych akcyjno-reakcyjnych z przek∏adniami redukcyjnymi Parsonsa
4 kot∏y wodnorurkowe, trójwalczakowe
—
38,20
19
500

40,28
39,55
19,18
503

2 700
225

2 773
217
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Radzieckie kutry torpedowe w Zatoce
Gdaƒskiej (kwiecieƒ-maj 1945 roku)
Igor Ustimienko
(Bia∏oruÊ)

Kutry proj. 123 w marszu z du˝à pr´dkoÊcià.

W koƒcu marca 1945 roku wojska 2 Frontu Bialoruskiego dotar∏y do wybrze˝a Zatoki Gdaƒskiej
i zaj´∏y tutajsze porty i bazy Gotenhafen (28 marca) i Danzig (30 marca). Wojska niemieckie by∏y
przyciskane do morza w rejonie Pó∏wyspu Helskiego, gdzie okazywa∏y zawzi´ty opór. Ich zaopatrzenie, a równie˝ wywóz rannych i uciekinierów realizowano przez morze statkami handlowymi
i okr´tami marynarki wojennej. Poniewa˝ w powietrzu panowa∏o radzieckie lotnictwo, przewóz
morzem by∏ realizowany przewa˝nie nocà a im mog∏y tylko przeszkadzaç tylko okr´ty podwodne.
Na poczàtku kwietnia zosta∏a podj´ta w dowództwie radzieckim decyzja o przeniesieniu do Zatoki Gdaƒskiej kutrów torpedowych.
W nocy z 10 na 11 kwietnia z K∏ajpedy
(niem. Memel) do Nowego Portu (niem.
Neufahhrwasser) w Gdaƒsku wysz∏y cztery
kutry torpedowe typu Komsomolec (TK-131, TK-132, TK-133 i TK-141) pod dowództwem kmdr. por. P. P. Jefimienko.
Przy przejÊciu po pó∏nocy 11 kwietnia spotka∏y one nieoczekiwanie u wybrze˝a Mierzeji WiÊlanej (niem. Frische Nehrung)
zgrupowanie okr´tów niemieckich wed∏ug
meldunków za∏óg — cztery kutry dozorowe. Rozpoczà∏ si´ bój, w czasie którego radzieckie kutry torpedowe zosta∏y ostrzelane przez nieprzyjaciela równie˝ ze strony
brzegu. Kuter torpedowy TK-132 zosta∏
uszkodzony i wyrzuci∏ si´ na brzeg. Cz´Êç
jego za∏ogi zgin´∏a, reszta dosta∏a si´ do
niewoli. W nast´pnych dniach szeÊç samolotów szturmowych I∏-2 wylatywa∏o aby
zniszczyç kuter torpedowy, który dosta∏ si´
w r´ce Niemców.
Wed∏ug danych niemieckiej strony,
w ten dzieƒ ko∏o Krynicy Morskiej (niem.
Kalberg) na Mierzeji WiÊlanej oddzia∏ niemieckich barek desantowych typu „MFP”
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napotka∏ zgrupowanie radzieckich kutrów
torpedowych, które próbowa∏y ataku. Atak
ten zosta∏ jednak odparty, przy czym
Niemcy og∏osili o zatopieniu 2 kutrów.
11 kwietnia KT-131, TK-133, TK-141
przyby∏y do Nowego Portu i zacumowa∏y
w basenie portowym Westerplatte, który
zosta∏ nowà bazà kutrów torpedowych
w Zatoce Gdaƒskiej. WejÊcie do portu zablokowane by∏o zatopionym transportowcem Afrikana, jednak kutry przesz∏y do
portu poprzez szczelin´ szerokoÊci 7 metrów mi´dzy transportowcem a molem.
Wkrótce zosta∏ przebazowany tutaj ca∏y
dywizjon kutrów torpedowych po dowództwem kpt. II rangi B. P. Uszczewa. W po∏owie kwietnia Brygada Kutrów Torpedowych Floty Ba∏tyckiej by∏a zreorganizowana. jej nowym dowódcà zosta∏ kpt. I rangi
A. W. Kuzmin, który przyby∏ z Floty Pó∏nocnej. W tym czasie Brygada sk∏ada∏a si´
z 70 kutrów torpedowych i podzielona by∏a na cztery dywizjony pod dowództwem
Bohatera Zwiàzku Radzieckiego kpt. II
rangi Gwardii S. A. Osipowa, kpt. II rangi

fot. zbiory Siergiej Ba∏akin

M. A. Belusza, kapt. III rangi A. P. Kriuczkowa i kpt. III rangi E. W. Oseckogo. Szefem Sztabu Brygady by∏ kpt. II rangi G. P.
Timczenko.
Ju˝ pierwszy rajd kutrów torpedowych
na wody Zatoki Gdaƒskiej zakoƒczy∏ si´
sukcesem. W nocy z 15 na 16 kwietnia
z Nowego Portu na poszukiwanie okr´tów
nieprzyjaciela w okolicach Pó∏wyspu Helskiego wysz∏y TK-131 i TK-141 pod dowództwem kpt. por. W. W. Solodownikowa i ljt. N. A. Korotkewicza. pogoda by∏a
niezbyt sprzyjajàca poszukiwaniom,
wzburzone morze do 4 stopni, ale kutry
torpedowe typu Komsomolec posiada∏y
dobre w∏aÊciwoÊci morskie. Po pó∏nocy 16
kwietnia podesz∏y one do redy Helu gdzie
zaobserwowa∏y 3 zakotwiczone niemieckie niszczyciele. Dalej w kierunku morza
znajdowa∏y si´ kutry dozorowe. TK-131
i TK-141 przybli˝a∏y si´ do okr´tów nieprzyjacielskich na dystans 3 kabli i odpali∏y torpedy. Wedlug meldunków za∏óg
zosta∏y storpedowane dwa niszczyciele.
Po ataku kutry torpedowe zosta∏y ostrzelane z brzegu i zaatakowane przez jednostki dozorowe. Nast´pnie postawi∏y zas∏on´ dymnà, która pozwoli∏a im oderwaç
si´ od poÊcigu i dotrzeç bezpiecznie do
Nowego Portu.
Wed∏ug niemieckich danych, 15 kwietnia o godz. 23.15 czasu berliƒskiego (01.15
czasu moskiewskiego) na redzie Helu
w niszczyciel Z 34 trafi∏a torpeda z ra-
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Niemieckie niszczyciel Z 34, który zosta∏ uszkodzony na redzie Helu.

dzieckiego kutra torpedowego. Trafienie
nastàpi∏o z lewej burty mi´dzy 4 i 5 przedzia∏ami. Niszczyciel zosta∏ ci´˝ko uszkodzony: zosta∏y unieruchomione obie turbiny parowe, generatory i przybory kierowania ogniem.
W przededniu, 15 kwietnia, Z 34 ostrzeliwa∏ radzieckie baterie làdowe na K´pie
Oksywskiej, do których wystrzeli∏ 46 pocisków kal. 150 mm. Po storpedowaniu,
w ciàgu dnia 16 kwietnia, niszczyciel by∏
atakowany przez radzieckie lotnictwo
bombowo-szturmowe i zosta∏ trafiony pociskiem rakietowym. Ogó∏em straty za∏ogiw ciàgu nocy i dnia 16 kwietnia wynosi∏y
8 zabitych marynarzy i 16 rannych. W dniu
nast´pnym Z 34 zosta∏ odholowany do
ÂwinoujÊcia (niem. Swinemunde) przez
torpedowiec T 36 os∏aniany przez tra∏owiec M 204.
OdnoÊnie drugiego okr´tu storpedowanego tej nocy, to jego nazwy nie uda∏o si´
ustaliç. Mo˝liwe, ˝e zaatakowany zosta∏ jeden z zatopionych na p∏ytkiej wodzie niemieckich okr´tów lub statków (pok∏ad lub
nadbudówki wystajàce nad poziom morza). W kwietniu 1945 roku takich wraków
w rejonie Helu by∏o kilkadziesiàt.
Storpedowanie Z 34 i ciàg∏e ciosy radzieckiego lotnictwa zmusi∏y dowództwo
niemieckie do usuni´cia swoich du˝ych
okr´tów z rejonu Helu.
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W nocy 21 kwietnia na poszukiwanie celów kolo Helu wysz∏y trzy kutry torpedowe
pod dowództwem por. I. J. Ustimowa, A.
N. Aksionowa i ppor. N. A. Korotkewicza.
Oddzia∏em dowodzi∏ kmdr por. P. P. Jefimenko. Nie zaobserwowano jednostek
nieprzyjaciela w rejonie Helu, wobec czego kutry skierowa∏y si´ w kierunku ujÊcia
Wis∏y. Tutaj zauwa˝ono trzy niemieckie
barki desantowe typu „MFP”, potem jeszcze 5 dozorowców. Wobec tego zrezygnowano z ataku na tak silnie uzbrojone jednostki. Dowódca oddzia∏u rozkaza∏ przed∏u˝yç poszukiwania i przed Êwitem zauwa˝ono du˝y konwój niemiecki, który
sk∏ada∏ si´ z transportowca, 2 barek desantowych, 10 okr´tów eskorty — w sumie 13
jednostek.
Kutry rozdzieli∏y si´ i dokona∏y wyboru
celów, potem wysz∏y na pozycje do ataku.
TK-135 dowodzony przez por. A. N. Aksionowa zatakowa∏ transportowiec i po
krótki czasie zameldowa∏, ˝e go storpedowa∏. Ppor. N. A. Korotkewicz wybra∏ jako
cel atatku torpedowiec, a por. I. J. Ustimow okr´t dozorowy. Kutry dwukrotnie
wychodzi∏y na pozycje do ataku na konwój,
odpalajàc za ka˝dym razem po jednej torpedzie, ale niemieckie okr´ty unikn´∏y trafieƒ.
Przy wychodzenie z ataku TK-135 otrzyma∏ trafienie pociskiem w przedzia∏ silni-

fot. zbiory Siegfried Breyer

kowy i straci∏ moc. Nieludzkimi wysi∏kami
za∏ogi uda∏o si´ uruchomiç jeden silnik,
ale pr´dkoÊc by∏a zbyt ma∏a, ˝eby oderwaç
si´ od poÊcigu. Do TK-135 zbli˝y∏ si´ torpedowiec i 2 barki desantowe, zamierzajàc
zatopiç lub zdobyç radziecki kuter. Aksionow zameldowa∏ o swoim po∏o˝eniu przez
radio dowódc´ oddzia∏u i do pomocy skierowa∏y si´ dwa pozosta∏e kutry. Kuter
Ustimowa próbowa∏ wziàç na hol TK-135,
ale hol zerwa∏ si´. Wobec tego prób´ holowania uszkodzonego kutra wzi´∏a na siebie
za∏oga kutra Korotkewicza.
Bój trwa∏ na ma∏ym dystansie i równie˝
kuter Korotkewicza te˝ otrzyma∏ trafienie,
a on sam zginà∏, ci´˝kie ranny odnieÊli radiotelegrafista G. I. Rekin, dowódca motorzystów F. P. Kuzmin. Mimo to za∏oga
kutra odpowiedzia∏a ogniem w wyniku
którego zapali∏a niemieckà bark´ desantowà, która potem eksplodowa∏a i zaton´∏a.
Pod os∏onà postawionej zas∏ony dymnej
kutry wysz∏y ze strefy ostrza∏u i powróci∏y
do bazy.
Jak si´ wyjasni∏o po wojnie, raport Jefimenki o zatopieniu transportowca i barki
desantowej w dniu 21 kwietnia okaza∏ si´
zbyt optymistyczny. Wed∏ug niemieckich
danych, trzy radzieckie kutry bezskutecznie zaatakowa∏y parowiec Herkules (2 369
BRT), który w konwoju p∏ynà∏ z Pi∏awy do
Helu.
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Dane taktyczne kutrów torpedowych typu Komsomolec (proj. 123Bbis)
Numer
TK-131
TK-132
TK-133
TK-141
WypornoÊç:
Wymiary:
Nap´d:
Pr´dkoÊç:
Zasi´g:
Uzbrojenie:
Zaloga:

Nazwa
Recznik Angary
Artemowec
Trudjaszczijsja Artema
Odesskij komsomolec

Po∏. st´pki
15.05.1944
15.05.1944
15.05.1944
15.05.1944

Wodowanie
10.1944
10.1944
10.1944
10.1944

W s∏u˝bie
30.01.1945
19.11.1944
19.11.1944
19.11.1944

pe∏na 20,5 t
18,70 x 3,44 x 1,20 m
dwa silniki po 882 kW (1 200 KM) ka˝dy
maksymalna 48 w´z∏ów
ekonomiczna 13,5 w´z∏a
240 Mm/13,5 w.
2 wyrzutnie torped kal. 450 mm (2 x I), 4 wkm-y DSzK kal. 12,7 mm (2 x II),
6 bomb g∏´binowych typu M-1
7 ludzi

W najbli˝szych dniach kutry torpedowe
jeszcze kilka razy wychodzi∏y na poszukiwanie okr´tów i statków nieprzyjacielskich
na wody Zatoki Gdaƒskiej i Pó∏wyspu Helskiego, ale sukces uda∏o si´ osiàgnàç tylko
raz. W nocy z 27 na 28 kwietnia trzy kutry
pod ogólnym dowództwem kmdr. por. P. P.
Jefimenko wysz∏y w morze i zaatakowa∏y
niemieckie statki na redzie Helu. Kuter
dowodzony przez por. N. F. Filimonowa
zatopi∏ transportowiec, a dowodzony przez
I. J. Ustimowa — bark´ desantowà.
Wed∏ug niemieckich danych, 28 kwietnia o godz. 03.00 radzieckie kutry torpedowe storpedowa∏y na redzie Helu parowiec
Emily Sauber, (wod. 1939 rok, 2 475
BRT1). Torpeda trafi∏a statek w Êródokr´cie na wyokoÊci komina i zatonà∏ na p∏ytkiej wodzie. Zgin´∏o przy tym 50 ludzi. Co
si´ dotyczy barki desantowej, storpedowaKuter torpedowy proj. 123 pierwszych wersji, takie
w∏aÊnie dzia∏a∏y na Zatoce Gdaƒskiej.

nej przez Ustimowa, to mo˝liwe, ˝e by∏ to
prom samochodowy Bandigrau (600 ton).
Dane niemieckie potwierdzajà jego zatopienie w tym dniu kolo Pó∏wyspu Helskiego, ale bez wskazania przyczyny.
Pod koniec kwietnia do K∏ajpedy przewieziono transportem kolejowym z Floty
Czarnomorskiej jeszcze szeÊç kutrów torpedowych, które w nocy na 1 maja przesz∏y
do Nowego Portu. Chocia˝ wojska niemieckie na Pó∏wyspie Helskim kontynuowa∏y opór do ostatniego dnia wojny i ich
ewakuacja trwa∏a do 9 maja w∏àcznie, to
radzieckie kutry ju˝ w tym nie przeszkadza∏y. Mianowicie 6 maja dowódca Floty
Ba∏tyckiej W. F. Tribuc wyda∏ rozkaz przebazowania kutrów z K∏ajpedy do Nowego
Portu dla wzmocnienia blokady Libawy.
Tego dnia cztery kutry zaobserwowa∏y
w rejonie Helu 3 okr´ty podwodne w po∏ofot. zbiory Siergiej Ba∏akin

˝eniu nawodnym na postoju, obok nich
bark´ desantowà i 6 kutrów dozorowych.
Poniewa˝ dowództwo zabroni∏o przeprowadzania ataków w tym rejonie, kutry torpedowe przesz∏y obok niemieckich okr´tów na dystansie 50 metrów i zawróci∏y do
bazy.
Strona niemiecka zaznacza, ˝e w nocy
z 5 na 6 maja kutry torpedowe S 216 i S
217 wysz∏y z Libawy do Helu z admira∏em
na pok∏adzie i napotka∏y oddzia∏ radzieckich kutrów torpedowych. Te ostatnie ich
nie zaatakowa∏y, z czego wysuni´to wniosek, ˝e okr´ty zosta∏y niezauwa˝one.
Niemieckie êród∏a wspominajà jeszcze,
˝e 6 maja radzieckie kutry torpedowe zatopi∏y ko∏o Pó∏wyspu Helskiego bark´ sapersko-desantowà PiLB 43-11 (225 ton).
Ten fakt nie zosta∏ potwierdzony przez
stron´ radzieckà i potrzebuje jeszcze wyjaÊnienia.
Tak wi´c z okres od 11 kwietnia do
6 maja 1945 roku kutry torpedowe Floty
Ba∏tyckiej przebazowane do Nowego Portu, uczestniczy∏y w czterech bojach z okr´tami przeciwnika ko∏o Pó∏wyspu Helskiego
i na wodach Zatoki Gdaƒskiej. Wed∏ug
meldunków za∏óg zatopi∏y one 2 transportowce, 2 torpedowce i 2 barki desantowe.
Ostatecznie wed∏ug dokumentów potwierdzono zatopienie transportowca Emily
Sauber i uszkodzenie niszczyciela Z 34.
Zatopienie promu samochodowego Bandigrau i barki saperskiej PiLB 43-11 potrzebuje dalszej weryfikacji archiwaliów.
SkutecznoÊç dzia∏aƒ kutrów mog∏a by byç
znacznie wi´ksza, ale ograniczenie czasu
i si∏ nie pozwoli∏o im na wykazanie swoich
mo˝liwoÊci.

1. Podniesiony z dna przez Polskie Ratownictwo Morskie
w 1950. Po odbudowie nazwany Kielce, p∏ywa∏ w Polskiej
˚egludze Morskiej do 1975 roku — przyp. red.
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Amerykaƒskie
krà˝owniki
liniowe
typu ALASKA
cz. II
Jaros∏aw Palasek

Guam, 25.10.1944. fot. zbiory Arthur D. Baker III

ALASKA (CB-1)
St´pk´ pod krà˝ownik liniowy Alaska po∏o˝ono w dniu 17 grudnia 1941 roku w New York Shipbuilding Corporation w Camden w stanie New
York. Wodowanie kad∏uba okr´tu odby∏o si´
w dniu 15 sierpnia 1943 roku. Matkà chrzestnà
krà˝ownika zosta∏a pani Grace Gruening, ˝ona
gubernatora stanu Alaska Ernesta Gruening’a.
Okr´t wprowadzono do s∏u˝by w Philadelphia Navy Yard w dniu 17 czerwca 1944 roku. Jego dowódcà zosta∏ komandor Peter K. Fishler. Po dokoƒczeniu prac wyposa˝eniowych krà˝ownik,
eskortowany przez niszczyciele Simpson (DD-221) i Broome (DD-210), skierowa∏ si´ w dniu
6 sierpnia 1944 roku w stron´ Hampton Roads, po
czym przeprowadzi∏ szereg intensywnych szkoleƒ
najpierw w zatoce Chesapeake, a póêniej w zatoce
Paria w Brytyjskich Indiach Wschodnich. Podczas
tych çwiczeƒ krà˝ownik by∏ eskortowany przez
niszczyciele Bainbridge (DD-246) i Decatur (DD-341). Po zakoƒczeniu szkolenia Alaska poprzez
Annapolis i Norfolk powróci∏ do Philadelphia Navy Yard gdzie dokonano przeglàdu oraz monta˝u
czterech dalocelowników Mk 57 artylerii przeciwlotniczej.
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Próby standaryzacyjne, w które krà˝ownik wyszed∏ w dniu 12 listopada w towarzystwie stawiacza
min Thomas D. Fraser (DM-24), odby∏ on w ciàgu
dwóch kolejnych tygodni w Zatoce Guantanamo
na Kubie. Nast´pnie, w dniu 2 grudnia 1944 roku
okr´t wyszed∏ na Pacyfik. Dwa dni póêniej przeszed∏ Kana∏ Panamski, po czym 12 grudnia zawinà∏
do bazy w San Diego, w stanie Kalifornia. Kolejne
tygodnie krà˝ownik sp´dzi∏ na çwiczeniach w bombardowaniu wybrze˝a i strzelaniach przeciwlotniczych najpierw w okolicach San Diego, a póêniej
ko∏o Hunter’s Point w okolicach San Francisco.
Dalsze szkolenia Alaska odbywa∏ na Hawajach,
w których kierunku wyruszy∏ w dniu 8 stycznia
1945 roku. Po pi´ciu dniach okr´t przyby∏ do Pearl
Harbor, gdzie dwa tygodnie póêniej jego dowództwo objà∏ komandor Kenneth M. Noble. W dniu
29 stycznia krà˝ownik opuÊci∏ Hawaje i w sk∏adzie
Task Group 12.2 skierowa∏ si´ na zachodni Pacyfik.
Osiem dni póêniej Alaska dotar∏ na Karoliny gdzie
na kotwicowisku Ulithi do∏àczy∏ do Task Group
58.5, b´dàcej cz´Êcià s∏ynnego zespo∏u uderzeniowego lotniskowców — Task Force 58.
W dniu 1 lutego 1945 roku krà˝ownik wyszed∏
w morze kierujàc si´ w stron´ Wysp Japoƒskich.
Okr´t wchodzi∏ w sk∏ad TG 58.5 — si∏ dzia∏ajàcych

w os∏onie lotniskowców Saratoga (CV-3) i Enterprise (CV-6), które przeprowadzi∏y nocne uderzenia lotnicze przeciwko Tokio oraz otaczajàcym stolic´ Japonii lotniskom. Pod os∏onà z∏ej pogody
Task Force 58 podesz∏y do Wysp Japoƒskich od
wschodniej strony Marianów. Zak∏ócajàc stacje radiowe i wykorzystujàc do naprowadzania okr´ty
podwodne oraz jako dalekie rozpoznanie samotny
samolot zwiadowczy Boeing B 29 „Superfortress”,
okr´ty amerykaƒskie pojawi∏y si´ niewykryte w pobli˝u celu. Pierwsze, pot´˝ne uderzenie przeciwko
centrum Imperium Japonii stanowi∏o os∏on´ przygotowywanego làdowania na Iwo Jima oraz doskona∏e çwiczenie przed przysz∏ymi operacjami przeciwko Okinawie. Niski pu∏ap chmur uniemo˝liwi∏
Japoƒczykom przeciwdzia∏anie tak, ˝e przeciwlotnicy krà˝ownika nie mieli sposobnoÊci wykazania
si´ swoimi umiej´tnoÊciami. Krótko potem, w dniu
od 15 stycznia 1945 roku, Alaska zosta∏ do∏àczony
do TG 58.4, w sk∏adzie których to si∏ wspiera∏ làdowanie na Iwo Jima. Podobnie jak podczas wczeÊniejszej operacji, lotniskowce nie by∏y atakowane
przez samoloty wroga. Po dziewi´tnastu dniach
krà˝ownik opuÊci∏ si∏y os∏onowe TF 58 i 12 marca
powróci∏ na Ulithi, w celu uzupe∏nienia zapasów
i wykonania niewielkich prac remontowych.
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II WOJNA ÂWIATOWA
W ramach przygotowania planowanej na poczàtek kwietnia 1945 roku inwazji na Okinaw´, Amerykanie postanowili przeprowadziç wszystkimi dost´pnymi si∏ami kolejny atak na si∏y lotnicze wroga
stacjonujàce na Wyspach Japoƒskich. Dla uchronienia amerykaƒskiej floty inwazyjnej przed atakami lotniczymi zamierzano dokonaç nast´pnego
uderzenia zespo∏ami szybkich lotniskowców i zaatakowaç lotniska na Kiusiu, Sikoku oraz zachodnim Honsiu, a tak˝e zniszczyç mo˝liwie najwi´kszà
liczb´ samolotów wroga. Znajdujàcy si´ ciàgle
w sk∏adzie TG 58.4 krà˝ownik Alaska otrzyma∏ zadanie os∏ony przed atakami samolotów i okr´tów
nawodnych zespo∏u lotniskowców z∏o˝onego
z Yorktown (CV-10), Interpid (CV-11), Independence (CVL-22) oraz Langley (CVL-27). Po wyjÊciu z Ulithi w dniu 14 marca okr´ty Task Force 58
skierowa∏y si´ na pó∏nocny-zachód od Karolinów.
Dwa dni póêniej jednostki pobra∏y w morzu paliwo
i 18 marca dotar∏y do za∏o˝onej punktu, po∏o˝onego na po∏udniowy-wschód od Kiusiu.
Samoloty, które wystartowa∏y z lotniskowców
czterech grup uderzeniowych (TG 58.1 do TG
58.4) zaatakowa∏y lotniska w Usa, Oita oraz Saeki.
SpoÊród 142 maszyn wroga 107 zosta∏o zniszczonych na ziemi, a 7 w powietrzu. Podczas tej akcji
krà˝ownik star∏ si´ po raz pierwszy z nieprzyjacielem, który odpowiedzia∏ atakiem lotniczym na
uderzenie si∏ amerykaƒskich. Ze wzgl´du na panujàce warunki, radary jednostek TF 58 nie ostrzeg∏y
o zbli˝ajàcych si´ samolotach japoƒskich tak, ˝e
ich obecnoÊç stwierdzili dopiero obserwatorzy.
O 08.10 z pok∏adu Alaska zauwa˝ono kierujàcy si´
w stron´ rufy sàsiedniego lotniskowca Interpid
bombowiec Yokosuka P1Y1 „Frances”. Krà˝ownik otworzy∏ ogieƒ i uzyska∏ bezpoÊrednie trafienie. Cz´Êci rozerwanego eksplozjà japoƒskiego samolotu wpad∏y do morza nieca∏e pó∏ mili od lotniskowca. Wkrótce potem, o 08.22 przeciwlotnicy
Alaska zestrzelili kolejny, nadlatujàcy od strony
dziobu samolot. Tym razem by∏a to jednosilnikowa
maszyna, która okaza∏a si´ jednak... w∏asnym
Grumman’em F6F „Hellcat”. Na szcz´Êcie jednak
pilot samolotu zdo∏a∏ wodowaç i zosta∏ podniesiony przez jeden z okr´tów. Samobójcze ataki japoƒskich maszyn trwa∏y do koƒca dnia tak, ˝e o 13.15
krà˝ownik zestrzeli∏ kolejny bombowiec japoƒski
— Yokosuka D4Y3 „Judy”.
Nast´pnego ranka — 19 marca, zwiad lotniczy
dostrzeg∏ na Morzu Wewn´trznym du˝e jednostki
floty japoƒskiej. Samoloty TF 58 wyruszy∏y wi´c do
ataku na cele w Kobe, Kure i Hiroszmie. Krótko
po starcie pierwszej fali maszyn amerykaƒskich,
jednostki TG 58.2, które znajdowa∏y si´ w odleg∏oÊci niemal 20 mil na pó∏noc od pozosta∏ych okr´tów TF 58, spotka∏y si´ z silnym przeciwuderzeniem lotnictwa japoƒskiego. Oko∏o 07.08 dwie
bomby trafi∏y lotniskowiec Franklin (CV-13),
a uszkodzenia odniós∏ równie˝ Wasp (CV-18). Po
po∏udniu tego dnia Task Force 58 zacz´∏y powoli
wycofywaç si´ na po∏udniowy-zachód. Aby przeciwdzia∏aç próbom ataków japoƒskich prowadzi∏y
przy tym uderzenia myÊliwców pok∏adowych na
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lotniska na wyspie Kiusiu. Dla ochrony uszkodzonego Franklin zorganizowano zespó∏ os∏onowy
Task Unit 58.2.9. W jego sk∏ad oprócz bliêniaczych
krà˝owników liniowych Alaska i Guam wesz∏y krà˝owniki: ci´˝ki Pittsburgh (CA-72) i lekki Santa Fe
(CL-60) oraz trzy dywizjony niszczycieli. Otaczajàcy lotniskowiec zespó∏ skierowa∏ si´ z najwi´kszà
mo˝liwà do osiàgni´cia pr´dkoÊcià w stron´ wyspy
Guam. Dalekà os∏on´ TU 58.2.9 zapewnia∏y ponadto cztery pozosta∏e lotniskowce oraz ci´˝kie
okr´ty znajdujàce si´ od poczàtku w sk∏adzie TG
58.2. Poczàtek podró˝y nie przyniós∏ ˝adnych niespodzianek, jednak po po∏udniu pojawi∏y si´ samoloty. Na ekranach radarów okr´tów amerykaƒskich zauwa˝ono kilka ech. Zosta∏y one zidentyfikowane jako nie potrafiàce nadaç w∏aÊciwych sygna∏ów rozpoznawczych, nale˝àce do U.S. Navy
bombowce patrolowe Consolidated PB4Y „Liberator”. Wys∏ane na rozpoznanie samoloty pok∏adowe równie˝ potwierdzi∏y w∏asnà ich przynale˝noÊç. Poniewa˝ maszyny te uznano za w∏asne nie
zdo∏ano przechwyciç innego, niezidentyfikowanego samolotu, który pojawi∏ si´ w tym samym czasie.
Od kolejnego trafienia uszkodzony Franklin zosta∏
uratowany jedynie dzi´ki fatalnemu przeprowadzeniu ataku przez lotników bombowca Yokosuka
D4Y „Judy”. Krà˝ownik Alaska otworzy∏ intensywny ogieƒ w stron´ nieprzyjacielskiego samolotu, jednak maszyna japoƒska zdo∏a∏a ujÊç. Ostatnia
salwa jednej z wie˝ artylerii uniwersalnej 127 mm
spowodowa∏a natomiast oparzenia artylerzystów
obs∏ugujàcych sàsiednie stanowisko dzia∏ek przeciwlotniczych 40 mm. By∏y to jedyne rany jakie odnieÊli cz∏onkowie za∏ogi krà˝ownika w ca∏ym okresie jego s∏u˝by. Pod koniec tego samego dnia na
pok∏ad Alaska przyj´to 15, potrzebujàcych pomocy medycznej marynarzy z Franklin. Nast´pnego
ranka krà˝ownik dzia∏a∏ jako okr´t naprowadzania
myÊliwców, kierujàc trzema dywizjonami samolotów z lotniskowca Hancock (CV-19). Kiedy o 11.43
maszyny te by∏y w powietrzu, operatorzy radaru
SK zauwa˝yli w odleg∏oÊci 35 mil niezidentyfikowane samoloty. SzeÊç minut póêniej naprowadzone przez Alaska myÊliwce zestrzeli∏y w odleg∏oÊci
19 mil od okr´tu maszyn´ wroga.
Swà s∏u˝b´ w os∏onie lotniskowca Franklin krà˝ownik zakoƒczy∏ w dniu 22 marca. Tego te˝ dnia
Alaska do∏àczy∏ ponownie do TG 58.4 i pobra∏ paliwo ze zbiornikowca Chicopee (AO-34). O 23.42
Haggard (DD-555) — jeden z niszczycieli eskorty
krà˝ownika, zameldowa∏ o zlokalizowaniu na radarze w odleg∏oÊci oko∏o 23 000 m nieprzyjacielskiego okr´tu podwodnego. W celu poszukiwania
intruza wraz z Haggard oddelegowany zosta∏ niszczyciel Uhlmann (DD-687). Wczesnym rankiem
nast´pnego dnia, po obrzuceniu bombami g∏´binowymi, Haggard staranowa∏ japoƒski okr´t, który
zatonà∏ w ciàgu 3 minut. By∏ nim przypuszczalnie
I 370, który z samobójczymi torpedami „Kaiten”
w dniu 21 lutego wyszed∏ z cieÊniny Bungo na Iwo
Jima. Sam Haggard podczas ataku odniós∏ tak powa˝ne uszkodzenia, ˝e w towarzystwie Uhlmann
musia∏ zostaç skierowany do bazy.

Podczas nast´pnych kilku dni kontynuowano
ataki lotnicze na Okinaw´ przygotowujàc przedpole
do làdowania si∏ inwazyjnych. Krà˝ownik wspiera∏
wykonujàce te uderzenia lotniskowce a˝ do 27 marca, kiedy to w sk∏adzie TU 58.4.9 przeprowadzi∏
ostrza∏ wybrze˝a Minami Daito Jima — maleƒkiej
wysepki po∏o˝onej o 160 mil na wschód od Okinawy. Oprócz Alaska w akcji tej bra∏ tak˝e udzia∏ bliêniaczy Guam, lekkie krà˝owniki San Diego (CL-53)
i Flint (CL-97) oraz 47 Eskadra Niszczycieli. Zespó∏
otrzyma∏ polecenie wykonania bombardowania wyspy podczas podró˝y do miejsca bunkrowania paliwa. Okr´ty TU 58.4.9 p∏yn´∏y po zachodniej jej stronie i chodzàc na przemian kursami pó∏nocnymi
i po∏udniowymi, pomi´dzy 22.45 27 marca, a 00.30
dnia nast´pnego ostrzeliwa∏y brzeg. Alaska wystrzeli∏ ∏àcznie 45 salw z dzia∏ artylerii g∏ównej oraz 352
z dzia∏ artylerii uniwersalnej. Od strony wyspy nie
nastàpi∏a ˝adna odpowiedê, a obserwatorzy krà˝ownika zauwa˝yli satysfakcjonujàce efekty ostrza∏u. Po
do∏àczeniu do macierzystej TG 58.4 Alaska pobra∏
paliwo ze zbiornikowca Tomahawk (AO-88) i przekaza∏ jednoczeÊnie na jego pok∏ad rannych z lotniskowca Franklin. Nast´pnie krà˝ownik podjà∏ ponownie zadania polegajàce na os∏onie szybkich lotniskowców w trakcie wykonywania przez nie przygotowania operacji desantowej na Okinawie.
Làdowanie na wyspie rozpocz´∏o si´ zgodnie
z planem — w Niedziel´ Wielkanocnà 1 kwietnia
1945 roku. Podczas dzia∏aƒ przeciwko Okinawie
i Kiusiu artyleria Alaska zapewnia∏a os∏on´ lotniskowcom, których samoloty pok∏adowe wykonywa∏y rajdy na lotniska, instalacje nadbrze˝ne oraz
˝eglug´ nieprzyjaciela. Wieczorem 11 kwietnia
krà˝ownik zniszczy∏ samolot japoƒski i asystowa∏
przy zniszczeniu drugiego, a nocà z 11 na 12
kwietnia zestrzeli∏ przypuszczalnie samobójczy samolot Kawanishi „Baika”. Cztery dni póêniej
okr´t zniszczy∏ prawdopodobnie bombowiec
Yokosuka D4Y3 „Judy” i dwa Nakajima A6M2
„Zeke” oraz wspó∏dzia∏a∏ przy zestrzeleniu trzech
innych samolotów nieprzyjaciela. Tego samego
dnia jedna z maszyn japoƒskich przedar∏a si´
przez intensywnà zapor´ ogniowà krà˝ownika
i uderzy∏a w lotniskowiec Interpid. W nocy natomiast, przeciwlotnicy Alaska przep´dzili pojedynczego intruza usi∏ujàcego zbli˝yç si´ do zespo∏u
szybkich lotniskowców. Równie˝ nocà z 21 na 22
kwietnia artyleria krà˝ownika powstrzymywa∏a
pojedyncze samoloty atakujàce jednostki amerykaƒskie. Od nocy z 29 na 30 kwietnia, a˝ do koƒca dzia∏aƒ w os∏onie lotniskowców okr´t jeszcze
dwukrotnie odpiera∏ grupy maszyn japoƒskich.
W dniu 14 maja 1945 roku Alaska ponownie zakotwiczy∏ na Ulithi, koƒczàc niemal dwumiesi´cznà kampani´ bojowà. Po trwajàcym dziesi´ç dni
odpoczynku za∏ogi i uzupe∏nieniu zapasów, krà˝ownik zosta∏ do∏àczony do 3 Floty, gdzie dzia∏a∏
w ramach Task Group 38.4. W sk∏adzie tego zespo∏u znajdowa∏y si´ równie˝ pancernik Iowa (BB-61)
i lotniskowce Ticonderoga (CV-14) i Shangri-La
(CV-14). W ciàgu nast´pnych dwóch tygodni krà˝ownik dzia∏a∏ ponownie w os∏onie zespo∏ów szyb-
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Alaska krótko po wcieleniu do s∏u˝by.

kich lotniskowców atakujàcych lotniska japoƒskie,
a 9 czerwca wspólnie z Guam ostrzeliwa∏ zaj´tà
przez japoƒczyków Okino Daito Jima. Na tej niewielkiej wysepce, po∏o˝onej na po∏udnie od Minami Daito Jima, którà Alaska bombardowa∏ pod
koniec marca, znajdowa∏y si´ japoƒskie instalacje
radarowe. Nast´pnie zespó∏ obra∏ kurs na po∏udniowy-zachód i po po∏udniu 13 czerwca przyby∏
do San Pedro w Zatoce Leyte.
Przez nast´pny miesiàc za∏oga krà˝ownika wykonywa∏a drobne remonty, uzupe∏nia∏a zapasy
i wypoczywa∏a, aby 13 lipca 1945 roku ponownie
wyjÊç w morze. Alaska wszed∏ w sk∏ad nowo sformowanego Cruiser Task Force 95, który oprócz
obydwu krà˝owników liniowych stanowi∏y lekkie
krà˝owniki St Louis (CL-49) i Columbia (CL-56)
oraz dziewi´ç niszczycieli. Trzy dni po opuszczeniu
Leyte zespó∏ dotar∏ do Buckner Bay na Okinawie.
Po zabunkrowaniu paliwa okr´ty opuÊci∏y wysp´
nast´pnego dnia i skierowa∏y si´ w stron´ wybrze˝a Chin. Przez ca∏y koniec lipca 1945 roku Alaska
i Guam wraz z pancernikami Tennessee, Pensylvania, California, Nevada, Arkansas oraz Texas, pod
dowództwem wiceadmira∏a J. B. Oldendorfa, operowa∏y na wodach Morza Wschodniochiƒskiego.
Dzia∏ajàc z Buckner Bay Alaska wzià∏ udzia∏
w trzech wypadach na te wody. Chocia˝ podczas
planowania operacji oczekiwano oporu nieprzyjaciela, okr´ty amerykaƒskie natkn´∏y si´ jedynie na
chiƒskie d˝onki rybackie. Blokada Japonii okaza∏a
si´ bowiem na tyle skuteczna, ˝e ˝adna jednostka
nieprzyjaciela nie mog∏a ju˝ wówczas stwarzaç zagro˝enia. Próby atakowania zespo∏u przez samoloty japoƒskie zosta∏y natomiast zniweczone dzi´ki
myÊliwcom os∏ony powietrznej. Od 26 do 28 lipca
obydwa krà˝owniki liniowe oraz Tennessee, California i Nevada wykona∏y rajd do ujÊcia rzeki Jangcy i ostrzela∏y okolice Szanghaju.
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fot. zbiory Arthur D. Baker III

Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych, w dniu 30
sierpnia Alaska opuÊci∏ Okinaw´ po czym os∏ania∏
operacj´ rozminowania wybrze˝a chiƒskiego
w okolicach Chinwangtao. Nast´pnie, po kapitulacji Japonii wzià∏ udzia∏ w „pokazie si∏y” w zatoce
Chihli. W sk∏adzie si∏ okupacyjnych 7 Floty Alaska
wraz z Guam rzuci∏y w dniu 8 wrzeÊnia kotwice na
redzie koreaƒskiego portu Jinsen (póêniej Inchon), zabezpieczajàc làdowanie armii okupacyjnej. W porcie tym Alaska pozostawa∏ przez ponad
dwa tygodnie, po czym 27 wrzeÊnia przyby∏ z podobnà misjà do Tsingtao w Chinach. W dniu 11
paêdziernika krà˝ownik wyszed∏ na kotwicowisko
na zewnàtrz portu skàd wspiera∏ làdowanie 6 Dywizji Piechoty Morskiej w tym kluczowym dla pó∏nocnych Chin porcie morskim. Dwa dni póêniej
Alaska otrzyma∏ rozkaz powrotu do Stanów Zjednoczonych i uda∏ si´ do Jinsen, gdzie okr´towa∏
˝o∏nierzy armii amerykaƒskiej, którzy w ramach
operacji „Magic Carpet” wracali do kraju na pok∏adach okr´tów wojennych. W drog´ powrotnà
do ojczyzny Alaska wyszed∏ w dniu 14 listopada
1945 roku i po krótkim odpoczynku w Pearl Harbor zawinà∏ do bazy w San Pedro. Po kilkunastodniowym postoju i przejÊciu Kana∏u Panamskiego
krà˝ownik dotar∏, w dniu 13 grudnia 1945 roku na
wschodnie wybrze˝e Stanów Zjednoczonych. Pi´ç
dni póêniej okr´t wszed∏ do Boston Naval Shipyard gdzie rozpocz´to przygotowania do jego dezaktywacji.
Alaska opuÊci∏ Boston w dniu 1 lutego 1946 roku, po czym nast´pnego dnia zawinà∏ do Bayonne
w stanie New Jersey, który to arsena∏ floty sta∏ si´
jego miejscem postoju na kilkanaÊcie kolejnych
lat. W dniu 13 sierpnia okr´t otrzyma∏ status „w
s∏u˝bie w rezerwie”, a 17 lutego 1947 roku wycofano go ze s∏u˝by czynnej i przeniesiono do rezerwy.
Krà˝ownik zosta∏ ostatecznie skreÊlony z listy floty

w dniu 1 czerwca 1960 roku, a 24 maja nast´pnego
roku podj´to decyzj´ o jego z∏omowaniu. Alaska
zosta∏ sprzedany w dniu 30 czerwca 1961 roku Lipsett Division of Luria Brothers w Nowym Jorku
i w nast´pnym miesiàcu rozpocz´to jego z∏omowanie w Kearny.

Guam (CB-2)
St´pk´ pod krà˝ownik liniowy Guam po∏o˝ono
w dniu 2 lutego 1942 roku w New York Shipbuilding Corporation w Camden w stanie New York,
a wodowanie jego kad∏uba odby∏o si´ w dniu 12 listopada 1943 roku. Matkà chrzestnà okr´tu zosta∏a pani George Johnson McMillan, ˝ona by∏ego
gubernatora wyspy Guam. W dniu 15 wrzeÊnia
1944 roku krà˝ownik zosta∏ przeholowany w dó∏
rzeki Delaware do Philadelphia Navy Yard, gdzie
dwa dni póêniej jego pierwszy dowódca komandor
Leland P. Lovette dokona∏ uroczystego podniesienia bandery.
Okr´t rozpoczà∏ próby morskie w dniu 25 paêdziernika 1944 roku, a dwa tygodnie póêniej wyruszy∏ w kierunku Trinidadu, dokàd przyby∏ w dniu
13 listopada. Po intensywnym szkoleniu, wraz
z krà˝ownikami Springfield (CL-66) i Pittsburgh
(CA-72), w dniu 9 grudnia wyszed∏ do Stanów
Zjednoczonych. Podczas drogi powrotnej, znajdujàcy si´ ko∏o wyspy Culebra okr´t, zaliczy∏ çwiczenia w bombardowaniu wybrze˝a. W dniu 13 grudnia Guam zakotwiczy∏ w cieÊninie Hampton Road
gdzie przeprowadzi∏ dalszà cz´Êç szkolenia. Cztery
dni póêniej krà˝ownik opuÊci∏ cieÊnin´ i nast´pnego dnia zakotwiczy∏ w zatoce Delaware, aby 19
grudnia wejÊç do Philadelhia Navy Yard. W dniu
6 stycznia 1945 roku pok∏ad okr´tu wizytowa∏
kontradmira∏ Francis S. Law, przy czym od tego
dnia Guam sta∏ si´ okr´tem flagowym 16 Dywizjonu Krà˝owników. JedenaÊcie dni póêniej okr´t
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opuÊci∏ Filadelfi´ i po spotkaniu z lotniskowcem
Shangri-La (CV-38) oraz niszczycielem Harry E.
Hubbard (DD-748) skierowa∏ si´ w stron´ Kana∏u
Panamskiego. Nast´pnego dnia uleg∏o awarii i zapali∏o si´ ∏o˝ysko podporowe wa∏u poÊredniego Nr
2 krà˝ownika. Chocia˝ wydarzenie to nie spowodowa∏o zagro˝enia dla ˝ywotnoÊci, okr´t w dniu 22
stycznia musia∏ rzuciç kotwic´ w zatoce Guantanamo na Kubie, gdzie przystàpiono do prac naprawczych. Trzy dni póêniej krà˝ownik uda∏ si´ w dalszà
drog´ i 26 marca wraz z Shangri-La oraz Harry E.
Hubbard przeszed∏ Kana∏ Panamski zawijajàc po
jego pokonaniu do Balboa. Nast´pnego dnia rano
Guam samotnie wyszed∏ na Pacyfik. W dniu 8 lutego 1945 roku krà˝ownik przyby∏ do Pearl Harbor
i stanà∏ tu˝ za wrakiem pancernika Arizona (BB-39). Pi´ç dni póêniej jego pok∏ad wizytowa∏ Sekretarz Floty James Forrestal. W dniu 3 marca
okr´t opuÊci∏ Pearl Harbor i wyszed∏ na Pacyfik.
Dziesi´ç dni póêniej Guam dotar∏ na Ulithi
gdzie do∏àczy∏ do dowodzonych przez admira∏a
Marca Mitcher’a Task Force 58. Oprócz bliêniaczych krà˝owników liniowych tworzy∏y jà: lotniskowce Enterprise (CV-6), Interpid (CV-11), Independence (CVL-22), Langley (CVL-27) i Shangri-La (CV-38); pancerniki Missouri (BB-63) i Wisconsin (BB-64); krà˝owniki ST. Louis (CL-49),
Guam, 25.10.1944.

San Diego (CL-53) i Flin (CL-97) oraz 15 niszczycieli. Nast´pnego dnia, dowodzone przez admira∏a
A. W. Radforda si∏y TG 58.4 opuÊci∏y Ulithi i 18
marca rano dotar∏y w pobli˝e macierzystych wysp
japoƒskich — Kiusiu i Szikoku. Tego te˝ dnia nastàpi∏a bojowa inicjacja Guam, kiedy to w odleg∏oÊci 70 mil od Szikoku artylerzyÊci krà˝ownika zestrzelili na pewno jeden i przypuszczalnie drugi samolot japoƒski. W ciàgu nast´pnego dnia si∏y amerykaƒskie by∏y atakowane przez japoƒskie lotnictwo, które uszkodzi∏o lotniskowce Interpid, Enterprise, Franklin i Wasp. Podczas tych ataków przeciwlotnicy Guam zestrzelili cztery maszyny nieprzyjaciela. Jeszcze tego samego dnia krà˝ownik
wraz z bliêniaczym Alaska zosta∏ w∏àczony w sk∏ad
Task Unit 58.2.9, którego zadaniem by∏o eskortowanie uszkodzonego lotniskowca Franklin. Misj´
tà Guam zakoƒczy∏ 22 marca i po pobraniu paliwa
do∏àczy∏ do TG 58.4. Pi´ç dni póêniej Guam, Alaska, krà˝owniki San Diego i Flint jako dowodzony
przez admira∏a F. S. Lowsa 16 Dywizjon Krà˝owników (Task Unit 58.4.) oraz 47 Dywizjon Niszczycieli, zosta∏y oddelegowane do przeprowadzenia
bombardowania Minami Daito Jima. Akcj´ tà
okr´ty zakoƒczy∏y po pó∏nocy 28 marca, po czym
krà˝ownik ponownie do∏àczy∏ do TG 58.4 i os∏ania∏ operacje lotniskowców ko∏o Nansei Shoto.

Od 1 kwietnia 1945 roku Guam wspiera∏ rozpocz´tà tego dnia inwazj´ na Okinaw´. Okr´t krà˝y∏
w odleg∏oÊci 50-70 mil od wyspy i os∏ania∏ làdowanie. Przez nast´pne dni krà˝ownik odpiera∏ ataki
japoƒskiego lotnictwa na ochraniane przez siebie
ci´˝kie jednostki, zestrzeliwujàc 11 kwietnia nieprzyjacielski samolot. Operacj´ na Okinawie Guam zakoƒczy∏ 11 maja — po 61-dniowej, nieprzerwanej s∏u˝bie. Trzy dni póêniej krà˝ownik dotar∏
na Ulithi. Po trwajàcym dziesi´ç dni odpoczynku
za∏ogi, wykorzystanym tak˝e dla niewielkich remontów i uzupe∏nienia zapasów, okr´t otrzyma∏
przydzia∏ do 3 Floty admira∏a Halsey’a i w sk∏adzie
Task Group 38.4 wyszed∏ na wody po∏o˝one na
wschód od Okinawy. Zadaniem Guam wraz z Alaska i pancernikiem Iowa by∏a os∏ona lotniskowców
Ticonderoga i Shangri-La, których samoloty pok∏adowe bombardowa∏y lotniska na wyspie Kiusiu.
W dniu 9 czerwca obydwa krà˝owniki liniowe wraz
z pi´cioma niszczycielami dokonujà pó∏toragodzinnego bombardowania Okino Daito Jima, na
której to wyspie znajdowa∏y si´ nieprzyjacielskie
instalacje radarowe. Nast´pnego dnia Guam skierowa∏ si´ w stron´ zatoki Leyte.
Trzy dni póêniej krà˝ownik zawinà∏ do San Pedro gdzie zosta∏ poddany przeglàdowi, a jego za∏oga po niemal trzymiesi´cznej s∏u˝bie mia∏a mo˝lifot. zbiory Arthur D. Baker III

Guam u wybrze˝y Trinidadu i Tobago, 13.11.1944.
fot. zbiory Arthur D. Baker III
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woÊç odpoczynku. Po przesz∏o miesi´cznym postoju nowym przydzia∏em okr´tu sta∏y si´ Cruiser
Task Force 95. W dniu 13 lipca Guam zosta∏ okr´tem flagowym tego zespo∏u. Trzy dni póêniej jednostki CTF 95 zawin´∏y do Buckner Bay na Okinawie gdzie pobra∏y paliwo. Nast´pnego dnia okr´ty
wysz∏y na wody Morza Wschodniochiƒskiego, na
którym to akwenie pod dowództwem wiceadmira∏a J. B. Oldendorfa operowa∏y wraz ze starymi
pancernikami Tennesse, Pensylvania, California,
Nevada, Arkansas i Texas. Od 26 do 28 lipca Alaska i Guam oraz Tennessee, California i Nevada
wykona∏y rajd do ujÊcia rzeki Jangcy, podczas którego ostrzeliwa∏y okolice Szanghaju. Rajdy na wody japoƒskie CTF 95 zakoƒczy∏ w dniu 7 sierpnia,
po czym okr´ty zawin´∏y na Okinaw´.
W dniu 30 sierpnia Guam zosta∏ okr´tem flagowym kontradmira∏a Lowsa — dowódcy si∏ morskich w pó∏nocnych Chinach. Okr´ty tego zespo∏u
krà˝y∏y po wodach Morza ˚ó∏tego i zawijajàc do
jego g∏ównych portów prezentowa∏y pot´g´ floty
amerykaƒskiej. Si∏y te odwiedzi∏y kolejno: Tsingtao (1 wrzeÊnia), Darien (4 wrzeÊnia) oraz Cheffoo
i Port Arthur (5 wrzeÊnia). W dniu 8 wrzeÊnia Guam zawinà∏ do Jinsen w Korei gdzie wraz z Alaska
zabezpiecza∏ làdowanie amerykaƒskich si∏ okupacyjnych. W dniu 14 listopada 1945 roku Guam wyszed∏ z Jinsen i obra∏ kurs na zachodnie wybrze˝e
Stanów Zjednoczonych. Do San Francisco krà˝ownik zawinà∏ w dniu 3 grudnia gdzie wyokr´towa∏
przywiezionych do kraju ˝o∏nierzy. Dwa dni póêniej Guam opuÊci∏ zachodnie wybrze˝e i po dwunastu dniach ˝eglugi zawinà∏ do Bayonne w stanie
New Jersey.
W dniu 17 lutego 1947 roku Guam zosta∏ wycofany ze s∏u˝by i przeniesiony do Grupy Nowojorskiej Atlantyckiej Floty Rezerwowej. Okr´t skreÊlono z listy floty 1 czerwca 1960 roku i 24 maja nast´pnego roku sprzedano Boston Metals Company
w Baltimore w stanie Maryland. Od 10 lipca 1961
roku przystàpiono do jego z∏omowania w Newark.

w dniu 9 lipca 1947 roku. Prace wyposa˝eniowe
Hawaii ostatecznie przerwano ju˝ nawet wczeÊniej
— w dniu 17 lutego 1947 roku, przy stanie zaawansowania budowy wynoszàcym 82,4 %, po czym
okr´t zosta∏ przeniesiony do floty rezerwowej.
Zrezygnowano równie˝ z planowanej w 1951 roku
przebudowy jednostki na krà˝ownik rakietowy,
zdecydowano bowiem wówczas o przekszta∏ceniu
Hawaii w okr´t dowodzenia. W dniu 26 lutego
zmieniono nawet jego sygnatur´ na CBC-1. Tak˝e
i ta koncepcja nie doczeka∏a si´ jednak realizacji
i 9 paêdziernika 1954 roku krà˝ownikowi przywrócono sygnatur´ CB-3.
Hawaii zosta∏ ostatecznie skreÊlony z listy floty
w dniu 9 czerwca 1958 roku, po czym 15 kwietnia
nast´pnego roku sprzedano go na z∏om Boston
Metals Company z Baltimore. Do z∏omowania
okr´tu przystàpiono 6 stycznia 1960 roku i w ciàgu
tego roku krà˝ownik zosta∏ poci´ty.
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Hawaii przy nabrze˝u wyposa˝eniowym stoczni. Uwag´ zwracajà kompletne wie˝e dzia∏ kal. 305 mm.
fot. zbiory Arthur D. Baker III

HAWAII (CB-3)
Podobnie jak pozosta∏e dwie jednostki typu
Alaska, krà˝ownik liniowy Hawaii zosta∏ zamówiony w stoczni New York Shipbuilding Corporation
w Camden w stanie New Jersey. Przygotowania do
budowy okr´tu przerwano w kwietniu 1942 roku,
po czym z dniem 1 lipca rozdysponowano ponad
4 240 ton przeznaczonych dla niego blach i konstrukcji stalowych pomi´dzy inne, budowane jednostki bojowe. Po wznowieniu przygotowaƒ na poczàtku 1943 roku zgromadzono niezb´dnà iloÊç
materia∏ów tak, ˝e st´pka krà˝ownika zosta∏a po∏o˝ona w dniu 20 grudnia 1943 roku. Kad∏ub Hawaii wodowano 11 marca 1945 roku.
We wrzeÊniu 1946 roku zdecydowano o ukoƒczeniu krà˝ownika jako eksperymentalnego okr´tu rakietowego. W ramach przygotowaƒ do planowanej na lata 1946-47 przebudowy, dokonano demonta˝u dzia∏ 305 mm i pancerza okr´tu. Ze
wzgl´du na niedostateczne zaawansowanie ówczesnej technologii rakietowej projekt ten anulowano
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Jaros∏aw Malinowski

Moskwa w burtowym uj´ciu w 1979 r.
fot. zbiory Siergiej Ba∏akin

Radzieckie
Radzieckie krà˝owniki
krà˝owniki Êmig∏owcowe
Êmig∏owcowe
typu
typu Moskwa
Moskwa cz.
cz. II
II
Z racji tego, ˝e s∏u˝ba obu okr´tów by∏a ciekawa i by∏y one Êwiadkami wielu wojen na Bliskim
Wschodzie, dlatego zostanie ona omówiona w dwóch kolejnych artyku∏ach. Ponadto z racji tego,
˝e posiadamy wiele unikatowych fotografi obu okr´tów, uwa˝amy i˝ nie mo˝na ˝adnej z nich
pominàç. W niniejszym numerze naszego magazynu prezentujemy najciekawsze epizody ze s∏u˝by
krà˝ownika Moskwa.

Budowa
Spod prototypowy krà˝ownik Moskwa
po∏o˝ono 15 grudnia 1962 roku w Stoczni
im. Nosenki (Zawod Nr 444) w Niko∏ajewie.
Plan zak∏ada∏, ˝e okr´t zostanie zbudowany
w ciagu 30 miesi´cy, co jak na ówczesne realia radzieckie by∏o za∏o˝eniem bardzo ambitnym. Jak to bywa plany sobie a rzeczywistoÊç okaza∏a si´ ca∏kiem odmienna. Powodem przed∏u˝ania si´ budowy by∏y ciàg∏e
zmiany konstrukcyjne które wprowadzano
w trakcie jej trwania. Dopiero 14 stycznia
1965 roku nastàpi∏o uroczyste wodowanie
okr´tu, które sta∏o si´ ma∏ym Êwi´tem tak
dla za∏ogi stoczni jak i zaproszonych oficjeli
z ramienia Armii i Floty. Pierwszym dowódcà zosta∏ kpt. I rangi (komandor) G. Kopy∏ow.
Prace wyposa˝eniowe równie˝ uleg∏y
znacznemu opóênieniu. Wpierw zaj´to si´
problemami ze statecznoÊci, poprzez co zabudowano wi´ksze zbiorniki balastowe. Nast´pnie wystàpi∏y opóênienia w dostawie
prototypowych systemów uzbrojenia w które mia∏ byç uzbrojony krà˝ownik. Dlatego,
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aby nie przed∏u˝aç ponad miar´ czasookresu prac, postanowiono próbom poddaç si∏owni´ bez zamontowanych systemów
uzbrojenia. Próby si∏owni na uwi´zi prowadzono od listopada 1966 do maja 1967 roku.
W sierpniu 1967 roku rozpocz´to próby
pr´dkoÊciowe na pe∏nym morzu, które przerwa∏ monta˝ w okresie wrzesieƒ-paêdziernik
systemu przeciwlotniczego M-11 „Sztorm”
i przeciwpodwodnego RPK-1 „Wichr”. Dopiero po tym przystapiono do zakoƒczenia
prób pr´dkoÊciowych, które ostatecznie zakoƒczono 16 grudnia 1967 roku. W tym
okresie nowym dowódcà krà˝ownika zosta∏
kpt. I rangi Fiodor T. Staro˝i∏ow.
Okr´t zosta∏ wcielony do s∏u˝by 25 grudnia 1967 roku, po czym 31 o 22.00 wp∏ynà∏
do Sewastopola. No có˝, kadra oficerska
spieszy∏a si´ na zabaw´ sylwestrowà.

Pierwszy rejs na Morze Âródziemne
Nowy, 1968 rok rozpoczà∏ si´ intensywnymi treningami, szczególnie za∏óg Êmig∏owców. Dowództwo Floty pragn´∏o jak najszybciej wys∏aç krà˝ownik celem wzmocnie1
nia 5 Eskadry na Morzu Âródziemnym ,

gdzie panowa∏a napi´ta sytuacja militarna
mi´dzy Izraelem a krajami arabskimi po
tzw. „Wojnie SzeÊciodniowej” z czerwca
1967 roku. Jednak szkolenie si´ znacznie
przeciàga∏o i krà˝ownik osiàgnà∏ gotowoÊç
operacyjnà dopiero w sierpniu 1968 roku.
Trwa∏y przy tym intensywne przygotowania
do rejsu. Pobierano pe∏ne zapasy paliwa
i amunicji, w tym na pewno tzw. „∏adunki
specjalne”. OkreÊleniem tym w marynarce
radzieckiej okreÊlano g∏owice atomowe.
Warto przypomnieç, ˝e zapas rakiet 82-R
systemu „Wichr” na krà˝owniku typu Moskwa wynosi∏ 8 sztuk o mocy 15 kT (?). Do
tego dochodzi∏o kilkanaÊcie kolejnych g∏owic atomowych przeznaczonych do rakiet
przeciwlotniczych, torped kal. 533 i bomb
g∏´binowych dla Êmig∏owców2. Dzieƒ przed
wyp∏yni´ciem z Sewastopola krà˝ownik wizytowa∏ Dowódca Floty Radzieckiej
1. 5 Eskadra zosta∏a utworzona na Morzu Âródziemnym
w 1967 roku. tworzy∏y jà okr´ty nawodne z Floty Czarnomorskiej i podwodne z Floty Pó∏nocnej. Podobna 8 Eskadra operowa∏a od 1968 roku na Oceanie Indyjskim, zasila∏y jà okr´ty ze sk∏adu Floty Pacyfiku.
2. By∏o regu∏à w tym okresie w marynarce radzieckiej, ˝e
w ka˝dy rejs operacyjny, a za taki uwa˝ano s∏u˝b´ okr´tu,
tak na odleg∏ych akwenach jak i s∏u˝b´ patrolowà u swoich wybrze˝y, zabierano g∏owice atomowe na pok∏ad okr´tów. I tak dla przyk∏adu podam, ˝e okr´ty podwodne i nawodne uzbrojone w rakiety przeciokr´towe posiada∏y co
czwartà g∏owic´ atomowà. Ponadto okr´ty podwodne zabiera∏y od 2 do 4 torped z takimi g∏owicami. Wi´ksze
okr´ty nawodne posiada∏y równie˝ po 2 do 4 g∏owice atomowe dla rakiet przeciwlotniczych, 1-2 dla torped oraz 48 dla rakietotorped i bomb g∏´binowych.
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S. Gorszkow, który akurat w tym czasie
przebywa∏ na urlopie na Krymie. Udzieli∏ on
ostatnich wskazówek dowódcy Moskwy kpt.
I rangi F. Staro˝i∏owi odnoÊnie s∏u˝by bojowej na Morzu Âródziemnym.
W dniu nast´pnym, 19 wrzeÊnia 1968 roku, krà˝ownik Moskwa opuÊci∏ Sewastopol
w eskorcie niszczycieli rakietowych Otwa˝nyj i Rieszytelnyj i uda∏ si´ w kierunku tureckich cieÊnin Bosfor i Dardanele. Wiadomo, ˝e zgodnie z postanowieniami Konwencji z Montreaux z 1936 roku strona radziecka musi z kilkudniowym wyprzedzeniem
zg∏aszaç stronie tureckiej przep∏yni´cie swoich okr´tów przez Bosfor i Dardanele.
OczywiÊcie tak równie˝ uczyniono. Jednak
Rosjanie nie podawali nazw swoich okr´tów
lecz tylko klas´ okr´tu oraz ich numery burtowe. W zwiàzku z tym strona turecka, oraz
zwiàzane z nià komórki wywiadu morskiego
si∏ NATO by∏y zaskoczone pojawieniem si´
krà˝ownika Êmig∏owcowego Moskwa w Bosforze w dniu 20 wrzeÊnia 1968 roku, sàdzono po podanym numerze burtowym i˝ b´dzie to lekki krà˝ownik Michai∏ Kutuzow.
Dlatego turecki „komitet powitalny” sk∏ada∏ si´ tylko z szybkiej motorówki, z licznymi fotografami na pok∏adzie, która kilkakrotnie otoczy∏a okr´t. By∏a to pierwsza prezentacja nowej jednostki radzieckiej, stàd
tak du˝e nià zainteresowanie zachodnich
specjalistów.
21 wrzeÊnia rozpocz´∏y si´ pierwsze loty
Êmig∏owców Ka-25 na Morzu Joƒskim, a nast´pnie okr´t rozpoczà∏ dozór na pó∏noc od
Krety. WieÊci o nowej radzieckiej jednostce
na Morzu Âródziemnym szybko dotar∏y ze
Stambu∏u do dowództwa amerykaƒskiej VI
Floty, gdy˝ w tym samym dniu pojawi∏ si´
niszczyciel Basilone3 typu Gearing Êledzàcy
ka˝dy ruch krà˝ownika radzieckiego.
Wkrótce do∏àczy∏ do niego drugi amerykaƒski niszczyciel tego typu Fiske4. Mimo tej
„eskorty” prowadzono zaplanowane çwiczenia. I tak w dniach 22-23 wrzeÊnia jako cel
poszukiwaƒ pos∏u˝y∏ radziecki okr´t podwodny o nap´dzie dieslowskim, zosta∏ on
jednak dosyç szybko wykryty za pomocà sonaru holowanego MG-325 „Wega”. W nast´pnych dniach, 27-29 wrzeÊnia, poszukiwano kolejnego radzieckiego okr´tu podwodnego, tym razem o nap´dzie atomowym. ˚ród∏a rosyjskie nie wspominajà zbyt
wiele o tym çwiczeniu, mówià jedynie i˝ wykryto kilwater okr´tu. Same çwiczenia by∏y
utrudnione przez Êledzàce Moskw´ niszczyciele amerykaƒskie, które trzyma∏y si´ od
okr´tu radzieckiego na odleg∏oÊç 30-50 kabli, jednak gdy startowa∏y Êmig∏owce lub wypuszczano sonar „Wega” zbli˝a∏y si´ na 2-4
kable filmujàc ka˝de zdarzenie.
Kolejne çwiczenia w wykonaniu okr´tu
oraz bazujàcym na nim Êmig∏owców by∏y ju˝

powa˝nym sprawdzianem gotowoÊci bojowej okr´tu oraz jego nowego wyposa˝enia.
Tym razem poszukiwano ju˝ NATO-wskich
okr´tów podwodnych. Poszukiwania wspiera∏y ∏odzie latajàce Be-12 stacjonujàce
w Egipcie5 oraz 16 okr´tów 5 Eskadry. Przeprowadzono je w dniach 6-8, 16-20 i 23-31
paêdziernika 1968 roku.
Po 48 dniowym rejsie, w dniu 5 listopada
1968 roku krà˝ownik Êmig∏owcowy Moskwa
zakotwiczy∏ w Sewastopolu. W trakcie tego
pierwszego rejsu bojowego okr´t przeby∏ 10
500 mil morskich w ciàgu 785 godzin, Êmig∏owce Ka-25 wykona∏y 497 startów. Równie˝ przez 96 godzin utrzymywano kontakt
z NATO-wskimi okr´tami podwodnymi,
z tego 33 godziny z atomowymi.

Kolejne rejsy bojowe
Sytuacja na Bliskim Wschodzie w tamtych latach nie nale˝a∏a do spokojnych, dlatego krà˝ownik Moskwa nie raz jeszcze goÊci∏ na Morzu Âródziemnym.
Drugi rejs bojowy trwajàcy 27 dni odby∏
on w dniach od 20 kwietnia do 16 maja 1969
roku.

Trzeci, 29 dniowy, od 17 sierpnia do 14
wrzesnia tego samego roku. W czasie tych
rejsów doskonalono wyszkolenie za∏óg Êmig∏owców w wykrywaniu okr´tów podwodnych. Ponadto wykonywano rozpoznanie,
g∏ównie elektroniczne, na rzecz si∏ zbrojnych Egiptu i Syrii.
Czwarty rejs, tym razem ju˝ 117 dniowy,
krà˝ownik odby∏ w dniach od 3 stycznia do
29 kwietnia 1970 roku. Rejs ten zbieg∏ si´
w czasie z najwi´kszymi w historii marynarki radzieckiej manewrami „Okean”, które
przeprowadzono si∏ami Floty i Lotnictwa
Strategicznego (Dalnaja Awiacija) na pra3. Basilone (DD-824) — amerykaƒski niszczyciel typu Gearing, zbud. 1945-46, zmodernizowany do wariantu FRAM-I w 1965. Wyp. 2425/3416 t, d∏. 119,00 m, szer. 12,50 m,
zan. 5,80 m, turbiny parowe 60 000 KM, pr´dkoÊç 35 w.,
uzbr.:, 4 x 127 mm plot. (2 x II), 1 wyrzut. rakietotorped
ASROC (1 x VIII), 6 wt ZOP kal. 324 mm (2 x III), za∏oga 264 ludzi. Uwaga! — dane po modernizacji FRAM-I.
4. Fiske (DD-842) — amerykaƒski niszczyciel typu Gearing,
zbud. 1945, zmodernizowany do wariantu FRAM-I
w 1965. Wyp. 2425/3550 t, reszta danych jak Basilone.
5. Maszyny te co prawda posiada∏y egipskie znaki rozpoznawcze, lecz by∏y pilotowane przez radzieckie za∏ogi, bazowa∏y na lotnisku Mersa Matruh.

Moskwa na Morzu Âródziemnym, za rufà zbiornikowiec typu Altay, 1968 r.

fot. zbiory Jaros∏aw Malinowski
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Moskwa podczas sztormu w Zatoce Biskajskiej.

wie wszystkich akwenach morskich Êwiata.
Na Morzu Âródziemnym w manewrach
oprócz krà˝ownika Moskwa wzià∏ udzia∏
równie˝ bliêniaczy Leningrad. Doskonalono
w ten sposób dzia∏ania grupowe w poszukiwaniu atomowych okr´tów podwodnych,
nosicieli rakiet balistycznych. W trakcie tego rejsu równie˝ po raz pierwszy krà˝ownik
Moskwa zawinà∏ w dniach 8-13 kwietnia do
Aleksandrii w Egipcie. By∏a to bardziej s∏u˝ba bojowa ni˝ wizyta kurtuazyjna, gdy˝
w tym okresie radzieckie si∏y, tak morskie,
lotnicze jak i przeciwlotnicze (obs∏ugi rakiet
plot.) aktywnie w∏àczy∏y si´ do obrony Egiptu w trakcie tzw. „Wojny na wyczerpanie”
z Izraelem6. Tym razem zadaniem za∏ogi
Moskwy by∏a os∏ona przeciwlotnicza portu
i bazy w Aleksandrii przed nalotami lotnictwa izraelskiego, które w tym czasie zacz´∏o

fot. zbiory W∏adymir Zab∏ockij

wywalczaç przewag´ powietrznà nad lotnictwem egipskim.

Pechowy poniedzia∏ek
W poniedzia∏ek 27 marca 1972 roku pe∏niàcy funkcj´ dowódcy krà˝ownika od 1967
roku Fiodor T. Staro˝i∏ow mia∏ przekazaç
dowództwo nad okr´tem kpt. I rangi Anatolijowi W. Dowbnie. Okr´t sta∏ w tym czasie
na redzie Uczkujewki, w pobli˝u Sewastopola i samo zdanie dowództwa opóênia∏o
si´. Staro˝i∏ow pragnà∏ jak najszybciej zacumowaç okr´t w Zatoce Pó∏nocnej w Sewastopolu, w tym celu wyda∏ rozkaz oficerowi
wachtowemu podniesienia kotwicy. Ten jednak zameldowa∏, ˝e op∏ywka sonaru podkad∏ubowego „Orion” jest opuszczona, poprzez to zanurzenie krà˝ownika wzros∏o
z 7 do prawie 14 metrów. W odpowiedzi do-

wódca zareplikowa∏: „Nic (...) mu si´ nie
stanie, idziemy od strony otwartego morza,
tam jest najg∏´biej!”. No có˝ rozkaz to rozkaz, krà˝ownik podniós∏ kotwic´ i skierowa∏
si´ do Sewastopola z opuszczonym sonarem
„Wega”, jednak podczas wchodzenia do Zatoki Pó∏nocnej krà˝ownikiem silnie zatrz´s∏o. Okr´t nieco zmniejszy∏ pr´dkoÊç, ale zaraz potem ponownie zadr˝a∏ ca∏ym kad∏ubem, poczym zacumowa∏. Aby zbadaç przyczyn´ wstrzàsów opuszczono nurków, którzy
zameldowali, ˝e op∏ywka sonaru posiada
przebicia, ponadto dziwnie zwisa na jednà
6. M. in. lotnictwo radzieckie przerzuci∏o wraz z lotnikami
i personelem technicznym do Egiptu jeden pu∏k lotniczy
ze sk∏adu Lotnictwa OPK (Protiwwozdusznoj Obrany) liczàcy 36 myÊliwców Su-15 oraz dwa pu∏ki ze sk∏adu Lotnictwa Frontowego (Frontowaja Awiacija) po 36 MiG-21MF ka˝dy.

Widok pok∏adu lotniczego z dobrze widocznym làdowiskiem z p∏yt ˝aroodpornych dla samolotu Jak-36M. Widoczne jest ono z lewej strony fotografii, bia∏y kwadrat
z krzy˝ujàcymi si´ liniami.
fot. zbiory Siegfied Breyer

54

Nr 52 (2/2002)

• OKR¢TY WOJENNE

EPOKA ATOMU
stron´. Okaza∏o si´ i˝ krà˝ownik nadzia∏ si´
na dwug∏owà iglic´ skalnà, która nie by∏a zaznaczona na ˝adnej mapie morskiej.
Zwo∏ana w pilnym trybie komisja techniczna
dokona∏a ogl´dzin i stwierdzi∏a, ˝e uszkodzenia
sà powa˝niejsze ni˝ to wyglàda∏o na poczàtku.
Oprócz przebicia samej op∏ywki uszkodzeƒ od
wstrzàsów dozna∏y elementy sonaru. Napowa˝niejszym jednak by∏o zniszczenie systemu hydraulicznego opuszczania op∏ywki, który nadawa∏ si´ tylko do wymiany. Po burzliwej naradzie
dowództwa Floty Czarnomorskiej z dyrekcjà
Stoczni Sewastopolskiej im. S. Ord˝onikidze zaistnia∏a rozbie˝noÊç zdaƒ odnoÊnie prac remontowych. Cz´Êç postulowa∏a wykonanie nowego
systemu hydraulicznego i samej obudowy op∏ywki. Mia∏o to zajàç, bagatela, 3-4 lata. Ostatecznie
ustalono, ˝e op∏ywka zostanie „za∏atana” a elementy sonaru naprawione w∏asnymi si∏ami. Wykona si´ tylko od nowa uszkodzone elementy
systemu opuszczania op∏ywki. Dzi´ki temu remont i wymiana podzespo∏ów trwa∏ tylko dwa
miesiàce.

Próby z samolotem Jak-36M
Po dokonaniu naprawy, po niefortunnym
nadzianiu si´ na skalnà iglic´, w paêdzierniku 1972 roku Moskwa wzi´∏a udzia∏ w przygotowaniach do prób w Zatoce Teodozyjskiej z prototypem samolotu pionowego
startu i làdowania Jak-36M, który mia∏ stanowiç uzbrojenie budowanego w∏aÊnie krà˝ownika lotniczego Kijew. W tym celu na
pok∏adzie lotniczym okr´tu zabudowano ze
stalowych p∏yt ˝aroodpornych nowe làdowisko o wymiarach 20 x 20 m. Wpierw jednak
rozpocz´to próby z opracowaniem techniki
podchodzenia do làdowania z wykorzystaniem Êredniego Êmig∏owca Mi-8, który pilotowa∏ M. Deksbach, któremu rad udziela∏
N. Prachow. Po tym mo˝na by∏o przystàpiç
do ostatecznej próby, tym razem ju˝ z samolotem. Natrafiono jednak na powa˝ne przeszkody, gdy˝ okaza∏o si´, ˝e przy locie na
wysokoÊci 10-15 m dysze samolotu wzbijajà
masy wody, natomiast na wysokoÊci 50-60 m
samolot znajdowa∏ si´ w goràcych spalinach
wydobywajàcych si´ z komina. Próbowano
podchodzenia z lewej lub prawej burty,
ostatecznie postawiono wszystko na jedna
kart´ aby samolot làdowa∏ od rufy. 18 listopada 1972 roku Jak-36M pilotowany przez
wspomnianego Deksbacha wystartowa∏
z lotniska nieopodal Teodozji, wykona∏ kr´g
nad Moskwà i bez problemów wylàdowa∏ na
jej pok∏adzie budzàc powszechne zdziwienie, ˝e posz∏o to tak ∏atwo. Nast´pnà prób´
przeprowadzono w dniu 22 listopada, lecz
tym razem w obecnoÊci dowódcy lotnictwa
Marynarki Wojennej marsza∏ka I. Borozowa. Jak-36M, pilotowany równie˝ przez
Deksbacha, wystartowa∏ z pok∏adu krà˝ownika a nast´pnie na nim bez problemów wy-
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Jak-36M podchodzàcy do swojego pierwszego làdowania.

làdowa∏. Ten dzieƒ uwa˝any jest przez Rosjan za poczàtek narodzin lotnictwa pok∏adowego wyposa˝onego w samoloty pionowego startu i làdowania.

Nast´pne rejsy bojowe
Po próbach z samolotem Jak-36M nastàpi∏y przygotowania do kolejnego rejsu na
Morze Âródziemne. Trwa∏ on 83 dni od
1 marca do 22 maja 1973 roku. Równie˝
i tym razem odwiedzono Aleksandri´ (26-29
kwietnia).
Kolejny rejs na Morze Âródziemne. tym
razem 68 dniowy, krà˝ownik odby∏ w dniach

fot. zbiory W∏adymir Zab∏ockij

od 24 kwietnia do 30 czerwca 1974 roku. By∏o to ju˝ po wojnie „Yom Kippur” i zerwaniu przez prezydenta Egiptu Anwara Sadata wpó∏pracy politycznej wojskowej ze
Zwiàzkiem Radzieckim. Dlatego g∏ównym
celem okr´tu by∏a pogoƒ za NATO-wskimi
okr´tami podwodnymi.

Ognisty koncert
W dniu 2 lutego 1975 roku w Sewastopolu nastàpi∏o zdarzenie, które o ma∏y w∏os
nie zakoƒczy∏o dalszej kariery krà˝ownika
Moskwa. Mianowicie w czasie postoju w bazie dla zabicia nudy pion polityczno-wycho-

iankowanie paliwa ze zbiornikowca Boris Czilikin, Morze Âródziemne 1973 r.

fot. zbiory Jaros∏aw Malinowski
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Moskwa na Morzu Âródziemnym w 1973 roku. Dalej widoczne sà: zbiornikowiec Boris Czilikin, fregata typu Pietia i dwa okr´ty podwodne.
fot. zbiory Jaros∏aw Malinowski

P∏onàca Moskwa w otoczeniu jednostek ratowniczych.

wawczy Floty Czarnomorskiej zajmowa∏ si´
szeroko poj´tym zaj´ciem czasu wolnego
za∏óg okr´tów. Na krà˝owniku Moskwa
mia∏ odbyç si´, w hangarze Êmig∏owcowym,
koncert teatru muzycznego z Sewastopola.
Nazwy zespo∏u nie znam, ale na pewno nie
by∏y to Wieso∏yje Rebiata czy PieÊniary. Prawie wszyscy wolni od wachty cz∏onkowie
udali si´ na koncert. Wkrótce do∏àczy∏ do
nich równie˝ wachtowy z pomieszczenia
dziobowego generatora dieslowskiego. Biedaczysko mia∏ jednak ogromnego pecha,
gdy˝ tam w∏aÊnie o godz. 12.12 nastàpi∏ zap∏on, a z powodu krótkiego spi´cia zapali∏a
si´ tablica rozdzielcza mocy. Po˝ar powoli
zaczà∏ si´ rozprzestrzeniaç lecz nikt z za∏ogi
krà˝ownika niczego na razie nie zauwa˝y∏.
Powoli k∏´by dymu zacz´∏y unosiç si´ nad

fot. zbiory W∏adymir Zab∏ockij

okr´tem, za∏oga dalej koncertowa∏a. K∏´by
dymu zauwa˝y∏ dopiero wachtowy z zacumowanej przy nabrze˝u, niedaleko Moskwy,
bazy p∏ywajàcej PRTB-33, który za pomocà
reflektora sygna∏owego zawiadomi∏ o 12.17
krà˝ownik o zauwa˝onym dymie. Na Moskwie zapanowa∏ rwetes, przez trzy minuty
graniczy∏o to z panikà, dopiero o 12.20 og∏oszono alarm na okr´cie. Mocno przestraszonych artystów szybko za∏adowano na barkas
i odstawiono na brzeg.
Potrzebowano kolejnych pi´ç minut aby
zlokalizowaç ognisko po˝aru. Wpierw zacz´to gasiç go si∏ami za∏ogi, lecz wkrótce
do∏àczy∏o do nich 16 grup awaryjno-ratunkowych liczàcych w sumie 489 ludzi.
Niestety walka z po˝arem nie by∏a ∏atwa, gdy˝ utrudnia∏ jà skomplikowany la-

Kolejny etap walki z po˝arem, jednostki ratownicze przybijajà do burty p∏onàcego krà˝ownika.
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birynt pomieszczeƒ. Wkrótce po˝ar rozprzestrzeni∏ si´ nas wszystkie pomieszczenia agregatów urzàdzenia sterowego.
O godz. 13.10 na Moskw´ zacz´to podawaç wod´ z jednostki ratowniczej Besztau,
która podesz∏a do burty p∏onàcego okr´tu. Póêniej do akcji ratowniczej przy∏àczy∏y si´ kolejne jednostki ratownicze Kazbek i SS-21, holowniki ratownicze Orion
i MB-173, okr´t po˝arowo-dezaktywacyjny P˚S-123 oraz kutry po˝arnicze PDK-20 i PDK-37 7. Niestety walka z ogniem
poczàtkowo nie przynosi∏a ˝adnych rezul7. Besztau, SS-21 — typ Prut (proj. 527M), specjalistyczne
okr´ty ratownicze przeznaczone do ratowania za∏óg zatopionych okr´tów podwodnych, zbud. 1960-62. Wyp.
3 000/3 380 t, d∏. 89,70 m, szer. 14,00 m, zan. 6,50 m, na-

fot. zbiory Siergiej Ba∏akin
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Ciekawe uj´cie krà˝ownika Moskwa w sewastopolskim doku p∏ywajàcym.

tatów, dopiero o godz. 16.30 po˝ar zosta∏
w miar´ opanowany. Nie oznacza∏o to
koƒca gaszenia po˝aru, gdy˝ jeszcze do
19.15 dogaszano jego lokalne ogniska.
Du˝a iloÊç pompowanej w czasie akcji gaÊniczej wody spowodwa∏a przyg∏´bienie
Moskwy na dziób o 1 metr i 5 stopniowy
przechy∏ na lewà burt´.
Po˝ar okaza∏ si´ w swoich skutkach bardzo tragiczny, gdy˝ zgin´∏o 3 marynarzy,
a 11 odnios∏o ci´˝kie obra˝enia, spowodowane g∏ównie w wyniku zatruç gazami
i produktami spalania.
Krà˝ownik trzeba by∏o wycofaç ze s∏u˝by i odstawiç do kapitalnego remontu. Odbudowa nie by∏a ∏atwa, gdy˝ oprócz wymiany spalonych urzàdzeƒ trzeba by∏o remontowaç mas´ pozosta∏ych, tych które
zosta∏y zalane wodà w czasie akcji gaÊniczej.

Dalsza s∏u˝ba
Po niefortunnym po˝arze oraz d∏ugim
remoncie, dopiero na poczàtku 1977 roku
krà˝ownik Moskwa osiàgnà∏ gotowoÊç bojowà. Nastàpi∏y przygotowania do kolejnego rejsu bojowego na Morze Âródziemne.
Tym razem krà˝ownik odby∏ najd∏u˝szy, bo
trwajàcy a˝ 222 dni, rejs. Trwa∏ on od 21 listopada 1977 do 30 czerwca 1978 roku.
W trakcie jego trwania odwiedzono tylko
jeden zagraniczny port, a mianowicie Algier (13-18 kwietnia 1978).
Kolejny rejs równie˝ nie by∏ krótki,
trwa∏ bowiem 156 dni od 25 sierpnia 1979
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do 3 marca 1980 roku. I tym razem odwiedzono jeden port zagraniczny, Dubrownik
w ówczesnej Jugos∏awii (27 wrzeÊnia5 paêdziernik 1979).
W tym okresie nastàpi∏a intensyfikacja
konfliktów zbrojnych na Êwiecie (Zatoka
Perska, Angola, Kambod˝a) i w zwiàzku
z tym okr´ty radzieckie coraz cz´Êciej wychodzi∏y w morze. Dlatego kolejny rejs
Moskwy odby∏ si´ ju˝ w dniach od 5 marca
do 1 wrzeÊnia 1981 roku i trwa∏ 180 dni.
Na nast´pny rejs bojowy nie trzeba by∏o
d∏ugo czekaç. Krà˝ownik ju˝ 25 lutego
1982 opuÊci∏ Sewastopol, powróci∏ do niego 4 sierpnia tego˝ roku. Rejs ten trwa∏
161 dni i w trakcie jego trwania okr´t odby∏ rejs na Atlantyk i odwiedzi∏ nigeryjski
port Lagos 25 maja-2 czerwca) i angolaƒskà Luand´ (12-18 czerwca).
Wkrótce okr´t zosta∏ poddany kolejnemu remontowi, nastàpi∏a jednak d∏uga
przerwa w s∏u˝bie bojowej okr´tu. Jej
przyczyna nie jest znana autorowi niniejszego opracowania. Wiadomo jedynie, ˝e
w tym okresie zosta∏ zmodernizowany na
okr´cie system rakiet przeciwlotniczych
M-11 do wariantu „Sztorm-M”, poprzez
co zyska∏ on mo˝liwoÊç zwalczania równie˝
rakiet przeciwokr´towych. Dopiero
w dniach 10-11 sierpnia 1991 roku krà˝ownik odwiedzi∏ Burgas w Bu∏garii
Ostatni, 46 dniowy, rejs bojowy krà˝ownik Moskwa odby∏ od 18 paêdziernika do
2 grudnia 1991 roku. Okr´t odwiedzi∏ wtedy syryjski port Tartus (20-25 listopad).

fot. zbiory W∏adymir Zab∏ockij

Kres s∏u˝by na indyjskiej pla˝y
Rozpad Zwiàzku Radzieckiego, oraz
zwiàzane z tym problemy finansowe zmusi∏y
Rosj´ do lawinowej wr´cz redukcji stanu
posiadania swojej floty. Dlatego po d∏u˝szym i bezowocnym postoju w Sewastopolu
krà˝ownik Moskwa zosta∏ wycofany ze s∏u˝by 10 listopada 1996 roku i przekszta∏cony
w p∏ywajàce koszary PKZ-108 (P∏awajuszczaja Kazarma). Nast´pnie rozpocz´to na
nim demonta˝ systemów uzbrojenia i cz´Êci
wyposa˝enia. W ten sposób przygotowywano okr´t do sprzeda˝y na z∏om.
Okr´t zakupi∏a grupa indyjskich biznesmenów z Kalkuty w po∏owie 1997 roku. Po
tym kad∏ub krà˝ownika zosta∏ wyholowany
z Sewastopola i rozpoczà∏ d∏ugà podró˝ do
Indii. Holowano go wokó∏ Afryki, gdy˝ odp´d diesel elektryczny 4 200 KM, pr´dkoÊç 20 w., za∏oga
129 ludzi., wyposa˝. m. in. w dzwon nurkowy, itp.
Kazbek — typ Valday (proj. 532), okr´t ratowniczy przeznaczony do ratowania za∏óg zatopionych okr´tów podwodnych, przebud. w latach 1960-61 z tra∏owca proj. 264.
Wyp. 725/930 t, d∏. 72 m, szer. 9,60 m, zan. 3,30 m, nap´d
silnikami wysokopr´˝nymi 4 000KM, pr´dkoÊç 20 w., za∏oga 129 ludzi, wyposa˝. dzwon nurkowy, itp.
Orion, MB-173 — typ Okhtensky (proj. 733), holowniki pelnomorskie zbud. 1958-66. Wyp. 930 t, d∏. 47,60 m, zan.
10,40 m, zan. 4,10 m, nap´d diesel-elektryczny 1 500 KM,
pr´dkoÊç 13 w., za∏oga 34 ludzi.
P˚S-123 — typ Katun I (proj. 1893), pe∏nomorski ratowniczy
okr´t po˝arniczo-dezaktywacyjny zbud. 1970-73. Wyp.
920/ 1 000 t, d∏. 62,60 m, szer. 10,20 m, zan. 3,50 m, nap´d
silnikami wyokopr´˝nymi 4 000 KM, pr´dkoÊç 17 w, za∏oga 30 ludzi.
PDK-20, PDK-37 — typ Pozharny I (proj. 364), kutry po˝arnicze zbud. 1954-67. Wyp. 145,9/181 t, d∏. 34,90 m, szer.
6,20 m, zan. 1,80 m, nap´d silnikami wysokopr´˝nymi
1 800 KM, pr´dkoÊç 15,7 w, za∏oga 26 ludzi
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Stojàcy bezczynnie krà˝ownik Moskwa w Sewastopolu, 1995 rok.

powiednie przepisy zakazujà holowania
wraków przez Kana∏ Suezki. Jednak prawie

fot. Siergiej Ba∏akin

u kresy podró˝y, na Morzu Arabskim, dosz∏o do nieporozumieƒ w kwestiach finanso-

Kad∏ub krà˝ownika na indyjskiem pla˝y przed rozpocz´ciem z∏omowania.

wych i holownik porzuci∏ okr´t. Zwiàzana
z tym jest pewna anegdota powtarzana
w marynarce indyjskiej. Okr´t napotka∏ zespó∏ indyjskich okr´tów. Jego dowódca mia∏
ju˝ okazj´ wczeÊniej zetknàç si´ z Moskwà
a Morzu Czarnym i dlatego sàdzi∏, ˝e okr´t
p∏ynie z wizytà do Indii. Dopiero po pewnym czasie zorientowa∏ si´ i˝ ma do czynienia z wrakiem.
Ostatecznie po perypetiach kad∏ub Moskwy przyholowano w okolice Kalkuty,
gdzie w styczniu 1998 roku rozpocz´to prace rozbiórkowe. Nie by∏a to stocznia z∏omowa z prawdziwego zdarzenia, lecz jednostki
z∏omowane sà bezpoÊrednio na pla˝y gdzie
wp∏ywajà w trakcie przyp∏ywu, a dokonujà
tego armie robotników wyposa˝onych
w zwyk∏e palniki. Wpierw jednak okr´ty
przeznaczone do z∏omowanie sà obiektem
inspekcji dokonywanej przeze specjalnà komisj´ technicznà marynarki indyjskiej. Jej
zadaniem jest znalezienie sprawnego wyposa˝enia, które mo˝e byç jeszcze przydatne
do monta˝u na okr´tach indyjskich. Nale˝y
pamietaç, ˝e gros okr´tów indyjskich zosta∏o zbudowanych w ZSRR/Rosji i dlatego
ka˝dy podzespó∏ czy inne wyposa˝enie jest
na wag´ z∏ota, w wielu wypadkach zak∏ady
je produkujàce ju˝ nie istniejà. Wyposa˝enie to jest nast´pnie demontowane z wraków przez specjalistów marynarki. Równie˝
i tutaj na komisje czekajà niebezpieczne
niespodzianki. Przyk∏adowo w trakcie przeglàdu wraku fregaty Bditelnyj (typ Krivak I,
proj. 1135), który pozbawiony by∏ wyrzutni
rakiet plot., elektroniki oraz cz´Êci si∏owni,
pozostawiono natomiast wyrzutnie rakietotorped oraz rufowe dzia∏a kal. 76 mm wraz
z amunicjà!
Reasumujàc, krà˝ownik Êmig∏owcowy
Moskwa skoƒczy∏ swój ˝ywot w indyjskich
piecach hutniczych.
(ciàg dalszy nastàpi)
fot. Sandeep Unnithan

Ka-25 „Oczy floty” cz. I
Maciej S. Sobaƒski

Pi´kne uj´cie przygotowanych do startu Êmig∏owców Ka-25P¸ na pok∏adzie lotniczym krà˝ownika Moskwa, lata siedemdziesiàte.

W chwili obecnej Êmig∏owce sà powszechnie stosowanym przez si∏y zbrojne Êrodkiem walki.
Trudno te˝ wyobraziç sobie wspó∏czesnà marynark´ wojennà bez tej klasy statków powietrznych,
a przecie˝ ich rozwój to kwestia ostatnich zaledwie 60 lat. Âmig∏owce powsta∏y poczàtkowo
z przeznaczeniem do wykonywania „klasycznych” zadaƒ transportowych, jednak z czasem, gdy
potwierdzi∏y si´ ich walory eksploatacyjne, zacz´to mno˝yç zastosowania. Szybko tak˝e znalaz∏y
Êmig∏owce swoje miejsce jako maszyny pok∏adowe bazujàce na okr´tach wojennych, nie tylko klasy lotniskowca.
Pierwszeƒstwo w tej mierze nale˝y przypisaç Niemcom1, którzy jeszcze w okresie mi´dzywojennym podj´li owocne próby z eksperymentalnymi Êmig∏owcami produkowanymi
przez firm´ Focke-Achgelis und Co. Gmbh
w Delmenhorst. Najbardziej znanym „dzieckiem” tych zak∏adów by∏ wielozadaniowy Focke-Achgelis Fa 223 Drache przeznaczony do
patrolowania, zwalczania okr´tów podwodnych, rozpoznania i ratownictwa morskiego.
Równie˝ Niemcy byli pierwszymi, którzy wykorzystali okr´ty mniejsze od lotniskowca do
bazowania Êmig∏owców. Produkowany seryjnie przez zak∏ad Anton Flettner Gmbh w Berlin-Johannisthal na zamówienie Kriegsmarine
jednomiejscowy Êmig∏owiec Flettner Fl 282
„KolibriI” wszed∏ do s∏u˝by w niemieckiej marynarce wojennej, gdzie ju˝ w koƒcu roku
1942 podjà∏ pierwsze dzia∏ania operacyjne.
Okr´tem, który wykorzystano do bazowania
Êmig∏owców „Kolibri” by∏a dzia∏ajàca na Adriatyku i Morzu Âródziemnym jednostka pomocnicza Drache2, z którego pok∏adu w okresie mi´dzy listopadem 1942 a prze∏omem
stycznia i lutego 1943 roku, startowa∏a maszy-
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na typu Fl 282 V6 ze znakami GF+YF.3 Podobne próby przeprowadzone zosta∏y równie˝
w zdecydowanie trudniejszych warunkach meteorologicznych na wodach Ba∏tyku, gdzie inny egzemplarz „Kolibri” tymczasowo bazowa∏
na prowizorycznym làdowisku o wymiarach
4 x 4 m, umieszczonym na dachu wie˝y artyleryjskiej g∏ównego kalibru lekkiego krà˝ownika
Köln 4. Âmig∏owce typu Fl 282 by∏y w nieznacznej liczbie wykorzystywane operacyjnie na
Morzu Âródziemnym, Egejskim i Ba∏tyku5.
Prace nad Êmig∏owcami prowadzone by∏y
tak˝e w paƒstwach alianckich, wÊród których
wyró˝nili si´ Amerykanie, wdra˝ajàc w roku
1943 do produkcji maszyn´ konstrukcji Igora
Sikorskiego oznaczonà jako YR-4. Âmig∏owce,
których wyprodukowano ∏àcznie oko∏o 130
sztuk, trafi∏y do lotnictwa armijnego, ale tak˝e
do marynarki wojennej i stra˝y ochrony wybrze˝a. Cz´Êç Êmig∏owców dostarczono sojuszniczej Wielkiej Brytanii. Pierwsze làdowanie na
okr´cie tej sporej, bo mierzàcej 15,5 m d∏ugoÊci
maszyny, odby∏o si´ w dniu 7 maja 1943 roku
na pok∏adzie lotniskowca Bunker Hill. Nast´pnie kontynuowano próby na mniejszych jed-

fot. zbiory Siergiej Ba∏akin

nostkach, przeprowadzajàc làdowanie na specjalnej drewnianej platformie o wymiarach 18,3
x 15,3 m, zamontowanej na pok∏adzie jednostki T. James Parken. Do prób nowego sprz´tu
w∏àczyli si´ tak˝e aktywnie Brytyjczycy, którzy
na pok∏adzie statku typu Liberty Daghestan,
zamontowali specjalne làdowisko o wymiarach
29 x 15 m, ochraniane przed bocznym wiatrem
dodatkowymi uchylnymi ekranami. W styczniu
1944 na pok∏ad tej jednostki przed skierowaniem jej do Wielkiej Brytanii trasà przez pó∏nocny Atlantyk, zaokr´towano w Bridgeport
specjalnie przystosowany Êmig∏owiec typu YR-4B, wyposa˝ony w p∏ywaki zamiast klasycznego ko∏owego podwozia. Âmig∏owiec ten zamierzano wykorzystaç do poszukiwania i zwalczania U-bootów na szlaku konwoju. Wkrótce tak˝e Êmig∏owiec typu R-4, pilotowany przez kpt.
F. A. Erickson z bazy Coast Guard w Brooklyn,
mia∏ okazj´ praktycznie wykazaç swoje zalety,
transportujàc w dniu 3 stycznia 1944 roku
w ciàgu zaledwie kilkunastu minut niezb´dnà
1. wg. Litinski D. J., Morskije wiertoliety-nacza∏o kariery,
„Tajfun” nr 6/1999.
2. Drache (eks-jug. Zmaj) — jedn. pomoc., zbud. 1929-1931
Hamburg, wyp. 1 870 t, d∏. 83 m, szer. 13 m, zan. 4 m, motorowiec 3 260 KM, pr´dkoÊç 15 w., uzbr.: 2 x 88 mm plot,
5 x 37 mm plot, 13 x 20mm plot, za∏oga 145 ludzi.
3. Freivogel. Z., ZMAJ — pierwszy i jedyny jugos∏owiaƒski
„lotniskowiec, „Okr´ty Wojenne“. nr 22/1997.
4. Köln — niem. krà˝. lekki, zbud. 1926-1930 Wilhelmshaven,
wyp. 6 650/8 130 t, d∏. 174 m, szer. 15,3 m, zan. 5,6/6,3 m,
65 000 KM, pr´dkoÊç 32 w., uzbr.: (pierwotne) 9 x 150
mm, 4 x 88 mm plot, 8 x 37 mm plot, 8 x 20 mm plot, 12
wt kal. 500 mm, 2 wodnosamoloty, za∏oga 850 ludzi.
5. wg Murawski M. J., Samoloty Luftwaffe 1933-1945, t. I,
Warszawa 1996.
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dla rannych plazm´ ze szpitala na pok∏ad
uszkodzonego w pobli˝u Sandy Hook niszczyciela Turner (D-648)6
Prace nad dalszym rozwojem nowej klasy
statków powietrznych, jakimi by∏y Êmig∏owce,
które szybko zyska∏y sobie wielu zagorza∏ych
zwolenników, kontynuowano w Stanach Zjednoczonych równie˝ po zakoƒczeniu II wojny
Êwiatowej, a ich rezultaty zosta∏y praktycznie
zweryfikowane ju˝ wkrótce na polu walki
w konflikcie koreaƒskim.
Prace nad Êmig∏owcami podj´te zosta∏y tak˝e w Zwiàzku Radzieckim, a prowadzone by∏y
przez dwa zespo∏y pod kierownictwem Michai∏a Mila i Niko∏aja Kamowa. Ten ostatni skoncentrowa∏ swojà uwag´ na pracach nad niewielkimi, lekkimi maszynami nap´dzanymi
wspó∏osiowo przez dwa wirniki osadzone na
jednej osi i obracajàce si´ w przeciwnych kierunkach. Wybór uk∏adu wspó∏osiowego, tak
charakterystycznego póêniej dla wi´kszoÊci
konstrukcji Kamowa nie by∏ przypadkowy,
lecz wynika∏ z ch∏odnej analizy ówczesnych radzieckich mo˝liwoÊci technicznych.
Pierwszy jednoosobowy Êmig∏owiec konstrukcji Kamowa oznaczony Ka -8 „Irkutianin”, nawiàzujàcy w za∏o˝eniach do koncepcji
„latajàcego motocykla” powsta∏ w roku 1947.
Nap´d maszyny stanowi∏ rzeczywiÊcie silnik
motocyklowy o mocy 45 KM, który zapewnia∏
udêwig 275 kg. Publiczna prezentacja Êmig∏owca w dniu 25 lipca 1948 na lotnisku Tuszyno wywo∏a∏a spore zainteresowanie dowódców radzieckiej marynarki wojennej z uwagi
na jego w∏aÊciwoÊci lotne i niewielkie rozmiary. W sytuacji, gdy wczeÊniejsze pok∏adowe
wodnosamoloty czy ∏odzie latajàce zaokr´towane na nielicznych wi´kszych jednostkach
p∏ywajàcych sta∏y si´ ca∏kowitym anachronizmem, flota intensywnie poszukiwa∏a innej
maszyny, która mog∏aby skutecznie wykonywaç zadania rozpoznawcze. Za Êmig∏owcem
Kamowa przemawia∏y przede wszystkim niewielkie rozmiary umo˝liwiajàce start i làdowanie nawet z pok∏adu ówczesnego niszczyciela.
W koƒcu wrzeÊnia 1948 Rada Ministrów
ZSRR zatwierdzi∏a budow´ pok∏adowego Êmig∏owca rozpoznawczo-∏àcznikowego w oparciu
o rozwini´cie konstrukcji Kamowa Ka-8.
W tym celu utworzono w Sokolnikach pod
Moskwà pod kierownictwem samego Kamowa
zespó∏ OKB-2. Efektem prac zespo∏u by∏ nowy Êmig∏owiec oznaczony Ka -10, stanowiàcy
nieco tylko zmodyfikowanà mutacj´ wczeÊniejszego Ka-8. Projektantom uda∏o si´
zwi´kszyç udêwig maszyny do 370 kg przy zachowaniu dotychczasowych za∏o˝eƒ konstrukcyjnych ograniczajàcych si´ do pojedynczego
siedzenia wraz przyrzàdami do sterowania
z zamontowanym z ty∏ silnikiem, osadzonego
na stanowiàcych podwozie dwóch p∏ywakach.
Taka skromna, by nie powiedzieç zgo∏a prymitywna konstrukcja Êmig∏owca ogranicza∏a

O K R ¢ T Y W O J E N N E • Nr 52 (2/2002)

mocna mo˝liwoÊç jego praktycznego wykorzystania, zw∏aszcza na morzu, gdzie warunki atmosferyczne zawsze odgrywa∏y istotnà rol´.
Próby paƒstwowe trwa∏y od grudnia 1950
do lutego 1951 roku, a w ich toku przeprowadzono równie˝ w dniu 8 grudnia 1950 start
i làdowanie z pok∏adu krà˝ownika Maksim
Gorki7, które by∏o pierwszym tego rodzaju
przedsi´wzi´ciem w dziejach ZSRR8.
Pierwsze „seryjne” Ka-10 w liczbie 10 sztuk
trafi∏y w roku 1952 do si∏ zbrojnych, gdzie
przeprowadzone zosta∏y próby wojskowe. Ju˝
w dniu 14 marca 1952 utworzono w Sewastopolu 220 Eskadr´ Âmig∏owców Floty Czarnomorskiej, która sta∏a si´ pierwszà, eksperymentalnà jednostkà grupujàcà maszyny nowej
klasy. Âmig∏owce Ka-10 z tej Eskadry w ramach prób wojskowych przeprowadzi∏y szereg
lotów z pok∏adów okr´tów ró˝nych klas od kutra desantowego, poprzez niszczyciele i krà˝owniki a˝ do okr´tu liniowego, wykonujàc
ró˝norodne zadania. W konkluzji zakoƒczonych w poczàtkach 1953 prób wojskowych
uznano, ˝e pok∏adowe Êmig∏owce sà nader
przydatne dla potrzeb marynarki wojennej,
jednak muszà to byç maszyny zdolne do faktycznego prowadzenia dzia∏aƒ w powietrzu
w warunkach morskich, a wi´c posiadajàce zamkni´tà kabin´ i niezb´dne wyposa˝enie.
Wspomnianych wymogów nie spe∏nia∏ zupe∏nie Ka-10, wobec czego postanowiono zamówiç w zespole Kamowa kolejny model Êmig∏owca oznaczony jako Ka-15.
Prace nad nowym Êmig∏owcem rozpocz´to
jeszcze w roku 1950, zaÊ pierwszy raz maszyna wzbi∏a si´ w powietrze w dniu 14 kwietnia
1953. Z uwagi na powa˝ne k∏opoty techniczne, jakie nastr´cza∏y znaczne drgania konstrukcji, wymagajàce przeprowadzenia daleko
idàcych zmian w uk∏adzie noÊnym i usterzeniu, do prób paƒstwowych przystàpiono dopiero w roku 1955.
Dwumiejscowy Êmig∏owiec Ka-15 mia∏ kad∏ub i ca∏kowicie zamkni´tà kabin´. Uk∏ad nap´dowy wspó∏osiowy, dwuwirnikowy, usterzenie podwójne. Podwozie w zale˝noÊci od wersji czteroko∏owe wzgl´dnie dwa p∏ywaki-pontony. Masa startowa maszyny wynosi∏a 1.370
kg, zaÊ udêwig u˝ytkowy 210 kg (przy jednoosobowej za∏odze), co umo˝liwi∏o zamontowanie podstawowego wyposa˝enia nawigacyjnego i sprz´tu ∏àcznoÊci.
Po zakoƒczeniu prób w Sewastopolu w maju 1953 przystàpiono do organizacji produkcji
Êmig∏owców tego typu na skal´ przemys∏owà.
Produkcja zosta∏a podj´ta przez Zak∏ady nr
99 w U∏an-Ude, które sta∏y si´ odtàd producentem wielu konstrukcji Kamowa.
W latach 1957-1959 wyprodukowano 354
maszyny, w tym 67 w wersji szkolnej UKa-15.
Cywilnà wersj´ Êmig∏owca oznaczonà jako
Ka-18 „Malutka” produkowano w latach
1959-1961 w ∏àcznej liczbie 111 sztuk.

Mimo istotnego post´pu w porównaniu
z wczeÊniejszym Ka-10 równie˝ udêwig Ka-15
okaza∏ si´ dalece niewystarczajàcy by przystosowaç Êmig∏owiec do wykonywania podstawowego zadania jakim mia∏o byç zwalczanie
okr´tów podwodnych. Teoretycznie zadanie to
móg∏ wykonaç zespó∏ liczàcy 3 maszyny, z których jedna by∏a nosicielem p∏aw hydroakustycznych s∏u˝àcych do poszukiwaƒ, druga
dysponowa∏a odbiornikiem sygna∏ów pochodzàcych z p∏aw, a trzecia posiada∏a ofensywne
uzbrojenie do zwalczania OP. Taka konfiguracja, wynikajàca zarówno z niedoskona∏oÊci rodzimego sprz´tu do poszukiwaƒ OP jak i s∏aboÊci konstrukcyjnych Ka-15, uniemo˝liwia∏a
praktyczne zastosowanie Êmig∏owca w tej wersji jako sprz´tu pok∏adowego nawet na du˝ych
okr´tach. Równie niedoskona∏ym sprz´tem
okaza∏ si´ Ka-15 jako maszyna do wskazywania celów dla pocisków rakietowych klasy woda-woda, znajdujàcych si´ na uzbrojeniu ówczesnych du˝ych okr´tów nawodnych. Do
prób z wykorzystaniem Ka-15 w tym charakterze przystàpiono w roku 1959 na pok∏adzie
niszczyciela Swiet∏y j 9, gdzie Êmig∏owiec mia∏
s∏u˝yç do naprowadzania rakiet KSSzcz.
Pierwszym radzieckim okr´tem, który ju˝
w za∏o˝eniach konstrukcyjnych wyposa˝ono
w làdowisko dla etatowego Êmig∏owca na rufie
by∏ wcielony do s∏u˝by w roku 1960 niszczyciel
Gremiaszczy j 10 nale˝àcy do liczàcej 8 jednostek serii projekt 57-bis. Pok∏adowa maszyna
mia∏a za pomocà urzàdzeƒ telewizyjnych naprowadzaç na cel wspomniane wczeÊniej rakiety typu KSSzcz, stanowiàce g∏ówne uzbrojenie niszczyciela. Z uwagi na liczne mankamenty techniczne zarówno samego Êmig∏owca
jak i systemu naprowadzania, ju˝ w roku 1962
Ka-15 zosta∏ wycofany z uzbrojenia marynarki
wojennej.
Tymczasem na prze∏omie lat pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych g∏ówny potencjalny
przeciwnik Zwiàzku Radzieckiego, którym
by∏y Stany Zjednoczone AP, wprowadzi∏ do
s∏u˝by ca∏kowicie nowà klas´ okr´tów podwodnych uzbrojonych w rakiety balistyczne
typu „Polaris”. Sytuacja ta zwi´kszy∏a skale
zagro˝enia ZSRR wprowadzajàc obok do6. wg Litinskij D. J., Morskije..... .
7. Maksim Gorki — radz. krà˝., zbud. 1936-1940 Leningrad,
wyp. 8 177/9 792 t, d∏. 191 m, szer. 17,7 m, zan. 6,3 m, turbiny par. 129 000 KM, pr´dkoÊç 35 w., uzbr. (pierwotne):
9 x 180 mm, 6 x 100 mm plot, 10 x 45 mm plot, 4 wkm plot.
kal. 12,7 mm, 6 wt kal. 533 mm, 100 min, 2 wodnosamoloty, za∏oga 963 ludzi.
8. wg Butowski. P, Kamowy dla marynarki od Ka-10 do Ka-25, cz. I, „Nowa Technika Wojskowa” nr 11/1999.
9. Swiet∏yj — radz. nisz. proj. 56, zbud. 1952-1955 Leningrad,
wyp. 2 667/3 230 t, d∏. 126,1 m, szer. 12,7 m, zan. 4,2 m,
turbiny par. 72 000 KM, pr´dkoÊç 38,5 w., uzbr.: 4 x 130
mm, 16 x 45 mm plot, 10 wt kal. 533 mm, 6 mbg, 50 min,
za∏oga 284 ludzi.
10. Gremiaszczyj — radz. nisz. proj. 57-bis, zbud. 1957-1960
Leningrad, wyp. 3 500/4 192 t, d∏. 138,9 m, szer. 14,8 m,
zan. 4,5 m, turbiny par. 85 000 KM, pr´dkoÊç 34,5 w.,
uzbr.: 2 wpr SM-59, 16 x 57 mm plot., 6 wt kal. 533 mm,
2 x RBU-2500, Êmig∏owiec, za∏oga 290 ludzi.
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tychczasowych rakiet mi´dzykontynentalnych
i lotnictwa strategicznego, kolejny element.
Dla wzmocnienia obrony przed nowym niebezpieczeƒstwem w Zwiàzku Radzieckim postanowiono rozbudowaç si∏y przeciwpodwodne, których jednym z ogniw mia∏y byç krà˝owniki ZOP typu „Kondor” (projekt 1123), dysponujàce silnym lotnictwem pok∏adowym.
Zgodnie z decyzjà z dnia 3 grudnia 1958 poczàtkowo planowano budow´ 12 takich jednostek, jednak ostatecznie skoƒczy∏o si´ na
zaledwie 2 okr´tach — Moskwa i Leningra d 11
oraz zamiarze budowy zmodyfikowanego
trzeciego, dysponujàcego d∏u˝szym o 12 m
kad∏ubem 12.
RównoczeÊnie podstawowym uzbrojeniem
wspomnianych krà˝owników mia∏y byç pok∏adowe Êmig∏owce s∏u˝àce do poszukiwaƒ
i zwalczania OP za pomocà bomb g∏´binowych i torped pop. Opracowanie nowych,
ci´˝kich Êmig∏owców pok∏adowych Rada Ministrów ZSRR zleci∏a w dniu 20 lutego 1958
roku zespo∏owi OKB kierowanemu przez Kamowa, wykorzystujàc jego wczeÊniejsze, nie
najlepsze co prawda doÊwiadczenia z prac
nad Ka-10 i Ka-15.
Warunki techniczne dla maszyn zosta∏y
opracowane wspólnie przez lotnictwo i marynark´ wojennà, stàd te˝ ˝artobliwie twierdzono, ˝e Êmig∏owiec oznaczony jako Ka -25 (w
kodzie NATO „Hormone”) mia∏ dwóch ojców
chrzestnych — marsza∏ka lotnictwa Wierszynina i admira∏a floty Gorszkowa. Warunki
przewidywa∏y, ˝e nowa maszyna winna wykonywaç zadania w zakresie pop, wskazywania
celów, ratownictwa morskiego i szkolnictwa
lotniczego. Âmig∏owiec winien posiadaç
2 wspó∏osiowe wirniki, nap´dzane przez 2 silniki turbinowe. Pok∏adowe Êrodki techniczne
powinny umo˝liwiç utrzymanie si´ na powierzchni morza w przypadku koniecznoÊci
awaryjnego wodowania. Za∏og´ stanowi∏o
2 lotników, dysponujàcych pok∏adowà stacjà
radiolokacyjnà oraz opuszczanà stacjà hydroakustycznà.
Pracami nad projektem okreÊlonym jako
„Izdielije D” prowadzi∏ Jurij A. ¸azarenko
z zespo∏u Kamowa, przy czym równolegle
DB” —
opracowano 2 wersje Êmig∏owca — „D
DC” — do naprowado zwalczania OP oraz „D
dzania pocisków rakietowych. Wymiary kad∏uba Êmig∏owca limitowane by∏y wielkoÊcià anteny pok∏adowej stacji radiolokacyjnej typu
„Inicjatiwa-2K” oraz torpedy AT-1.
Jako nap´d wykorzystano silniki turbinowe
typu GTD-3 zaprojektowane w OKB
W. A. G∏uszenkowa, zabudowane w specjalnej
gondoli nad kad∏ubem. W gondoli znajdowa∏y
si´ równie˝ reduktor WR-3, system sterowania
wirników wraz ze wspomaganiem hydraulicznym, automatyka paliwowa oraz system ochrony przeciwpo˝arowej. Konstrukcja modu∏u
gondoli silnikowej zapewnia∏a du˝à ∏atwoÊç

62

obs∏ugi. Jej monta˝ trwa∏ 2,5-3,5 godziny, natomiast demonta˝ zaledwie 1-1,5 godziny.
W maju 1960 zosta∏a zatwierdzona komisyjnie makieta Êmig∏owca, co pozwoli∏o na
podj´cie budowy serii próbnej. Do kwietnia
1961 zdo∏ano zbudowaç 2 pierwsze egzemplarze, dzi´ki czemu w dniu 26 kwietnia nastàpi∏
start maszyny „resursowej”, pilotowanej
przez Dmitrija Jefremowa. Maszyna ta wykona∏a kilka wzlotów na wysokoÊç 2-3 m, poczym zosta∏a poddana próbom zm´czeniowym na uwi´zi. Drugi tym razem ju˝ lotny egzemplarz Êmig∏owca Ka-25 w wersji pop,
wzbi∏ si´ w powietrze 21 maja 1961, wykonujàc lot o pe∏nym profilu. Jako trzeci oblatano
Ka-25 w wersji naprowadzania rakiet. Wkrótce te˝ w dniu 9 lipca 1961 eksperymentalny
egzemplarz trafi∏ wraz z innymi Êmig∏owcami
na parad´ lotniczà w Tuszyno pod Moskwà,
gdzie po raz pierwszy zosta∏ zaprezentowany
publicznie. Maszyn´, która wzbudzi∏a swymi
rozmiarami spore zainteresowanie wÊród zachodnich ekspertów lotniczych pilotowa∏
wówczas J. I. ¸ariuszin. Rzecz znamienna,
Êmig∏owiec zademonstrowano z podwieszonymi makietami nieistniejàcych pocisków rakietowych, co zosta∏o momentalnie rozpoznane
przez specjalistów.
Mimo pomyÊlnego publicznego „debiutu”
przed zespo∏em Kamowa by∏a jeszcze daleka
droga do uzyskania w pe∏ni sprawnej maszyny
bojowej. Podstawowà trudnoÊç, którà musieli
pokonaç konstruktorzy stanowi∏ tak zwany
„rezonans ziemny”, polegajàcy na silnym rozko∏ysie bocznym Êmig∏owca bezpoÊrednio po
wylàdowaniu, prowadzàcym do zaczepienia
koƒcówek ∏opat wirnika o pod∏o˝e, co prowadzi∏o do ich po∏amania i z regu∏y powa˝nych
uszkodzeƒ ca∏ej maszyny. W celu usuni´cia tego negatywnego zjawiska dobrano drogà eksperymentalnà czteropunktowe podwozie Êmig∏owca o odpowiedniej sztywnoÊci, które nie

mog∏o byç zbyt „twarde” by uniknàç efektu
odbicia pi∏ki tenisowej, ani te˝ zbyt „mi´kkie”
by uniknàç „rozp∏aszczenia” na làdowisku.
K∏opoty sprawia∏a tak˝e poczàtkowo zastosowana przek∏adnia WR-3.
Zupe∏nie inny problem stanowi∏a kwestia
wyposa˝enia Êmig∏owca w niezb´dny sprz´t do
poszukiwaƒ i zwalczania OP. Nie istnia∏ jeszcze wówczas ˝aden odpowiedni radar pok∏adowy, wi´c zaadaptowano urzàdzenie „Inicjatiwa-2”, pochodzàce z làdowego samolotu
bombowego Jak-28 I. Nie by∏a to zresztà
pierwsza taka modyfikacja, bowiem wczeÊniej
w wersji „Inicjatiwa-2B” zastosowano jà w ∏odziach latajàcych konstrukcji Beriewa Be-12.
W wyniku kolejnych prób powsta∏ w koƒcu radar, mo˝liwy do zamontowania na pok∏adzie
Êmig∏owca, oznaczony jako „Inicjatiwa-2K”.
Przy zupe∏nie przyzwoitych parametrach urzàdzenie to posiada∏o jednak dwa mankamenty,
a mianowicie — doÊç znacznà wag´ i du˝à
wra˝liwoÊç na wibracj´, tak charakterystycznà
dla tej kategorii statków powietrznych.
Jesienià 1961 roku po zakoƒczeniu wst´pnej fazy prób prototypów Ka-25, zapad∏a decyzja o podj´ciu seryjnej produkcji maszyny
przez Zak∏ad nr 99 w U∏an-Ude, wczeÊniej
wytwarzajàcy Ka-15. Podj´cie produkcji seryjnej okaza∏o si´ dla zak∏adu zadaniem bardzo
trudnym, wymagajàcym d∏ugiego okresu przygotowawczego z uwagi na stopieƒ z∏o˝onoÊci
zastosowanych rozwiàzaƒ technicznych oraz
bogactwo i ró˝norodnoÊç wyposa˝enia. Nie

11. Moskwa, Leningrad — radz. krà˝. ZOP proj. 1123, zbud.
1962-1968 (M), 1965-1969 (L)
Niko∏ajew, wyp. 14 900/17 500 t, d∏. 189,1 m, szer. 34 m,
zan. 8,1 m, turbiny par. 90 000 KM, pr´dkoÊç 30 w., uzbr.:
2 wpr „Sztorm”, 1 wpr „Wihr”, 4 x 57 mm plot, 10 wt kal.
533 mm, 2 x RBU-6000, 14 Êmig∏owców Ka-25, za∏oga 850
ludzi.
12. wg Biere˝noj S. S., Sowietskij WMF 1945-1995 Krejsera,
bolszije protiwo∏odocznyje korabli, esmincy, „Morskaja
Kollekcija” 1/1995.

Jeden z pierwszych seryjnych Êmig∏owców Ka-25P¸ sfotografowany na wystawie sprz´tu lotniczego w Moskwie
fot. Siergiej Ba∏akin
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Ka-25P¸, ze sk∏adu grupy lotniczej krà˝ownika Moskwa w locie — lata siedemdziesiàte.
fot. zbiory Siergiej Ba∏akin

od rzeczy jest dodaç, ˝e tak na dobrà spraw´
Êmig∏owiec przez ca∏y czas znajdowa∏ si´ jeszcze w fazie cz´sto modyfikowanego prototypu, co dodatkowo komplikowa∏o ca∏e zadanie. DoÊç powiedzieç, ˝e pierwszy egzemplarz
w wersji DB z serii 5 maszyn wyprodukowanych w U∏an-Ude wzniós∏ si´ w powietrze
i wykona∏ 30 minutowy lot, mimo zaanga˝owania dyrektora zak∏adów S. I. Isajewa, dopiero 25 kwietnia 1965. Ca∏à zaÊ seri´ przedprodukcyjnà ukoƒczono do 31 grudnia 1965
roku, co pozwoli∏o równie˝ na zamkni´cie cyklu prób zak∏adowych.
Pierwsze z wyprodukowanych seryjnie
Ka-25, które do tej pory nie zdo∏a∏y jeszcze
zaliczyç pozytywnie prób paƒstwowych trafi∏y
latem 1966roku do specjalnie utworzonego
555 samodzielnego pu∏ku Êmig∏owców pop,
stacjonujàcego w Oczakowie na czarnomorskim wybrze˝u Ukrainy. Pu∏k ten pe∏ni∏ funkcj´ jednostki szkolnej, której zadaniem by∏o
przygotowanie personelu tak latajàcego jak
i naziemnego (o przepraszam, precyzyjniej nawodnego) niezb´dnego do obs∏ugi nowego
sprz´tu. Szkolenie rozpocz´to w koƒcu 1966,
przy czym jako pierwsi zaznajomili si´ z Ka-25
w wersji DB lotnicy z 872 samodzielnego pu∏ku Êmig∏owców pop Floty Czarnomorskiej
z Kaczi na Krymie. Jako nast´pni w poczàtkach 1967 szkolenie przeszli piloci z Floty Pó∏nocnej, zaÊ latem 1969 z Floty Ba∏tyckiej, a jako ostatni z Floty Oceanu Spokojnego. Szkolenie obejmowa∏o 100-120 godzin nalotu,
w tym oko∏o 400 startów i làdowaƒ 13.
Ju˝ w roku 1967 pierwsze Êmig∏owce typu
Ka-25 pojawi∏y si´ w Niko∏ajewie, gdzie w fazie robót wykoƒczeniowych znajdowa∏ si´
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okr´t proj. 1123 Moskwa, na którego pok∏adzie mia∏y bazowaç ostatecznie nowe maszyny.
Intensywne próby morskie Ka-25 zosta∏y
przeprowadzone w warunkach oceanicznych
Atlantyku przy okazji „pokojowej” ekspedycji
oceanograficznej jednostek hydrograficznych
w rejon równika. Ekspedycjà kierowa∏ adm.
Lew W∏adymirski, a uczestniczy∏y w niej zarówno okr´ty nawodne jak i podwodne, tak˝e
o nap´dzie atomowym. Jednostkà flagowà
„hydrografów” by∏ okr´t-baza okr´tów podwodnych Tobo ∏ 14, na którego pok∏ad zaokr´towano Êmig∏owiec Ka-25 w „cywilnych” znakach „Aerof∏otu”. W czasie trwajàcej 175 dób
wyprawy (od kwietnia do wrzeÊnia 1967)
Ka-25 wylata∏ bezawaryjnie ponad 100 godz.,
wykonujàc szeroki wachlarz zadaƒ, czym
w pe∏ni potwierdzi∏ swà du˝a przydatnoÊç dla
potrzeb marynarki wojennej. DoÊwiadczenia
eksploatacji w trudnych warunkach pogodowych pozwoli∏y na sprawdzenie nie tylko wyposa˝enia, ale i sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji.
Po tych nader pozytywnych doÊwiadczeniach konstruktorzy po raz kolejny przedstawili Êmig∏owiec do prób paƒstwowych, które
prowadzono latem 1968 roku w oÊrodku Kamyszi odleg∏ym o 16 km od Teodozji na Krymie. Maszyna nie zyska∏a jednak aprobaty komisji paƒstwowej. Przyczynà odrzucenia by∏a
niestabilna praca systemu poszukiwawczo-celowniczego „Bajka∏”, stanowiàcego podstawowe wyposa˝enie maszyny w wersji pop, decydujàcego tym samym o mo˝liwoÊci faktycznego wykorzystania Êmig∏owca do realizacji podstawowego zadania, jakim by∏o zwalczanie
okr´tów podwodnych przeciwnika. W sk∏ad

systemu „Bajka∏” wchodzi∏ radar „Inicjatiwa-2K”, system radiohydroakustyczny „Baku”z odbiornikiem RPM-S i bojami hydroakustycznymi typu RLB „Pop∏awok-1A” oraz stacja hydroakustyczna WGS-2 „OKA” wzgl´dnie zamiennie magnometr APR-60 „Orsza”.
Prace nad odpowiednim zgraniem wszystkich
tych urzàdzeƒ ciàgn´∏y si´ a˝ do roku 1971,
gdy wreszcie osiàgni´to zadawalajàce rezultaty. Tym samym w koƒcu po prawie 10 latach
od chwili pierwszego startu prototypu zdo∏ano
w dniu 2 grudnia 1971 uzyskaç pozytywnà opini´ komisji paƒstwowej, co pozwoli∏o na
wprowadzenie Êmig∏owca Ka-25 od roku 1972
na uzbrojenie marynarki wojennej ZSRR.
Ju˝ na d∏ugo przed oficjalnym przyj´ciem
Ka-25 na uzbrojenie WMF, maszyny tego typu,
stanowiàce etatowe wyposa˝enie okr´tów pr.
1123, bra∏y w okresie od sierpnia do grudnia
1967 roku w próbach zdawczo-odbiorczych
Moskwy na Morzu Czarnym, wykonujàc mi´dzy innymi ponad 100 startów i làdowaƒ w ró˝nych porach doby i warunkach atmosferycznych15. W czasie tych prób dosz∏o do pierwszego morskiego wypadku Ka-25, pilotowanego
przez oblatywacza Jewdokimowa. W trakcie
làdowania maszyna „chybi∏a” pok∏ad lotniczy
i uton´∏a, a pilota podj´to z wody 16.
Nied∏ugo po wejÊciu krà˝ownika ZOP Moskwa do s∏u˝by we Flocie Czarnomorskiej,
które nastàpi∏o 10 stycznia 1968, okr´t wyruszy∏ w pierwszy rejs na Morze Âródziemne.
W dniu 19 wrzeÊnia 1968 Grupa Poszukiwawczo-Uderzeniowa w sk∏adzie Moskwa oraz
2 du˝e okr´ty pop (BPK) R i e s z y t i e l n y j
i Otwa˝nyj 17 opuÊci∏a Sewastopol, kierujàc si´
przez Bosfor na Morze Âródziemne, gdzie
podj´to intensywne çwiczenia z wykorzystaniem Êmig∏owców pok∏adowych. Wykonywano
mi´dzy innymi loty dzienne i nocne oraz
dzienne poszukiwania OP w zawisie przy u˝yciu stacji hydroakustycznej „Oka-2”. Dzia∏ania radzieckich okr´tów i si∏ powietrznych,
które mi´dzy innymi 19 paêdziernika 1968
przeprowadzi∏y wspólne çwiczebne „∏owy” na
OP, by∏y intensywnie obserwowane przez si∏y
morskie paƒstw NATO. Zespó∏ powróci∏ do
Sewastopola 5 listopada 1968, zaÊ rezultaty
przeprowadzonych çwiczeƒ sta∏y si´ jednà
z podstaw opracowania za∏o˝eƒ taktycznych
bojowego u˝ycia Êmig∏owców Ka-25.
13. wg Roman W. D., „Ka-25 — dlinnaja ruka” admira∏a
Gorszkowa, „Awiacja i Wremija” nr 6/1996.
14. Tobo∏ — radz. okr´t-baza op, proj. 1886, zbud. Niko∏ajew,
wyp. 6 750/9 650 t, d∏. 145 m, szer. 17,7 m, zan. 6,5 m, motorowiec 8 000 KM, pr´dkoÊç 17 w., zasi´g 9 500 Mm/16
w., uzbr.: 2 wpr „Strie∏a”, 8 x 57 mm plot, làdowisko dla
Êmig∏owca za∏oga 450 ludzi.
15. wg Butowsk P., Lotnictwo wojskowe Rosji, cz. 2, Warszawa.
16. wg Roman W. D., „Ka-25 — dlinnaja.... ”.
17. Rieszytielnyj, Otwa˝nyj — radz. nisz. proj. 61, zbud. 19651967 (R), 1963-1965 (O), Niko∏ajew, wyp. 3 400/4 390 t,
d∏. 144 m, szer. 15.8 m, zan. 4,6 m, turbiny par. 72 000 KM,
pr´dkoÊç 34 w., uzbr.: 2 wpr „Wo∏na”, 4 x 76,2 mm AK-726, 5 wt kal. 533 mm, 2 x RBU-6000, 2 x RBU-1000,
Êmig∏owiec Ka-25, za∏oga 266 ludzi.
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Interesujàca, lecz nie najlepszej jakoÊci, fotografia Ka-25C w locie. Uwag´ zwraca du˝a os∏ona radaru,
pochylone przednie i podniesione tylne podwozie.
fot. „Combat Flottes of the World”

Równolegle z budowà Êmig∏owca Ka-25
w wersji do poszukiwaƒ i zwalczania OP oznaczonej jako Ka -25P¸ (w kodzie NATO „Hor mone -A”) trwa∏y tak˝e prace nad wersjà maszyny przystosowanej do wskazywania celów
morskich i làdowych dla pocisków rakietowych znajdujàcych si´ na uzbrojeniu du˝ych
okr´tów nawodnych. W tym przypadku Êmig∏owiec pe∏ni∏ funkcj´ wysuni´tego „latajàcego radaru”, co pozwala∏o znacznie zwi´kszyç
zasi´g tych urzàdzeƒ zainstalowanych na pok∏adach okr´tów, a tym samym w pe∏ni wykorzystaç mo˝liwoÊci zamontowanego uzbrojenia rakietowego.
Podstawowym urzàdzeniem zainstalowanym na Ka-25 by∏a stacja radiolokacyjna systemu rozpoznania i wskazywania celów
„Uspiech”, a precyzyjniej jej cz´Êç lotnicza,
bowiem podstawowe elementy znajdowa∏y si´
na okr´cie-nosicielu rakiet. Radar pok∏adowy
obserwacji ogólnej systemu „Uspiech” ze Êmig∏owca pozwala∏ na wykrywanie typowych celów na odleg∏oÊç do 250 km. Drugim elementem systemu zamontowanym na tej wersji Êmig∏owca by∏a automatyczna stacja retranslacyjna ASPD, pozwalajàca na transmisj´ obrazu
z powietrza na okr´t w czasie rzeczywistym.
Urzàdzenia pok∏adowe Ka-25 nie pozwala∏y
co prawda na bezpoÊrednie sterowanie lotem
rakiet, ale umo˝liwia∏y operatorom na okr´cie
sta∏à obserwacj´ zarówno odpalonego pocisku
jak i samego celu, co umo˝liwia∏o dokonywanie ewentualnych korekt.
System „Uspiech” zosta∏ przyj´ty na uzbrojenie ju˝ w roku 1965, co znakomicie przyspieszy∏o budow´ Êmig∏owca w nowej wersji
DC. Pierwszy lot prototypu odby∏ si´ w 1963,
a jeszcze do koƒca tego roku zdo∏ano zakoƒczyç próby fabryczne, co pozwoli∏o na podj´cie w 1964 na lotnisku w Bia∏ej Cerkwi na
Ukrainie prób làdowych na „sucho”. Po za-
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koƒczeniu tych prób maszyn´ skierowano do
Siewieromorska, gdzie rozpocz´to pierwsze
starty i làdowania, zarówno dzienne jak i nocne z pok∏adu okr´tu, którym by∏ krà˝ownik
rakietowy Grozny j 18. WczeÊniej loty nad wodà wykonywano jedynie nad sztucznym jeziorem pod Kijowem. Do paêdziernika 1965 zdo∏ano pomyÊlnie przeprowadziç wspólne çwiczenia z wykorzystaniem Êmig∏owca i urzàdzeƒ naprowadzajàcych znajdujàcych si´ na

okr´cie. Próby paƒstwowe zosta∏y wykonane
w Czka∏owie, a po ich zakoƒczeniu w pe∏ni
odpowiadajàca za∏o˝eniom projektowym maszyna oznaczona jako Ka -25C (w kodzie NATO „Hormone -B”) wesz∏a na uzbrojenie radzieckiej marynarki wojennej. Zak∏adano, ˝e
w Êmig∏owce
Ka-25C zostanà wyposa˝one krà˝owniki
rakietowe proj. 58 Groznyj, krà˝owniki pop
p r . 1 1 2 3 Moskwa oraz du˝e okr´ty pop
(BPK) proj. 1134 Admira∏ Zozulja i proj.
1155 Uda∏oj.
Zewn´trznie Ka-25C w wersji C mo˝na by∏o ∏atwo rozpoznaç po charakterystycznej du˝ej owalnej (bulwiastej) os∏onie radaru
„Uspiech-2A” zamontowanego w przedniej
cz´Êci kad∏uba oraz drugiej cylindrycznej os∏ony anteny urzàdzenia retlanslacyjnego „Kobalt-2” w tylnej cz´Êci kad∏uba poni˝ej belki
ogonowej. Innym wyró˝nikiem by∏o podwozie
podnoszone w gór´ na czas pracy urzàdzeƒ radarowych i translacyjnych by ograniczyç ewentualne zak∏ócenia.
Produkcj´ Êmig∏owców w tej wersji podj´to
równie˝ w Zak∏adach nr 99 w U∏an-Ude, przy
czym liczba wykonanych maszyn by∏a niewielka i nie przekroczy∏a 50 sztuk.
18. Groznyj — radz. krà˝. rak. proj. 58, zbud. 1960-1962 Leningrad, wyp. 4 300/5 350 t, d∏. 142,3 m, szer. 16 m, zan.
4,7 m, turbiny par. 92 000 KM, pr´dkoÊç 36 w., uzbr.:
8 wpr P-35, wpr „Wo∏na”, 4 x 76,2 mm plot., 2 x RBU-6000, 6 wt kal. 533 mm, za∏oga 304 ludzi.

Ka-25PS na pok∏adzie okr´tu szpitalnego Jenisej.

fot zbiory Sergiej Ba∏akin
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Kolejnà trzecià szeroko rozpowszechnionà
wersjà Ka-25 by∏a maszyna poszukiwawczo-ratownicza i transportowa oznaczona jako Ka -25PS (w kodzie NATO „Hormone -C”). Jej
zadaniem by∏o prowadzenie poszukiwaƒ rozbitków oraz podejmowanie z wody lub pok∏adu innych jednostek p∏ywajàcych rannych czy
poszkodowanych, a nast´pnie ich transport
wraz ze wst´pnym zaopatrzeniem medycznym. Wersja PS powsta∏a na bazie Êmig∏owca
Ka-25P¸ z którego zdemontowano ca∏e wyposa˝enie do poszukiwaƒ OP, pozostawiajàc
jedynie radar, a w zamian montujàc standardowe wyposa˝enie sanitarno-ratownicze.
Obejmowa∏o ono elektrycznà wyciàgark´ typu LPG-2 o udêwigu 250 kg wraz ze specjalnym siedziskiem transportowym, tratw´ ratunkowà, opuszczanà drabink´ sznurowà
oraz wyposa˝enie medyczne w postaci apteczki, termosów oraz noszy dla rannych.
Âmig∏owiec zosta∏ wyposa˝ony w 2 silne reflektory umieszczone po bokach kad∏uba,
2 zrzucane boje sygnalizacyjne oraz dodatkowy radiokompas ARK-U2. Adaptacje Ka-25
z wersji P¸ na PS dokonywane by∏y fabrycznie lub te˝ bezpoÊrednio w jednostkach, wtedy jednak z regu∏y nie montowano reflektorów i zrzucanych boji. W sk∏ad za∏ogi Êmig∏owca w wersji PS wchodzi∏ ratownik (sanitariusz), którego stanowisko znajdowa∏o si´
na prawej burcie we wn´trzu ∏adowni, naprzeciw drzwi. Ka-25PS móg∏ zabieraç na pok∏ad i transportowaç 2 rannych na noszach
wzgl´dnie do 10 ludzi w pozycji siedzàcej
bezpoÊrednio na pod∏odze.
Obok wymienionych wy˝ej w OKB Kamowa powsta∏o jeszcze kilka innych wersji Êmig∏owca Ka-25, prototypów lub przeznaczonych z regu∏y do wykonania okreÊlonego zadania, jednak ˝adna z nich nie wesz∏a do produkcji seryjnej. Jako najbardziej rozpowszechnione nale˝y wymieniç wersje szkolne UDB
i UBC, które powsta∏y na drodze demonta˝u
ca∏ego wyposa˝enia specjalistycznego i likwidacji stanowiska nawigatora-operatora, a zabudowy w to miejsce drugiej pary sterów z minimalnym tylko osprz´tem nawigacyjnym.
Jako szczególne nale˝y wymieniç Êmig∏owce Ka-25P¸ ze specjalnym wyposa˝eniem pok∏adowym umo˝liwiajàcym wykrycie z powietrza ∏adunku jàdrowego znajdujàcego si´ na
okr´cie czy statku nad którym dokonywano
oblotu. Wyprodukowano 4 takie maszyny, po
jednej dla ka˝dej z radzieckich Flot.
Innymi modyfikacjami by∏y Êmig∏owce przeznaczone do obs∏ugi prób kosmicznych, a precyzyjniej podejmowania z morza cz´Êci aparatów, które powróci∏y na Ziemi´ wodujàc na
Oceanie Indyjskim. Dzia∏anie takie pod kryptonimem „Ellips” i „Selenga” przeprowadzono
odpowiednio w latach 1967-1968 i 1970.
Równie˝ próby radzieckich mi´dzykontynentalnych pocisków balistycznych zabezpie-
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cza∏y zmodyfikowane specjalnie Êmig∏owce
Kamowa. W toku operacji przeprowadzonej
na wodach Oceanu Spokojnego uczestniczy∏o
6 jednostek p∏ywajàcych zabezpieczenia proj.
1130 i proj. 1128, ka˝da z nich posiada∏a na
pok∏adzie zaokr´towanà maszyn´ Ka -26IW,
wyposa˝onà w specjalny czu∏y magnetometr.
Âmig∏owce wznosi∏y si´ w rejon przewidywanego upadku g∏owic bojowych, by nast´pnie
precyzyjnie namierzyç koordynaty miejsca
upadku, co po przekazaniu do centrum lotów
pozwala∏o na stwierdzenie faktycznego rozrzutu odpalanych rakiet. Wyprodukowano
6 maszyn Ka-25 w wersji IW.
Warto tak˝e zwróciç uwag´, ˝e wszelkie zadania specjalne na oceanach Êwiata wykonywane by∏y przez zmodyfikowane Êmig∏owce
Ka-25 w cywilnych barwach „Aerof∏otu”.
Powsta∏y jeszcze, w ramach konkursu na
Êmig∏owiec uderzeniowy prototypowy Ka -25F
— maszyna szturmowa, jednak w tym przypadku prace nie wysz∏y poza stadium projektu19. Podobny by∏ los wielozadaniowego wariantu Ka -25M. Cz´Êç maszyn w wariancie P¸
zosta∏a przebudowana do standardu
Ka -25P¸Ju przeznaczonego do przenoszenia
atomowych bomb g∏´binowych 8F59 „Skat”
w specjalnie przystosowanej, klimatyzowanej
komorze bombowej.
Nale˝y wspomnieç tak˝e o w pe∏ni cywilnej
modyfikacji Êmig∏owca, jakà by∏ Ka - 25K
(Kran — pol. Dêwig)
Prace nad tà maszynà bazujàcà na standardzie DB rozpocz´to w styczniu 1967 roku,
a kierowa∏ nimi m∏ody konstruktor OKB Kamowa S. Michiejew. Seryjny Êmig∏owiec zosta∏
ca∏kowicie „wypatroszony” z wyposa˝enia,
a do jego dêwigarów wzd∏u˝nych zosta∏a zamocowana elektryczna wyciàgarka. Przednia
cz´Êç kad∏uba otrzyma∏a bogate przeszklenie
zarówno kabina pilotów jak i gondola operatora dêwigu, umo˝liwiajàca obserwacj´ pracy
tego urzàdzenia. Prototyp zosta∏ oblatany
przez J. ¸ariuszina ju˝ w dniu 3 maja 1967,
poczym maszyna samodzielnie dokona∏a przelot na Mi´dzynarodowy Salon Lotniczy odbywajàcy si´ na podparyskim lotnisku Le Bourget, gdzie zosta∏a publicznie zademonstrowana w ramach radzieckiej ekspozycji. Tam Ka-25K, który na zewn´trznych podwieszeniach
móg∏ unieÊç ci´˝ar do 2 t, spotka∏ si´ z du˝ym
zainteresowaniem zarówno specjalistów lotniczych jak i zwiedzajàcych.
Przewidywano równie˝ budow´ wersji pasa˝erskiej Ka-25 z 12 miejscami siedzàcymi
w kabinie dla potrzeb „Aerof∏otu”. Planowano, ˝e w ramach podzia∏u pracy w RWPG wersja ta b´dzie produkowana w Polsce.
Zarówno Ka-25K jak i wersja komunikacyjna nie wesz∏y nigdy do seryjnej produkcji.
Âmig∏owiec Ka-25 w wersji cywilnej i znakach „Aerof∏otu” zosta∏ zaokr´towany na pok∏ad lodo∏amacza o nap´dzie atomowym

Sibi r 20, gdzie pe∏ni∏ s∏u˝b´ przez wiele lat
w ekstremalnie trudnych warunkach atmosferycznych, przy spadkach temperatury dochodzàcych do 45°.
Szacuje si´, ˝e w okresie lat 1965-1973 Zak∏ad Nr 99 w U∏an-Ude wyprodukowa∏ ogó∏em 460 Êmig∏owców typu Ka-25 w podstawowych wariantach P¸, C, PS oraz innych modyfikacjach 21.

TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA
ÂMIG¸OWCA
Kad∏ub
Pó∏skorupowa konstrukcja kad∏uba Êmig∏owca wykonana jest ca∏kowicie z metalu.
Trzon konstrukcji kad∏uba tworzà 2 noÊne
dêwigary wzd∏u˝ne do których przytwierdzone
zosta∏o 18 wr´g, w tym 7 g∏ównych i 11 pomocniczych, usztywniajàcych. Ca∏oÊç poszyta t∏oczonà blachà z duralu D16T o gruboÊci 0,3mm.
Kad∏ub dzieli si´ na cz´Êç przednià a˝ do
wr´gi nr 4, mieszczàcà kabin´ pilotów, nast´pnie przestrzeƒ ∏adunkowà mi´dzy wr´gami nr
4 a nr 14 oraz belk´ ogonowà przytwierdzonà
do wr´gi nr 16. Kabina pilotów wyposa˝ona
jest w odsuwane do ty∏ drzwi (z mo˝liwoÊcià
ich awaryjnego odrzucenia) na ka˝dej z burt.
Przeszklenie kabiny wykonano ze szk∏a organicznego o gruboÊci 3 mm. Przestrzeƒ ∏adunkowa o pojemnoÊci
7,3 m∏ ma d∏ugoÊç 3,95 m, szerokoÊç 1,201,48 m i wysokoÊç 0,90-1,25 m. W komorze ∏adunkowej znajdujà si´ drzwi na lewej burcie
o wymiarach 1,20 x 1,07 m.
Belka ogonowa o konstrukcji metalowej
zakoƒczona jest potrójnym statecznikiem pionowym o rozpi´toÊci 3,76 m, którego zewn´trzne powierzchnie, nachylone pod kàtem
15° do kad∏uba, posiadajà zabudowane stery
kierunkowe. Szkielet statecznika wykonano
z duralu, poszycie mieszane — natarcia
z D16T, a pozosta∏e powierzchnie z w∏ókna
szklanego i p∏ótna. Stery kierunkowe pokryte
p∏ótnem typu AM-100.
Podwozie
Podwozie sta∏e, czteropunktowe, pozwalajàce na start i làdowanie zarówno z miejsca jak
i z rozbiegu. Rozstaw goleni przedniego podwozia 1,41 m, zakoƒczonych pojedynczymi, samo skr´tnymi ko∏ami 400 x 150 mm. W póêniejszych seriach golenie te zosta∏y wyposa˝one w t∏umiki drgaƒ typu „Shimmy”. Rozstaw
19. wg Gruszczyƒski. J., Âmig∏owce pok∏adowe Kamowa,
„Okr´ty Wojenne” nr 4-6/1992.
20. Sibir — radz. lodo∏amacz, zbud. 1977 Leningrad, wyp. 19
300/23 460 t, d∏. 148 m, szer. 30 m, zan. 11m, nap´d atomowy, turbinowo-elektryczny 56 075 kW, 3 Êruby, pr´dkoÊç 21 w., za∏oga 147 ludzi.
21. wg Roman. W. D., „Ka-25 — dlinnaja.... ”, natomiast innà
liczb´ podaje Butowski P., Lotnictwo wojskowe... , który
mówi o oko∏o 250 maszynach w latach 1965-1977, natomiast w Kamowy dla... ten sam autor wymienia liczb´ 275
sztuk.
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Ka-26P¸ na pok∏adzie krà˝ownika Moskwa w trakcie obs∏ugi technicznej.

goleni tylnego 3,52 m, zakoƒczone ko∏ami
g∏ównymi 600 x 180 mm, wystajàcymi poza obrys kad∏uba. Odleg∏oÊç mi´dzy goleniami
przednimi a tylnymi 3,02 m. Hamulce pneumatyczne.
Âmig∏owce pierwszych serii wyposa˝one by∏y w nadmuchiwane pontony na ka˝dej z goleni, s∏u˝àcymi do utrzymywania maszyny na powierzchni wody w przypadku awaryjnego wodowania. Z tego rozwiàzania zrezygnowano
w dalszych seriach w latach siedemdziesiàtych
z uwagi na znaczny ci´˝ar, wynoszàcy ponad
260 kg i ma∏à niezawodnoÊç.
Âmig∏owce Ka-25 w wersji C s∏u˝àce do naprowadzania pocisków rakietowych zosta∏y
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fot. zbiory Siergiej Ba∏akin

wyposa˝one w podwozie unoszone do góry na
czas pracy urzàdzeƒ radarowych i translacyjnych.
Uk∏ad nap´dowy
Nap´d Êmig∏owca Ka-25 we wszystkich wersjach stanowi∏y 2 silniki turbinowe zbudowane
w OKB G∏uszenkowa w Omsku. W prototypach zastosowano silniki typu GTD-3 o mocy
750 KM, w maszynach seryjnej produkcji typu
GTD-3F o mocy 900 KM, a od roku 1972 typu
GTD-3M o mocy 1 000 KM. Silniki dwuwa∏owe ze spr´˝arkà z siedmioma stopniami osiowymi, dwustopniowà turbinà spr´˝arki i jednostopniowà turbinà swobodnà.

Zespó∏ nap´dowy posiada∏ w pe∏ni automatyczny system sterowania pracà silników
zarówno w locie jak i na ziemi.
System paliwowy obejmowa∏ 8 mi´kkich
zbiorników paliwowych zlokalizowanych pod
pod∏ogà w komorze ∏adunkowej wraz z systemem pomp. Zbiorniki po∏àczone w 4 grupy
po 2 sztuki w ka˝dej. PojemnoÊç instalacji paliwowej w wersji Ka-25P¸ — 1 105 kg,
a w Ka-25C — 1 705 kg. Wersja Ka-25PS analogiczna jak Ka-25P¸. Istnieje mo˝liwoÊç
podwieszenia na burtach 2 dodatkowych
zbiorników zewn´trznych ka˝dy o pojemnoÊci 200 l
Ka˝dy z silników dysponowa∏ niezale˝nym
systemem zasilania paliwem.
System noÊny maszyny stanowi∏y dwa trój∏opatowe, przeciwbie˝ne wirniki noÊne
umieszczone na jednej osi. Patrzàc od góry
— górny wirnik obraca∏ si´ zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, a dolny w kierunku przeciwnym. ¸opaty wirnika o kszta∏cie prostokàtnym i wymiarach 7,085 m x 0,37
m wykonane ze stopu aluminium AD33 posiada∏y profil NACA-230-12. ¸opaty zosta∏y
wyposa˝one w elektrycznà instalacj´ odladzajàcà oraz pneumatycznà do poszukiwania
szczelin w konstrukcji. Na koƒcówkach ∏opat
górnego wirnika noÊnego znajdowa∏y si´
Êwiat∏a pozycyjne. Natarcie ∏opat zabezpieczone warstwà gumy przed abrazjà.
G∏owica wirnika s∏u˝àca do umocowania
∏opat, nadawania im momentu obrotowego
i sterowania wykonana ze stali zosta∏a zamontowana na wale czterostopniowego reduktora WR-3 (od 1972 r. WR-3M). G∏owica
sk∏ada∏a si´ z mocowaƒ ∏opat górnego i dolnego wirnika oraz mechanizmu sterujàcego
nap´dzanego uk∏adem si∏owników hydraulicznych. Na mocowaniach ∏opat obu wirników zainstalowano elektryczny mechanizm
umo˝liwiajàcy ich sk∏adanie (2 ∏opaty obraca∏y si´ wokó∏ swej osi w kierunku belki ogonowej), co u∏atwia∏o przechowywanie maszyn
w warunkach zaokr´towania.
Uk∏ad nap´dowy zaopatrzony by∏ w 3 autonomiczne systemy smarowania zapewniajàce
w∏aÊciwà prac´ elementów silnika i reduktora.
Pok∏adowa instalacja elektryczna Êmig∏owca zasilana by∏a przez 2 pràdnice pràdu sta∏ego typu STG-6M o mocy 6kW ka˝da, dajàce
pràd o napi´ciu 27 V oraz 2 baterie akumulatorów 15SCS-45A. Pràd zmienny o cz´stotliwoÊci 400 Hz zapewnia∏a pràdnica SGS-40U
o mocy 40 kW, a sytuacjach awaryjnych przetwornik PT-1000CS.
Wyposa˝enie nawigacyjno-pilota˝owe
Podstawowym elementem wyposa˝enia pilota˝owego Ka-25 by∏ czterokana∏owy ró˝nicowy automatyczny pilot typu AP-114, w∏àczany przed startem wraz z uruchomieniem
silników, a wy∏àczny po wylàdowaniu, umo˝-
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Ka-25P¸ (Hormone-A)

Uwaga! na niektórych rysunkach pomini´to wirniki

Ka-25C (Hormone-B)

Ka-25PS (Hormone-C)

rys. Jerzy Lewandowski
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liwiajàcy wykonywanie szeregu dzia∏aƒ zarówno z udzia∏em jak i bez udzia∏u pilota.
Urzàdzenie to umo˝liwia∏o stabilizacj´ kursu, przechy∏u i zawisu, a przy w∏àczonym kanale wysokoÊci równie˝ utrzymywanie barometrycznej wysokoÊci lotu, wa˝nej w trakcie
wykonywania zadaƒ bojowych.
Uzupe∏nienie wyposa˝enia stanowi∏y pr´dkoÊciomierz US-250, wysokoÊciomierze
WD-10 i DW-15M, wariometr WAP-30-MK,
sztuczny horyzont AGK-47WK, system kursowy KS-3B, kompas magnetyczny KI-13, zegar pok∏adowy AczS-1, zewn´trzny termometr powietrza TNW-45, barometr K2-715
oraz wskaênik parametrów zawisu UPW-2.
Wyposa˝enie radionawigacyjne sk∏ada∏o
si´ z radiokompasu ARK-9 oraz radiowysokoÊciomierza ma∏ych wysokoÊci RW-3.
Maszyny dysponowa∏y standardowymi
Êrodkami ∏àcznoÊci w postaci 2 radiostacji
pok∏adowych. Pierwsza z nich R-842 „Prospekt” pracowa∏a na falach krótkich (HF),
posiada∏a zasi´g 600 km i s∏u˝y∏a do ∏àcznoÊci ogólnej. Druga R-860 „PIERO” pracowa∏a na falach ultrakrótkich (UHF), mia∏a
zasi´g 100 km i s∏u˝y∏a do ∏àcznoÊci dowodzenia mi´dzy poszczególnymi maszynami zespo∏u. W charakterze radiostacji awaryjnej u˝ywano stacji R-855u „Priboj-1”, pracujàcej
w paÊmie UHF. Poza tym w sk∏ad wyposa˝enia Ka-25 wchodzi∏a rozmównica pok∏adowa
SPU-7 i magnetofon pok∏adowy MS-61 oraz
urzàdzenie rozpoznawcze „swój-obcy”

SRZO-2. Na belce ogonowej Êmig∏owca
znajdowa∏ si´ zabudowany lotniczy aparat
fotograficzny A-39.
Za∏oga Êmig∏owca dysponowa∏a indywidualnymi Êrodkami ratowniczymi, które stanowi∏y spadochrony siedzeniowe S-4B wraz
z zapasowym NAZ-7. Na pok∏adzie znajdowa∏a si´ równie˝ pneumatyczna tratwa ratunkowa MLAS-1-OB. W czasie wykonywania
lotów nad morzem cz∏onkowie za∏ogi zak∏adali specjalne kombinezony ratunkowe MSK-3 lub ich zmodyfikowanà wersj´ MSK-3M.
Uzbrojenie
Âmig∏owiec Ka-25 móg∏ zabraç na pok∏ad
uzbrojenie o ∏àcznej masie 1,100 kg 22 które
mieÊci∏o si´ w komorze bombowej zabudowanej we wn´trzu kad∏uba. Podstawowym
uzbrojeniem by∏a samonaprowadzajàca si´
torpeda AT-1, a nast´pnie jej nowsza wersja
AT-1M, przeznaczona do zwalczania OP poruszajàcych si´ z pr´dkoÊcià do 25 w´z∏ów na
g∏´bokoÊci w przedziale mi´dzy 20 a 200 m.
D∏ugoÊç torpedy wynosi∏a 3,93 m, a w wersji
do zrzucania ze Êmig∏owców pop 4,01 m, jej
kaliber 450 mm, a masa 550 kg, w tym ∏adunek g∏owicy bojowej 70 kg. Torpeda po zrzucie rozpoczyna∏a cyrkulacj´ w lewo i akustyczne poszukiwanie celu na podstawie jego
szumów. Po odnalezieniu celu torpeda sama
si´ na niego naprowadza∏a. W bezpoÊredniej
odleg∏oÊci 5-6 m od poszukiwanego OP zadzia∏anie zapalnika zbli˝eniowego powodo-

PODSTAWOWE PARAMETRY i OSIÑGI ÂMIG¸OWCA Ka-25P¸ i Ka-25C

D∏ugoÊç kad∏uba
ze z∏o˝onym wirnikiem
Ârednica wirnika
WysokoÊç na postoju
SzerokoÊç kad∏uba
Silnik typ
moc
Masa startowa
normalna
maksymalna
Pr´dkoÊç
przelotowa
maksymalna
Pu∏ap
dynamiczny
statyczny
Zasi´g
normalny
z dodatkowymi zbiornikami

Ka-25P¸

Ka-25C

9,70 m
11,60 m
15,74 m
5,35 m
3,80 m
GTD-3F
900 KM

10,00 m
11,09 m
15,74 m
5,35 m

6 970 kg
7 140 kg

6 670 kg
7 150 kg

185 km/godz
220 km/godz

170 km/godz
205 km/godz

10 m-3 500 m
500 m

10 m-3 500 m
500 m

350 km
520 km

700 km
-

GTD-3M
1 000 KM

Na podstawie danych Roman W. D., „Ka-25 — dlinnaja... ”, nieco inne wartoÊci osiàgów pu∏apu, zasi´gu, a tak˝e masy startowej przedstawia Butowski. P, Lotnictwo wojskowe.... .
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wa∏o wybuch torpedy. W przypadku utraty
celu torpeda rozpoczyna∏a powtórne poszukiwanie, a gdy i to zakoƒczy∏o si´ niepowodzeniem, po 8-9 minutach nast´powa∏a jej samolikwidacja.
W zamian torpedy AT-1 na pok∏ad maszyny mo˝na by∏o za∏adowaç trzy rodzaje klasycznych bomb g∏´binowych. By∏y to ci´˝kie
P¸AB-250-120 kal. 250 mm o masie 120 kg
z zapalnikiem uderzeniowym i niekontaktowym hydroakustycznym, Drugim rodzajem
zabieranych bomb by∏y P¸AB-50-64 wyposa˝one w zapalnik niekontaktowy lub uderzeniowy, w kasetach po 5 sztuk. Wreszcie stosowano równie˝ ma∏e bomby g∏´binowe P¸AB-MK w kasetach Dju-53 na 25 sztuk, które
mo˝na by∏o zrzucaç seriami po 5,10 lub 15.
Masa P¸AB-MK wynosi∏a 7,45 kg, w tym ∏adunek wybuchowy 0,74 kg. Âmig∏owiec Ka-25PL móg∏ jednorazowo zabraç 4 bomby
P¸AB-250-120 lub 8 P¸AB-5-64 wzgl´dnie
36 P¸AB-MK. Wszystkie znajdujàce si´ na
uzbrojeniu maszyny bomby g∏´binowy mog∏y
raziç cele na g∏´bokoÊci do 300 m.
Na przystosowanych maszynach Ka-25P¸Ju mo˝na by∏o równie˝ transportowaç
po jednej jàdrowej bombie g∏´binowej typu
8F59 „Skat”.
Do wskazywania celów s∏u˝y∏y specjalne
bomby — markery typu OMAB-25-12D
o masie 11,4 kg i OMAB-25-8N o masie 8,6
kg. Pierwszych u˝ywano w dzieƒ, a drugich
w czasie dzia∏aƒ nocnych. D∏ugoÊç bomb wynosi∏a 0,87 m, a ich kaliber 140 mm. Bomby
typu OMAB by∏y przenoszone na specjalnych
zawiesiach na burtach kad∏uba Êmig∏owca, po
2 na ka˝dej.
Zamiast uzbrojenia ofensywnego Êmig∏owce Ka-25P¸ mog∏y równie˝ zabieraç na
pok∏ad dwa typy boji radiohydroakustycznych — du˝e RGB-N „Iwa” lub ma∏e RGB-NM „Czinara”. RGB-N „Iwa” wa˝y∏ 45 kg
przy d∏ugoÊci 2 m. Móg∏ pracowaç w re˝imie
dy˝urnym 24 godz., a nieprzerwanie do
8 godz. Zasi´g jego stacji radiowej wynosi∏
do 60 km. RGB-NM „Czinara” wa˝y∏ 13,5 kg
przy d∏ugoÊci 1 m. W re˝imie dy˝urnym móg∏
pracowaç do 6 godz., a nieprzerwanie
1 godz. Jego sygna∏ by∏ odbierany na odleg∏oÊç do 30 km. Wszystkie boje radiohydroakustyczne by∏y wyposa˝one w mechanizm
samolikwidacji, który powodowa∏ ich automatyczne zatoni´cie po up∏ywie zadanego
czasu. Boje transportowane by∏y w specjalnych kontenerach kasetowych typu
KD1-25 „Cz”, zawierajàcych po 18 sztuk.
Âmig∏owce Ka-25P¸ zabiera∏y na pok∏ad 18
sztuk RGB-N „Iwa” wzgl´dnie 36 sztuk
RGB-NM „Czinar”.
(ciàg dalszy nastàpi)
22. wg Butowski. P, Lotnictwo wojskowe... ogólna masa
uzbrojenia i wymiennego wyposa˝enia wynosi∏a 1 090 kg.
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Krzysztof Hanuszek

Amerykaƒski niszczyciel rakietowy Sterett, Pacyfik — 03.03.1975 r.
fot. zbiory Arthur D. Baker III

Wietnam — wybrane
epizody dzia∏aƒ morskich
koƒcowego etapu wojny
Piszàc o wojnie w Wietnamie wi´kszoÊç, w tym autor, ma na myÊli okres 1964-1973 gdy w konflikt
na Pó∏wyspie Indochiƒskim by∏y bezpoÊrednio zaanga˝owane Stany Zjednoczone. Mimo faktu, ˝e
to w∏aÊnie incydent z udzia∏em amerykaƒskich niszczycieli „Maddox” i „Turner Joy” oraz wietnamskich kutrów torpedowych doprowadzi∏ do oficjalnego zzanga˝owania si´ USA w tà wojn´, to
jednak jej morski aspekt jest traktowany marginalnie.
Artyku∏ opisuje trzy epizody z koƒcowego etapu dzia∏aƒ. Ich wybór nie jest przypadkowy. Najpierw
o zestrzeleniu wietnamskiej rakiety P-15 przez amerykaƒski krà˝ownik rakietowy „Sterret”, pierwszym jak sàdzono tego rodzaju przypadkiem w historii, a przynajmniej o wypadkach które za to wydarzenie brano. Dalej przedstawiona zostanie jedna z najzaci´tszych bitew artyleryjskich tamtej
wojny i wreszcie na koƒcu oostatnich wystrzelonych przez U.S. Navy pociskach w Wojnie w Wietnamie.
Oto jak dotychczas przedstawiano wydarzenia 19 kwietnia 1972 roku w zatoce Dong Hoi.
Operatorzy radarów na pok∏adzie du˝ego niszczyciela rakietowego Sterett (DLG-31)1, uchwycili kilka obiektów nawodnych. Od jednego
z nich nagle od∏àczy∏ si´ inny obiekt unoszàcy si´
w gór´ i szybko poruszajàcy. Radary okr´tu automatycznie podj´∏y Êledzenie nowego obiektu.
RównoczeÊnie operatorzy urzàdzeƒ walki radioelektronicznej (WRE) otrzymali sygna∏ odpalenia przeciwokr´towego pocisku rakietowego
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i pracy zwiàzanego z nim radarem kierowanoa
ogniem. pocisk zidentyfikowano jako SS-N-2
„Styx” — NATO-wskie oznaczene kodowe pocisku P-152. By∏ to pierwszy przydadek gdy okr´t
U. S. Navy zosta∏ zaatakowany kierowanymi pociskami przeciwokr´towymi. Poniewa˝ radary
Êledzi∏y obiekt zidentyfikowany jako pocisk, mo˝liwe by∏o szybkie odpalenie doƒ salwy dwóch
rakiet przeciwlotniczych „Terrier” 3. Wachtowi
na pomoÊcie widzieli jak oba „Terriery” znikn´∏y w chmurach a potem b∏ysk eksplozji. Nieprzy-

jacielskiego pocisku nie widziano. W tym te˝
czasie Êledzony obiekt (pocisk) zniknà∏ z ekranów radarów a urzàdzenia WRE przesta∏y odbieraç sygna∏y emisji przeciwnika.
Wydawa∏o by si´ wi´c, ˝e wszystko jest jasne
i tak jak powy˝ej opisano wyglàda∏o pierwsze
w historii zestrzelenie pocisku przeciwokr´towego przez rakiet´ przeciwlotniczà. Jednak bli˝sza
analiza podaje tà kwesti´ w wàtpliwoÊç. Zacznijmy od pewnych kwestii technicznych. Dotycza
one zarówno sprz´tu amerykaƒskiego jak i wiet-

1. Sterett (DLG-31) — amerykaƒski niszczyciel rakietowy typu Belknap, w 1975 roku przeklasyfikowany na krà˝ownik
rakietowy. Zbud. Puget Sound Naval Yard 1962-1967,
wyp. 5 409/ 7 890, wymiary 166,80 x 16,70 x 5,50 m, nap´d
2 turbinami parowy o mocy 85 000 KM, pr´dkoÊç 32 w.,
uzbr.: wyrzutnia rakiet plot. „Terrier” (1 x II), dzia∏o kal.
127 mm, 2 dzia∏a kal. 76 mm (1 x II), 6 wt ZOP kal. 324
mm (2 x III), làdowisko dla Êmig∏owca, za∏oga 388 ludzi.
2. P-15 — radziecki pocisk przeciwokr´towy opracowany
w latach 1955-1960, masa ca∏kowita 2 125 kg, g∏owicy 480
kg, dlugoÊç 6,55 m, Êrednica 1,69 m, zasi´g maks. 40 km,
pr´dkoÊç; 0,9 Macha
3. RIM-2D „Terrier” — amerykaƒska rakieta plot. Êredniego
zasi´gu opracowana w latach 1959-1960, masa ca∏kowita
1 500 kg, d∏ugoÊç 8,90 m, Êrednica 0,35 m, zasi´g maks. 37
km, pr´dkoÊç 3 Macha.
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Radziecka rakieta przeciwokr´towa P-15 w trakcie za∏adunku do wyrzutni kutra rakietowego typo Osa. Taka
sama rakieta zosta∏a zastosowana przez Pó∏nocnych Wietnamczyków w ataku na niszczyciel Sterett.
fot. zbiory Ota Janecek

namskiego radzieckiej produkcji. Chodzi tu
przede wszystkim o urzàdzenie WLR-1 (uwaga,
póêniejsze wersje, szczególnie WLR-1M i dalsze
ró˝nià si´ znacznie od WLR-1z poczàtku lat siedemdziesiàtych) oraz ASMD — Anti Ship Missile Defense. WLR-1 by∏o urzàdzeniem wychwytujàcym prace radarów przeciwnika. Mia∏o obracajàcà si´ dooko∏a anten´ umieszczonà pod
os∏onà w kszta∏cie kopu∏y. Na monitorze operator mia∏ zobrazowane wykryte pracujàce radary.
Móg∏ on wybieraç ró˝ne cz´stotliwoÊci i wybraç
konkretny obiekt do dalszej analizy. Wówczas
antena urzàdzenia przestawa∏a si´ obracaç i kierowa∏a na wybrany obiekt (radar). Na ekranie
operator mia∏ wówczas ukazane podstawowe informacje o obserwowanym radarze. Wa˝nym
jest, ˝e system nie dokonywa∏ (gdy˝ nie posiada∏
takiej mo˝liwoÊci) automatycznego porównania
ze znanymi charakterystykami radarów przeciwnika. Takà analiz´ i okreÊlenia z jakim zagro˝eniem w danej sytuacji ma si´ do czynienia, przeprowadza∏ operator na podstawie doÊwiadczenia oraz posiadanej wiedzy. Urzàdzenie ASMD
ostrzega∏o przed trzema typami pocisków oznaczonych T-1, T-2 i T-3 (Tod threat = zagro˝enie).
Odpowiada∏y one rakietom P-15, S-2 „Sopka”i P-35. Uwaga! ASMD reagowa∏o na emisj´
elektronicznà urzàdzeƒ (radarów, urzàdzeƒ samonaprowadzajàcych, etc) zwiàzanych z danym
pociskam, problem polega∏ na tym, ˝e emisja
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elektroniczna brana przez Amerykanów za
zwiàzanà z danego typu pociskiem przeciwokr´towym niekoniecznie nià by∏a. Dane jakimi dysponowa∏ wówczas Zachód w tej kwestii znacznie
odbiega∏y od rzeczywistoÊci. teraz kilka s∏ów
o pociskach P-15. Aby u˝yç tej broni, cel by∏ najpierw namierzany przez radar „Rangout”. Odpalony pocisk nie mia∏ w pierwszej fazie lotu
w∏àczonych urzàdzeƒ samonaprowadzajàcych,
nie by∏ te˝ kierowany z pok∏adu okr´tu. Sterowa∏ nim autopilot, pocisk lecia∏ w kierunku pozycji, którà przed odpaleniem radar okreÊli∏ jako miejsce znajdowania si´ celu. Dopiero
w koƒcowej fazie lotu, w∏àcza∏o si´ urzàdzenie
samonaprowadzajàce kierujàc pocisk na spotkanie z celem. Pocisk P-15 leci na wysokoÊci 100200 metrów4. Porównajmy teraz naszà wiedz´
o tym jak opisano zestrzelenie pocisku. Najpierw radary wykry∏y unoszàcy si´ i szybko przemieszczajàcy obiekt, a równoczeÊnie operatorzy
urzàdzeƒ WRE otrzymali sygna∏ odpalenia pocisku i pracy jego urzàdzeƒ kierowania ogniem,
zagro˝enie zidentyfikowano jak SS-N-2 „Styx”
czyli P-15. Potem odpalono dwie rakiety przeciwlotnicze „Terrier”. Znikn´∏y one w chmurach, z pok∏adu Sterett zaobserwowano b∏ysk
eksplozji a równoczeÊnie przesta∏y pracowaç
urzàdzenia kierowania ogniem nieprzyjaciela.
Tu zaczynajà si´ wàtpliwoÊci. Po pierwsze urzàdzenia WLR-1 mog∏o w danym momencie po-

daç dok∏adne informacje tylko o jednym radarze
przeciwnika, ale jakiego typu jest to radar okreÊla∏ na podstawie podanych danych operator,
zaÊ system ASMD daleki by∏ od dok∏adnoÊci
gdy˝ opracowano go opierajàc si´ na b∏´dnych
za∏o˝eniach. Ma∏o prawdopodobne wi´c by
urzàdzenia elektroniczne poprawnie zidentyfikowa∏y zagro˝enie. Pocisk P-15 lecia∏ na wysokoÊci 100-200 m (najwy˝ej 300 m), tymczasem
odpalone doƒ rakiety „Terrier” polecia∏y wysoko w chmury. Wydaje si´, ˝e „Terriery” nie majàc rzeczywistego celu po prostu lecia∏y w sinà
dal, zaÊ zaobserwowana eksplozja nie by∏a trafieniem lecz wybuchem rakiet zainicjowanym
przez urzàdzenie samolikwidujàce, które niszczy
rakiet´ gdy ta osiàgnie granice swojego zasi´gu
nie trafiajàc w cel. Amerykanie twierdzà, ˝e
w momencie gdy zaobserwowano eksplozje Êledzony ca∏y czas pocisk zniknà∏ z ekranu radaru,
a urzàdzenia WRE przesta∏y odbieraç sygna∏y
emisji przeciwnika. Do pierwszej kwestii za
chwil´ powróc´, co si´ zaÊ dotyczy drugiej, to
trzeba zaznaczyç, ˝e przez wi´kszà cz´Êç lotu pocisku P-15 nie pracujà ˝adne radarowe urzàdzenia. Mo˝liwe sà wi´c dwa wyt∏umaczenia:
— zbiegiem okolicznoÊci Wietnamczycy akurat wy∏àczyli radar, który Amerykanie brali za
radar kierowania ogniem;
— stwierdzenie, ˝e urzàdzenia WRE przesta∏y odbieraç emisje przeciwnika mog∏o byç po
prostu wymyÊlone przez operatorów systemów
na pok∏adzie Sterett by uwiarygodniç ca∏à histori´ pierwszego zestrzelenia pocisku przeciwokr´towego.
Nale˝y te˝ pami´taç o warunkach w jakich toczono ca∏à walk´. Zatoka Dong Hoi jest pó∏kolista i otoczona wzgórzami, stàd mo˝liwe jest
wiele fa∏szywych odbiç na ekranie radaru. Drugà kwestià jest spotykany w tropikach (nie tylko,
ale tam szczególnie cz´sto) fenomen zwany z angielska „anaprop”. W uproszczeniu polega na
tym, ˝e fale (impulsy) elektromagnetyczne rozchodzà si´ znacznie dalej ani˝eli to jest teoretycznie mo˝liwe. Tak wi´c radar mo˝e wykryç
obiekt z du˝ej odleg∏oÊci ale i urzàdzenia WRE
mogà odbieraç emisje radarów przeciwnika pochodzàce z bardzo du˝ej odleg∏oÊci. Wreszcie
w warunkach gdy fale (impulsy) radaru odbijane
sà od obiektu (obiektów) znajdujàcych si´ daleko mo˝e wystàpiç kolejny problem. Po∏o˝enie
obiektu a szczególnie odleg∏oÊç do niego okreÊlane sà przez porównanie odst´pu w czasie
mi´dzy wystawieniem impulsu przez anten´ a jego powrotem. JeÊli ujàç rzecz alfabetycznie wyglàda to tak: impuls A — odbicie A, impuls B —
odbicie B, impuls C — odbicie C, itd. Ale w warunkach anomalii mo˝e byç tak, ˝e wys∏any zostaje impuls nim jednak nastàpi powrót odbicia
ju˝ wys∏any zostanie kolejny np: impuls A, im4. Wg K. Rokiciƒski „Kutry rakietowe typu „Komar” (proj.
183R), „Okr´ty Wojenne” nr 1/1999 (29), wed∏ug wiedzy
autora do 300 m.
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puls B — odbicie A, impuls C -odbicie B, impuls
D — odbicie C itd., przy czym jest to i tak du˝e
uproszczenie. Bioràc wi´c pod uwag´ wszystkie
wymienione czynniki (lokalizacje geograficzna,
mo˝liwoÊç anomalii) obiekty na ekranie radaru
b´dà si´ pojawiaç, znikaç i poruszaç choç ich
rzeczywiste po∏o˝enie jest zupe∏nie inne lub ich
wcale nie ma. W konkluzji autor nie wyklucza,
˝e Sterett faktycznie zestrzeli∏ pocisk przeciwokr´towy, lecz wydaje si´ to byç ma∏o prawdopodobne.
*

*

*

Pozostawiajàc niuanse wojny w wymiarze
elektronicznym spójrzmy dla odmiany na bitw´
artyleryjskà. Pod koniec kwietnia 1972 roku i na
poczàtku 1973 trwa∏a amerykaƒska operacja
„Linebacker II” wymierzona przeciwko Wietnamowi Pó∏nocnemu. Jedno z silnych uderzeƒ
mia∏o miejsce 12 stycznia 1973. Ataki wykonywa∏y bombowce B-52 oraz lotnictwo myÊliwsko-bombowe. Swà rol´ do odegrania mia∏a tak˝e
U.S. Navy. Trzy niszczyciel: Turner Joy (DD-951)5, Cochrane (DDG-21)6 i McCaffery (DD-860)7 otrzyma∏y zadanie ostrzelania celów w rejonie Vihn oko∏o 100 mil morskich na pó∏noc od
Strefy Zdemilitaryzowanej. Plan zak∏ada∏, ˝e
ogieƒ b´dzie prowadzony z du˝ej odleg∏oÊci od
brzegu a okr´tu b´dà zygzakowaç p∏ynàc z pr´dkoÊcià 32 w´z∏ów. Jednostkà flagowà by∏ Cochrane. By∏ to jedyny niszczyciel rakietowy w zespole, pozosta∏e to klasyczne niszczyciele artyle-

ryjskie, uzbrojony w rakiety przeciwlotnicze
„Standard”. Wówczas najnowsze w arsenale
U.S. Navy, a i obecnie po modernizacji wchodzà
w sk∏ad systemu AEGIS. Na obu pozosta∏ych
okr´tach w gotowoÊci znajdowa∏y si´ dru˝yny
z r´cznymi wyrzutniami rakiet przeciwlotniczych
„Redye”. Tak du˝à wag´ do obrony przeciwlotniczej na amerykaƒskich okr´tach zacz´to przywiàzywaç po ataku na jednostki U.S. Navy przeprowadzonym przez wietnamskie MiGi co zosta∏o przez autora opisane osobno. Niszczyciele
wysz∏y w morze wieczorem, gdy znalaz∏y si´
w rejonie ju˝ z dystansu oko∏o 22 000 m otworzy∏y ogieƒ na baterie nadbrze˝ne dzia∏ kal.
130 mm. Wi´kszoÊç tych baterii Wietnamczycy
tworzyli z ciàgnionych dzia∏ polowych typu M-46, które okopywano na pozycjach nad brzegiem. Parametry do strzelaƒ przekazywano z ruchomej stacji radarowej znajdujàcej si´ w pewnym oddaleniu od baterii. Jako pierwsze pod
ostrza∏em znalaz∏y si´ Cochrane i McCaffey, ale
wkrótce jeden z pocisków rozerwa∏ si´ blisko
sterburty Turner Joy i to ten w∏aÊnie okr´t przez
reszt´ starcia by∏ „ulubieƒcem” nieprzyjacielskich baterii. Na pok∏adach Êciàgni´to wszystkie
wachty za wyjàtkiem jednego marynarza na rufie Turner Joy. Nic mu si´ wprawdzie nie sta∏o,
ale po bitwie by∏ w stanie oszo∏omienia. Wkrótce salwa pi´tnastu pocisków rozerwa∏a si´ wokó∏
dziobu niszczyciela. Okr´t prowadzi∏ ju˝ ogieƒ
do celu w g∏´bi làdu, strzelajàc we wczeÊniej
ustalone wpó∏rz´dne, gdy nastàpi∏a awaria dziobowej wie˝y artyleryjskiej ale w przeciàgu 7 mi-

nut zosta∏a usuni´ta. Gdy zakoƒczono ostrza∏
pierwszego wyznaczonego celu, ogieƒ przeniesiono na drugi. Okr´t by∏ ca∏y czas pod bardzo
silnym ostrza∏em baterii kierowanych przez radar. Amerykanie naliczyli 44 dzia∏a strzelajàce
do nich z brzegu. Gdyby nie du˝a pr´dkoÊç i ciàg∏e zmiany kursu niszczyciele z pewnoÊcià zosta∏yby trafione. Turner Joy wystrzeli∏ diople, co
skutecznie zmyli∏o radary przeciwnika. Chmura
pasków metalowej folii przyj´∏a na siebie ca∏à
furie nieprzyjacielskiego ognia. W pewnym momencie na okr´tach odczuto silny wstrzàs. Okaza∏o si´, ˝e by∏ to podmuch wybuchu 900 ton
bomb zrzuconych przez bombowce B-52, niszczyciele znajdowa∏y si´ w tym czasie oko∏o

5. Turner Joy (DD-951) — amerykaƒski niszczyciel typu Forrest Sherman. Zbud. Puget Sound Navy Yard 1957-1959,
wyp. 2 734/4 916 t, wym. 127,60 x 13,70 x 4,60 m, nap´d
2 turbinami parowy o mocy 70 000 KM, pr´dkoÊç 33 w.,
uzbr.: 3 dzia∏a kal. 127 mm (3 x I), 2 dzia∏a kal. 76 mm (1
x II), 2 miotacze „Hedgehog”, 6 wt ZOP kal. 324 mm (2 x
III), za∏oga 324 ludzi.
6. Cochrane (DDG-21) — amerykaƒski niszczyciel rakietowy
typu Charles F. Adams. Zbud. Puget Sound Navy Yard
1961-1963, wyp. 3 277/4 526 t, wym. 133,20 x 14,30 x 4,60
m, nap´d 2 turbinami parowymi o mocy 70 000 KM, pr´dkoÊç 33 w., uzbr.: wyrzutnia rakiet plot. „Standard” (1 x I),
2 dzia∏a kal. 127 mm (2 x I), wyrzutnia rakietotorped
ASROC (1 x VIII), 6 wt ZOP kal. 324 mm (2 x III), za∏oga 33 ludzi.
7. McCaffery (DD-860) — amerykaƒski niszczyciel typu Gearing. Zbud. Bethehm San Pedro 1944-1945, zmodernizowany do wariantu FRAM II w New York Navy Yard
w 1961, wyp. 2 500/ 2 550 t, wym. 119,00 x 12,50 x 5,80 m,
nap´d 2 turbinami parowymi o mocy 60 000 KM, pr´dkoÊç 35 w., uzbr. 4 dzia∏a kal. 127 mm (2 x II), 2 wt ZOP
kal. 533 mm (2 x I), 2 wt ZOP kal. 324 mm (2 x III), za∏oga 264 ludzi. Uwaga — dane po modernizacji.

Niszczyciel Turner Joy, bohater walk z bateriami pó∏nocnowietnamskimi, zakotwiczony na Morzu Po∏udniowo-Chiƒskim w lutym 1970 r. fot. zbiory Arthur D. Baker III
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Zamaskowana szeÊciodzia∏owa bateria armat dalekonoÊnych M-46 kal. 130 mm. Podobnie wygl àda∏y
improwizowane pó∏nocnowietnamskie baterie obrony wybrze˝a.
fot. „Sowietskij Woin“

10 Mm od bombardowanego obszaru. W tym
te˝ czasie wydany zosta∏ rozkaz odwrotu, Turner
Joy mia∏ wiàzaç walkà nieprzyjacielksie baterie
i os∏aniaç wycofywanie si´ pozosta∏ych okr´tów.
Dosz∏o do zaci´tego pojedynku artyleryjskiego,
niszczyciel strzela∏ na wprost bardzo celnie eliminujàc kilka baterii przeciwnika, korzystajàc
w tym celu z dalmierza laserowego, który by∏
najnowszym „gad˝etem” zainstalowanym na
okr´cie. Wkrótce dystans do brzegu zaczà∏ si´
zwi´kszaç i artyleria przesz∏a na strzelanie
ogniem poÊrednim. Amerykanie obserwujàc
skutki swojego ognia widzieli liczne eksplozje
wtórne, zapewne wybuchy amunicji na celnie ra˝onych bateriach. Z pok∏adu niszczyciela wystrzelono kolejnà salw´ diopli, które znów skutecznie zmyli∏y przeciwnika. Niebezpiecznie blisko padajàce pociski ponownie zacz´∏y rozrywaç
si´ daleko za okr´tem. Podczas wycofywania si´
zatrzyma∏y si´ turbiny i generatory na Turner
Joy na krótkà chwil´, która wydawa∏a si´ wiecznoÊcià, po chwili znów zacz´∏y pracowaç. Wreszcie ostatni z niszczycieli oddali∏ si´ od brzegu
i wzià∏ kurs do bazy. Uszkodzenia na Turner Joy
by∏y zaskakujàco ma∏e: przebity zosta∏ zbiornik
s∏odkiej wody, urwana cz´Êç anteny jednego
z radarów, troch´ ucierpia∏y pok∏ady i nadbudówki od od∏amków, na pozosta∏ych okr´tach
uszkodzenia równie˝ by∏y minimalne, co wa˝ne
oby∏o si´ bez strat w ludziach.
Krótki opis nie oddaje w pe∏ni dramatyzmu
sytuacji ale wed∏ug wspomnieƒ uczestników by∏a to jedna z najzaci´tszych morskich bitew artyleryjskich wojny w Wietnamie.
*

*

*

Ostatnia akcja U.S. Navy w wojnie mia∏a
równie˝ charakter artyleryjski. Zawieszenie
broni wchodzi∏o w ˝ycie 28 stycznia 1973 roku
o godzinie 08.00. Amerykanie doskonale zdawali sobie spraw´, ˝e czas bezpoÊrednio przezd
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wynegocjowanà chwilà zakoƒczenia dzia∏aƒ b´dzie najintensywniej wykorzystany przez Wietnam Pó∏nocny do przerzucania na Po∏udnie ludzi, sprz´tu i zaopatrzenia. Starano si´ oczywiÊcie podjàç odpowiednie kroki by te dzia∏ania
zak∏óciç. Jednym z takich przedsi´wzi´ç by∏o
zaj´cie pozycji ogniowej u wybrze˝a Wietnamu
Po∏udniowego zaraz za Strefà Zdemilitaryzowanà przez niszczyciel Turner Joy. Okr´t by∏
dobrze przygotowany do czekajàcych go zadaƒ,
na pok∏ad zabrano 150% etatowej iloÊci amunicji. Pociski le˝a∏y w przejÊciach i na pok∏adach. Ju˝ od pó∏nocy ˝o∏nierze Korpusu Piechoty Morskiej (Marines) znajdujàcy si´ na làdzie zacz´li kierowaç ogniem niszczyciela na
ró˝ne cele, a od czwartej nad ranem dzia∏a
okr´tu strzela∏y praktycznie bez przerwy. Oko∏o godz. 05.45 nastàpi∏a powa˝na awaria dzia∏a
nr 2. Nie istnia∏a mo˝liwoÊç usuni´cia jej si∏ami
w∏asnymi za∏ogi. Przeniesiono wi´c tylko amunicj´ do dzia∏ nr 1 i 3. Min´∏o zaledwie dwadzieÊcia minut gdy nastàpi∏a awaria dzia∏a nr 3.
Natychmiast przystàpiono do wymontowywania cz´Êci z dzia∏a nr 2 aby u˝yç ich do naprawy
nr 3. Choç obs∏ugi dzia∏ do∏o˝y∏y wszelkich staraƒ nie uda∏o si´ tego dokonaç przed wejÊciem
w ˝ycie zawieszenia broni. Tymczasem przenoszono ca∏à pozosta∏à amunicj´ do dzia∏a nr 1 na
dziobie okr´tu. Dok∏adnie o godzinie 07.00
tam równie˝ nastàpi∏a awaria. Wyrzutnik ∏usek
nie dzia∏a∏, ale podoficer Blaney po ka˝dym
wystrzale r´cznie przesuwa∏ goràcà ∏usk´ na rynienk´ którà w´drowa∏a w odpowiednie miejsce. Jednak zasada „jak si´ coÊ mo˝e popsuç to
si´ popsuje” mia∏a tego dnia zastosowanie na
pok∏adzie Turner Joy. Zaledwie w kilka minut
po pierszwej awarii wyrzutnika ∏usek nastàpi∏a
kolejna, tym razem dosy∏acza, ale i ten problem
uda∏o si´ pokonaç podoficerowi Hitch`owi
i niezawodnemu Blaney`owi. Nie min´∏o du˝o
czasu, gdy o godzinie 07.45 nastàpi∏a awaria
systemu dosy∏ania pocisków. Dowódca Turner

Joy komandor Didgeon chcia∏ ju˝ obsadziç
dzia∏a przeciwlotnicze kal. 76 mm, ale szybko
wykryto usterk´. Po usuni´ciu odpowiedniej
pokrywy do w∏aÊciwego mechanizmu podoficer
Brown wsunà∏ tak kij od szczotki i tym sposobem „r´cznie” porusza∏ zepsuty mechanizm.
Tak oto improwizujàc, majàc sprawne tylko
jedno dzia∏o, okr´t prowadzi∏ ogieƒ. Czas lotu
pocisku do celu wynosi∏ 45 sekund. Dok∏adnie
45 sekund przed ósmà wystrzelono ostatni pocisk, który spad∏ na cel punktualnie o 08.00
w chwili wejÊcia w ˝ycie zawieszenia broni.
Turner Joy (oraz Maddox) uczestniczy∏
w incydentach jakie wciàgn´∏y USA do bezpoÊredniego udzia∏u w wojnie w Wietnamie, by∏
te˝ okr´tem który odda∏ ostatni wystrza∏ U.S.
Navy w tym konflikcie. To swego rodzaju zamkni´cie pewnej ca∏oÊci, bycia „od samego
poczàtku do samego koƒca” mia∏o du˝e znaczenie symboliczne. Gdy przerwano ogieƒ zosta∏o ju˝ tylko 7 pocisków kal. 127 mm na pok∏adzie okr´tu, ostatniego dnia wojny wystrzelono ich 3 000.
Bibliografia:
Relacje uczestników opisywanych wydarzeƒ zamieszczone
w internecie.
Materia∏y ze zbiorów redakcji „Okr´tów Wojennych” i autora.
Rokiciƒski K., Kutry rakietowe typu „Komar” (proj. 183R),
„Okr´ty Wojenne” nr 1/1999 (29).

POST SCRIPTUM
Dzia∏ania morskie podczas wojny w Wietnamie sà bardzo s∏abo znane, a dost´pne informacje pochodzà w∏aÊciwie tylko ze êróde∏
amerykaƒskich. JeÊli chodzi np. o zestrzelenie
pocisku przeciwokr´towego przez Sterett to
trzeba zadaç jeszcze jedno pytanie, które nie
pad∏o w tekÊcie: czy w kwietniu 1972 roku
Wietnam Pó∏nocny mia∏ ju˝ kutry proj. 183R
i pociski P-15? Wed∏ug pracy K. Rokiciƒskiego
tak (patrz „OW” nr 29), ale w takim razie czy
sprz´t ten osiàgnà∏ ju˝ wówczas gotowoÊç bojowà? Dlaczego nie u˝yto go przeciw innym
okr´tom ostrzeliwujàcym wybrze˝e Wietnamu? A mo˝e kutry proj. 183R i pociski P-15
dostarczono dopiero w 1974 lub w 1975 roku?
Podobne pytania nasuwajà si´ przy opisie wydarzeƒ z 12 stycznia 1973 roku. Jaki by∏ ich
przebieg z wietnamskiego punktu widzenia?
Nie by∏ to jedyny przypadek walki wietnamskich baterii z okr´tami U.S. Navy, poza tym
Wietnamczycy z Pó∏nocy walczyli te˝ z jednostkami, szczególnie lekkimi, floty Wietnamu Po∏udniowego. Chcia∏bym za poÊrednictwem
„Okr´tów Wojennych” zwróciç si´ do wspó∏pracowników i czytelników tego magazynu,
szczególnie z Rosji i innych paƒstw by∏ego
ZSRR z proÊbà o informacje, materia∏y dotyczàce tych kwestii.
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Fregata rakietowa Alvarez Cabral.
fot. Ricardo Graca

Marynarka Wojenna Portugalii
Jednym z mniejszych paƒstw cz∏onków Paktu Pó∏nocnoatlantyckiego (NATO), do którego od 3 lat
nale˝y równie˝ Polska, jest Portugalia. Z racji jej strategicznego po∏o˝enia nad otwartym oceanem
u zbiegu wa˝nych morskich szlaków komunikacyjnych, a tak˝e bogatej historii, warto poÊwi´ciç
nieco uwagi portugalskiej marynarce wojennej.
Portugalia, nale˝a∏a obok Hiszpanii do pierwszych europejskich paƒstw, które doceni∏y praktyczne znaczenie wielkich odkryç geograficznych
dla tworzenia w∏asnego imperium kolonialnego.
Prowadzona konsekwentnie od czasów Henryka
˚eglarza polityka ekspansji zrazu na obszarze
Atlantyku, a nast´pnie Afryki, doprowadzi∏a do
wydania w roku 1455 przez papie˝a Miko∏aja V
bulli „Romanum Pontifex”. Dokument ten nadawa∏ królowi Portugalii làdy i morza ju˝ zdobyte
i te, które zostanà zdobyte w przysz∏oÊci. Portugalskie zainteresowania szybko skierowa∏y si´ ku
terenom wschodnim w Indiach (Goa), dalej Wyspom Sundajskim (Korzennym), a nast´pnie
Chinom (Makau) i Japonii (Nagasaki). Na kontynencie amerykaƒskim w sferze zainteresowaƒ
znalaz∏a si´ Brazylia, zaÊ w Afryce wa˝niejsze
punkty nad Zatokà Gwinejskà, po czym Angola
i Mozambik.
Osiàgni´cie tych zdobyczy nie by∏oby mo˝liwe
bez sprawnie dzia∏ajàcej, choç relatywnie nielicznej floty. Wczesne osiàgni´cie zdobyczy terytorialnych na dalekich làdach pozwoli∏o na natychmiastowe podj´cie, prócz dzia∏alnoÊci „misyjnej”
(∏àcznie z dobrodziejstwem Inkwizycji) równie˝
poszukiwaƒ metali szlachetnych, w tym przede
wszystkim z∏ota, które poczàtkowo uwa˝ano za
g∏ówne bogactwo kolonii. Z czasem jednak coraz
wi´kszà rol´ zaczà∏ odgrywaç przynoszàcy krociowe dochody handel, tym bardziej, ˝e umiej´tnie korzystajàcy ze swych azjatyckich enklaw
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Portugalczycy zdo∏ali szybko zmonopolizowaç de
facto obrót przyprawami korzennymi oraz jedwabiem z Dalekiego Wschodu.
Dochody osiàgane z kolonii by∏y transferowane do metropolii, gdzie w zdecydowanej wi´kszoÊci przypadków zostawa∏y po prostu konsumowane, nie powodujàc wzrostu potencja∏u gospodarczego królestwa. Zjawisko to, podobnie
jak to mia∏o równie˝ miejsce w przypadku Hiszpanii, doprowadzi∏o do sytuacji stopniowego,
lecz systematycznego wypierania Portugalczyków z ich posiad∏oÊci przez „nowych”, bardziej
dynamicznych i sprawniejszych w dzia∏aniu przez
swój pragmatyzm Holendrów, Anglików, a nawet Francuzów.
W wiek XIX Portugalia wesz∏a jako zacofany,
drugorz´dny kraj, dysponujàcy co prawda jeszcze koloniami, ale s∏aby i niesprawny, co potwierdzi∏a doba wojen napoleoƒskich, gdy w roku 1807 w∏adcy królestwa musieli szukaç schronienia w swych posiad∏oÊciach w Brazylii.
Ostateczny jednak rozpad portugalskiego imperium kolonialnego zapoczàtkowa∏o og∏oszenie
w roku 1822 niepodleg∏oÊci przez najwi´kszà
z kolonii — Brazyli´. Wiek XIX, a zw∏aszcza jego II po∏owa, gdy tak na dobrà spraw´ kszta∏towa∏o si´ oblicze znanego nam Êwiata, by∏ dla Portugalii okresem walk wewn´trznych i chaosu,
czego rezultatem by∏a totalna marginalizacja
i ca∏kowita utrata znaczenia na arenie mi´dzynarodowej. S∏aboÊç finansowa nie pozwala∏a na od-

powiednià modernizacj´ i rozbudow´ si∏ zbrojnych, zaÊ rola marynarki wojennej zosta∏a w∏aÊciwie sprowadzona do pe∏nienia funkcji o charakterze policyjnym w koloniach, czego najlepszym
dowodem by∏a intensyfikacja budowy kanonierek. W roku 1910 ostatecznie obalono monarchi´, zmuszajàc krola Manuela II do abdykacji.
W tym czasie portugalska marynarka wojenna liczy∏a 46 okr´tów, w tym 6 krà˝owników (wszystkie poza Republica zosta∏y zbudowane w stoczniach zagranicznych), 19 kanonierek, z czego 10
przeznaczonych do s∏u˝by w koloniach oraz
4 torpedowce1.
Wprowadzenie systemu republikaƒskiego nie
na wiele zmieni∏o oblicze kraju. W czasie I wojny Êwiatowej Portugalia zdo∏a∏a zachowaç do roku 1916 neutralnoÊç, po czym przy∏àczy∏a si´ do
paƒstw Ententy. Jej si∏y zbrojne zmaga∏y si´
z Niemcami przede wszystkim na obszarze kolonii afrykaƒskich, zaÊ korpus ekspedycyjny walczy∏ we Francji.
Portugalskie okr´ty, skupione w wi´kszoÊci na
wodach afrykaƒskich, zosta∏y w∏àczone do zwalczania niemieckich okr´tów podwodnych, co
czyni∏y z nader umiarkowanym skutkiem. U-Booty tymczasem prowadzi∏y intensywnà dzia∏alnoÊç, w tym równie˝ minowà u wybrze˝y metropolii. Ze swej strony Portugalia udost´pni∏a wysp´ St. Vicente w Archipelagu Wysp Zielonego
Przylàdka Wielkiej Brytanii, która utworzy∏a tam
baz´ jednostek Royal Navy operujàcych na
Atlantyku mi´dzy Wyspami Kanaryjskimi, zachodnimi brzegami Afryki a wybrze˝ami Ameryki Po∏udniowej.
1. wg Da Silva J. G., Morskie dzieje Portugalczyków, Gdaƒsk
1987.
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Po zwyci´skim zakoƒczeniu przez Entent´
I wojny Êwiatowej Portugalia otrzyma∏a 6 ex-austro-w´gierskich torpedowców, jednak ca∏y
okres mi´dzywojenny charakteryzowa∏ si´ dalszà
stagnacjà tak paƒstwa jak i jego si∏ zbrojnych.
Obj´cie w roku 1932 niemal dyktatorskiej w∏adzy
przez premiera Salazara doprowadzi∏o do powstania w kraju systemu politycznego o obliczu
zbli˝onym do w∏oskiego faszyzmu, czego rezultatem by∏o zaanga˝owanie si´ Portugalii w wojn´
domowà w Hiszpanii po stronie frankistów, przy
formalnym zachowaniu neutralnoÊci wobec tego
konfliktu.
W czasie II wojny Êwiatowej kraj nad Tagiem
pozosta∏ jednym z nielicznych neutralnych
paƒstw europejskich, xo spowodowa∏o, ˝e szybko sta∏ si´ arenà rywalizacji wywiadów wszystkich walczàcych stron. NeutralnoÊç Portugalii,
której zamorskie, dalekowschodnie kolonie —
Makau i Timor Wschodni, zaj´li Japoƒczycy, nie
by∏a wcale a˝ tak ca∏kowita, bowiem w paêdzierniku 1943 roku, a wi´c w momencie, gdy losy
wojny przechyli∏y si´ ju˝ wyraênie na stron´
aliantów, paƒstwo to wyrazi∏o zgod´ na za∏o˝enie na Azorach alianckich baz lotniczych i morskich dla zwalczania zagro˝enia ze strony U-bootów. Co wi´cej dokonujàc tej transakcji „wiàzanej” za którà otrzymano uzbrojenie i sprz´t
wojskowy, Lizbona zr´cznie powo∏a∏a si´ na
Êredniowieczne jeszcze traktaty o przyjaêni i pomocy z Anglià.
Po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej s∏aba portugalska marynarka wojenna zosta∏a zasilona
jednostkami pochodzàcymi z brytyjskiego demobilu. Post´pujàcy w wyniku „zimnej wojny” proces podzia∏u Êwiata na dwa wrogie obozy spowodowa∏, ˝e z racji swego strategicznego po∏o˝enia
nad Atlantykiem, Portugalia mimo ewidentnego
zacofania tak politycznego jak i gospodarczego,
znalaz∏a si´ w roku 1949 wÊród paƒstw za∏o˝ycieli Paktu Pó∏nocnoatlantyckiego, co otwar∏o jej
szeroko drzwi dla amerykaƒskiej pomocy wojskowej.
Rozwój ruchów niepodleg∏oÊciowych w Afryce spowodowa∏ narastajàce zaanga˝owanie militarne metropolii w portugalskich koloniach,
które sta∏y si´ terenem d∏ugich i krwawych wojen kolonialnych. Resztki imperium kolonialnego topnia∏y jednak w oczach, a w II po∏owie XX
wieku proces ten rozpocz´∏y Indie zajmujàc
w 1961 roku z u˝yciem si∏ zbrojnych 3 portugalskie enklawy na swoim terytorium — Goa, Damam i Diu. Dla biednego kraju, jakim nadal pozostawa∏a Portugalia, sta∏e utrzymywanie
znacznych si∏ wojskowych na terenie Angoli
i Mozambiku, gdzie koncentrowa∏a si´ wi´kszoÊç dzia∏aƒ partyzanckich, stanowi∏o powa˝ne
obcià˝enie finansowe, wywo∏ujàce szerokie spo∏eczne niezadowolenie. Niezadowolenie obj´∏o
równie˝ armi´, gdzie powsta∏ MFA — MOVIMENTO das FORAS ARMADAS, który
w dniu 24 kwietnia 1974 roku przeprowadzi∏
przewrót wojskowy zwany „rewolucjà goêdzi-
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ków'. Jednà z pierwszych decyzji nowych w∏adz by∏o wycofanie si∏ zbrojnych z kolonii,
co pozwoli∏o na powstanie na
ich obszarze niepodleg∏ych
paƒstw. O ile w przypadku
Gwinei-Bissau, Wysp Âw. Tomasza, Ksià˝´cych, Zielonego
Przylàdka czy Mozambiku,
proces ten przebiega∏ sprawnie i mo˝na rzec bezboleÊnie,
o tyle w Angoli walki trwajà
po dziÊ dzieƒ, zaÊ zaanektowany przez Indonezj´ Timor
Wschodni, by∏ miejscem interwencji si∏ zbrojnych ONZ.
Ostatnià portugalskà enklawà
by∏o Makau, które podobnie
jak to mia∏o miejsce w przypadku Hongkongu, powróci∏o
do Chin na prawach specjalnej strefy ekonomicznej.
WejÊcie Portugalii w roku
1986 do Wspólnoty Europejskiej (obecnej Unii Europejskiej) spowodowa∏o rzeczywisty rozwój kraju, który dzi´ki
znacznym nak∏adom inwestycyjnym i pomocy strukturalnej
ze strony innych paƒstw cz∏onkowskich, zdo∏a∏ skutecznie
zniwelowaç dystans dzielàcy
go od Europy.
Marynarka wojenna Portugalii
Portugalia wraz z wchodzàcymi w sk∏ad jej terytorium tzw. wyspami macierzystymi, to jest
Azorami i Maderà, tworzy tzw. 'Trójkàt Portugalski', stanowiàcy istotny element morskiej strategii NATO. Wspomniane wy˝ej po∏o˝enie geograficzne narzuca portugalskiej marynarce wojennej rol´ kontrolera przeci´cia morskich szlaków komunikacyjnych wiodàcych z Po∏udniowego Atlantyku na Pó∏nocny oraz ze Stanów Zjednoczonych na wody Morza Âródziemnego i do
paƒstw Bliskiego Wschodu. Stàd te˝ podstawowym zadaniem floty jest samodzielne wzgl´dnie
we wspó∏dzia∏aniu z sojusznikami, zapewnienie
bezpieczeƒstwa na akwenie mi´dzy wyspami
a metropolià.
LiczebnoÊç personelu marynarki wojennej
Portugalii wynosi∏a w 2001 roku 11 600 ludzi,
w tym 1 690 oficerów oraz 1 450 ˝o∏nierzy piechoty morskiej (Fuzileiros)2. W okresie lat 19702001 personel floty uleg∏ zmniejszeniu o blisko
34,5 % z poziomu 17 730 do wspomnianych ju˝
11.600. Zredukowana zosta∏a równie˝ piechota
morska, w szeregach której w szczytowym okresie wojen kolonialnych s∏u˝y∏o nawet 2 800 ˝o∏nierzy3. Zmiany stanu liczebnego z jednej strony
sà rezultatem ogólnoÊwiatowych trendów do
ograniczenia wielkoÊci si∏ zbrojnych, z drugiej
zaÊ wynikajà z zaniechania kontynuacji wojen

kolonialnych w zwiàzku z dekolonizacjà obszarów dawnego imperium.
G∏ówna baza marynarki wojennej Portugalii
znajduje si´ w Lizbonie-Alfeite, gdzie mieÊci si´
równie˝ centrum remontowo-konstrukcyjne —
Arsenal do Alfeite oraz oÊrodek kszta∏cenia kadr
zarówno dla potrzeb floty jak i piechoty morskiej. Portugalska flota dysponuje jeszcze bazami
w Faro, Portim'o i Porto (Leixoes) oraz Funchal
(Madera) i Ponta Delgada (Azory).
Portugalia nie posiada samodzielnego lotnictwa morskiego, jednak w ramach si∏ powietrznych wydzielono maszyny przeznaczone do prowadzenia rozmaitych dzia∏aƒ nad morzem.
W pierwszej kolejnoÊci jest to 6 samolotów Lockheed P-3 B „Orion”, których zadanie polega na
prowadzeniu patrolowania obszarów oceanicznych. Wspomniane maszyny majà w latach 20022008 przejÊç modernizacj´, która pozwoli na
uzbrojenie ich w pociski rakietowe AGM-65
„Maverick”. s∏u˝ba ratownicza jest zadaniem kolejnych 5 samolotów Lockheed typu C-130 H
„Hercules” oraz 10 Êmig∏owców Aerospatiale S.
A. -330C „Puma”. Do prowadzenia dzia∏aƒ rozpoznawczych wykorzystywane jest 7 samolotów
CASA 212 „Aviocar”, w tym 4 w wersji „foto”.
2. wg Flottes de Combat 2002 pod redakcjà Prezelin. B, Rennes, 2001.
3. w oparciu o Kowalenko W. A., Ostroumow M. N., Sprawocznik po innostrannym f∏otam, Moskwa
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W zwiàzku z wejÊciem do s∏u˝by 3 fregat typu
MEKO zakupiono 5 Êmig∏owców pok∏adowych
Westland „Super Lynx” Mk 95, wyposa˝onych
w radar Bendix, 1500, sonar AQS-18 oraz uzbrojonych w torpedy pop Mk 46. Maszyny, których
maksymalna pr´dkoÊç wynosi 230 km/ godz, zasi´g 593 km, bazujà w Montijo.
W sk∏ad marynarki wojennej Portugalii wchodzà obecnie okr´ty podwodne, fregaty, korwety
oraz patrolowce o ∏àcznym tona˝u 31 620 t. (wg
stanu na rok 2001)4 wraz z niezb´dnymi jednostkami pomocniczymi i zabezpieczajàcymi.
Okr´ty podwodne
Si∏y podwodne Portugalii reprezentujà obecnie 2 okr´ty francuskiego typu Daphné — Barracuda (S 164) oraz Delfim (S 166), zbudowane
w latach 1965-1969 przez stoczni´ Dubigeon-Normandie w Nantes (Francja) w ramach zamówienia obejmujàcego ∏àcznie 4 jednostki5.
WypornoÊç nawodna okr´tów wynosi 870 t,
a w po∏o˝eniu podwodnym odpowiednio 1 043 t.
Wymiary kad∏uba — d∏. 57,75 m, szer. 6,75 m
i zan. 4,50 m. Nap´d jednostek sk∏ada si´ z 2 silników wysokopr´˝nych typu SEMT-Pielstick 12
PA 1 bis o ∏àcznej mocy 1 200 KM oraz 2 silników
elektrycznych o mocy 1 600 KM. Zespó∏ nap´dowy poruszajàcy 2 Êruby zapewnia pr´dkoÊç 13
w´z∏ów w po∏o˝eniu nawodnym oraz 16 w´z∏ów
w zanurzeniu. Zasi´g nawodny 2 710 Mm/ 12,5
w., a 4 300 Mm/ 7,5 w. w zanurzeniu na chrapach.
Maksymalna g∏´bokoÊç zanurzenia 300 m.
Uzbrojenie okr´tów sk∏ada si´ z 12 wyrzutni
torpedowych kal. 550 mm, w tym 8 dziobowych
i 4 rufowych, bez mo˝liwoÊci ponownego za∏adowania. Na ka˝dej jednostce znajduje si´ 12 torped kal. 550 mm ECAN typu E14 do zwalczania
celów nawodnych (zasi´g 12 km/ 25 w., g∏owica
bojowa 300 kg) oraz typu L3 do zwalczania celów
podwodnych (zasi´g 5,5 km/ 25 w., g∏owica bojowa 200 kg). Do kierowania ogniem torpedowym
s∏u˝y urzàdzenie DLT D3. Okr´ty wyposa˝one sà
w radar nawigacyjny KH 1007 oraz sonar aktywny typu DUUA 2, pracujàcy w paÊmie 8, 4 kHz,
sonar pasywny Thomson Sintra DSUV 2 i namierniki DUUX 2, a tak˝e ARUR/ ARUD.
AutonomicznoÊç jednostek wynosi 40 dób, zaÊ
liczna, jak na t´ wielkoÊç okr´tu za∏oga, sk∏ada
si´ z 53 ludzi, w tym 6 oficerów.
Z uwagi na wiek, stopieƒ zu˝ycia oraz anachronicznoÊç niektórych rozwiàzaƒ technicznych
posiadanych okr´tów podwodnych w roku 2001
zapad∏a decyzja o ich wycofaniu ze s∏u˝by do
2005 i zastàpienie przez nowoczesne jednostki
typu Scorpéne.

W chwili obecnej Portugalia dysponuje 6 fregatami dwóch ró˝nych typów. Najwi´kszymi bojowymi okr´tami nawodnymi floty sà 3 fregaty
typu MEKO 200 P — Vasco Da Gama 7, zbudowane w latach 1989-1991 w niemieckich stoczniach Howaldtswerke Kilonia oraz Blohm-Voss
Hamburg, przy znacznym wsparciu finansowym
ze strony NATO.
WypornoÊç pe∏na tych jednostek wynosi
3 200 t przy wymiarach kad∏uba d∏. 115,90 m,
szer. 14,80 m i zan. 6,10 m (wraz z op∏ywkà sonaru). Okr´ty posiadajà nap´d typu CODOG, sk∏adajàcy si´ z 2 turbin gazowych General Electric
LM 2500 o mocy 19.700 kW ka˝da oraz 2 silników wysokopr´˝nych MTU 12V 1163 TB 83 po
3.250 kW. DwuÊrubowy uk∏ad nap´dowy zapewnia maksymalnà pr´dkoÊç 32 w´z∏y przy u˝yciu
turbin, 20 w´z∏ów z zastosowaniem silników wysokopr´˝nych. Zasi´g okr´tów wynosi 4 v100
Mm/ 18 w., a 900 Mm/ 31 w. Moc elektrowni pok∏adowych 2 480 kW.
Podstawowe uzbrojenie stanowi 8 przeciwokr´towych pocisków rakietowych McDonnell Douglas typu „Harpoon” (2xIV) o zasi´gu 130 km,
pr´dkoÊci 0,9 Ma i g∏owicy bojowej o wadze 227
kg. Obron´ plot. zapewnia oÊmioprowadnicowa
wyrzutnia rakiet plot. Raytheon typu „Sea Sparrow” Mk 29 Mod. 1 (1 xVIII) o zasi´gu 14,8 km,
pr´dkoÊci 2,5 Ma i g∏owicy bojowej o wadze 39 kg.
Uzbrojenie artyleryjskie sk∏ada si´ z 1 dzia∏a
Creusot Loire kal. 100 mm 55 Mod 88 CADAM,
o kàcie podniesienia lufy +80°, strzelajàcego pociskami o wadze 13,5 kg z pr´dkoÊcià do 60 strza∏ów/ minut´ na odleg∏oÊç 17 km do celów làdowych i odpowiednio 8 km do powietrznych. Jego
uzupe∏nienie stanowi zestaw artyleryjski Mk 15
„Phalanx”, szeÊciolufowy kal. 20 mm o szybkostrzelnoÊci do 3 000 strza∏ów/ minut´ i zasi´gu 1,5
km. W sk∏ad uzbrojenia wchodzà równie˝ 2 dzia∏a plot. kal. 20mm Mk-4 oraz 2 km kal. 7,62 mm.
Do zwalczania okr´tów podwodnych s∏u˝à
2 potrójne wyrzutnie torpedowe kal. 324 mm tyFregata rakietowa Vasco da Gama.

pu Mk 32, w których stosowane sà torpedy pop
Mk 46 Mod. 5 o zasi´gu 11 km, wyposa˝one
w g∏owic´ bojowà o wadze 44 kg.
Okr´ty dysponujà làdowiskiem o wymiarach 18
x 15 m oraz hangarem dla 2 Êmig∏owców pok∏adowych typu „Super Lynx” Mk 95 w wersji pop.
Jednostki dysponujà bogatym wyposa˝eniem
elektronicznym, na które sk∏adajà si´ radar nawigacyjny KH 1007, nadzoru powietrznego MW
08, nadzoru powietrznego i nawodnego DA 08
oraz naprowadzania pocisków rakietowych
STIR. Na pok∏adzie znajduje si´ równie˝ sonar
AQS-510, Êrodki przeciwdzia∏ania elektronicznego SRBOC (2xVI), holowany pozorny cel torped SLQ „NIXIE”. Do sterowania procesem podejmowania decyzji bojowych na okr´tach zamontowano zintegrowany system przetwarzania
danych „SEWACO”.
Za∏oga jednostek typu MEKO 200 P liczy 184
ludzi, w tym 26 oficerów.
Okr´ty wyposa˝one sà w stabilizatory p∏etwowe oraz posiadajà szczelnà cytadel´, zabezpieczajàcà przed skutkami u˝ycia broni masowego ra˝enia ABC. Przewiduje si´ w okresie do roku 2007
zastàpienie wyrzutni rakiet plot. „Sea Sparrow”
przez blok pionowych wyrzutni VLS Mk 48.
Drugim rodzajem fregat we flocie portugalskiej sà 3 starsze jednostki francuskiego typu
Commandante Riviére 8, zbudowane w latach
1965-1969 przez francuskà stoczni´ Ateliers et
Chantiers w Nantes (Francja).
4. wg Flottes de Combat 2002 pod redakcjà Prezelin. B, Rennes 2001.
5. z pozosta∏ych okr´tów serii — Cachalote (S 165) zosta∏
w roku 1975 sprzedany do Pakistanu, zaÊ w 2000 Albacore (S 163) wycofano ze s∏u˝by i rozbrojono.
6. by∏y to fregaty Pereira da Silva, Gago Coutinho i Magalhaes Correa.
7. sà to: Vasco da Gama (F 330), Alvarez Cabral (F 331) oraz
Corte Real (F 332).
8. sà to: Comandante João Belo (F 480), Comandante Hermenegildo Capelo (F 481) oraz Comandante Sacadura
Cabral (F 483), czwarty z okr´tów serii Comandante Roberto Ivens (F 482) zosta∏ w roku 1997 wycofany ze s∏u˝by i rozbrojony.
fot. Ricardo Graca.

Fregaty
Wraz z wycofaniem ze s∏u˝by w roku 19879
pochodzàcych jeszcze z lat szeÊçdziesiàtych 3 fregat typu Pereira Da Silva6 zakoƒczy∏ si´ proces
oczyszczania portugalskiej marynarki wojennej
z nawodnych „staroci”, pochodzàcych cz´sto
jeszcze z wojennego demobilu.
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WypornoÊç pe∏na tych jednostek wynosi 2 250
t przy wymiarach kad∏uba d∏. 103,00 m, szer.
11,50 m i zan. 3,80 m. Nap´d okr´tów stanowià
4 silniki wysokopr´˝ne typu SEMT-Pielstick 12
PC 2 V 400 o ∏àcznej mocy 16 000 KM, które zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 26 w´z∏ów. Zasi´g wynosi 7 500 Mm/ 16,5 w., a odpowiednio
2 300 Mm przy 26 w´z∏ach. Moc elektrowni pok∏adowych. 1 280 kW.
Podstawowe uzbrojenie jednostek stanowi aktualnie 2 francuskie dzia∏a Creusot Loire kal.
100 mm 55 Mod. 1953 strzelajàce pociskami
o wadze 13, 5 kg na odleg∏oÊç 17 i 8 km z szybkoÊcià do 60 strza∏ów/ minut´.
Uzupe∏nieniem uzbrojenia artyleryjskiego sà
2 dzia∏a kal. 40 mm/ 60 Bofors o kàcie podniesienia lufy +90°, strzelajàce pociskami o wadze 0,89
kg na odleg∏oÊç do 12 km z szybkoÊcià do 300
strza∏ów/ minut´.
Do zwalczania okr´tów podwodnych s∏u˝à
2 potrójne wyrzutnie torped pop kal. 324 mm
Mk 32 Mod. 5, w których stosowane sà torpedy
ZOP Hoeywell Mk 46 Mod. 5.
Wyposa˝enie elektroniczne jednostek obejmuje radar nawigacyjny KH 1007, uniwersalne
radary nadzoru powietrznego i nawodnego
DRBV 22A oraz DRBV 50, a tak˝e radar kierowania ogniem DRBC 31 D. W sk∏ad wyposa˝enia wchodzi równie˝ sonar typu SQS-510, Êrodki
przeciwdzia∏ania elektronicznego SRBOC
(2xIII) oraz holowany pozorny cel torped SQL
„NIXIE”. Okr´ty posiadajà zintegrowany system
przetwarzania danych bojowych „SEWACO”.
Za∏oga fregat typu Camandante João Belo liczy 197 ludzi, w tym 13 oficerów.
W latach 1996-1998 fregaty zosta∏y poddane
powa˝nej modernizacji, która obj´∏a przede
wszystkim systemy elektroniki pok∏adowej, co nie
zmienia jednak faktu, ˝e w chwili obecnej dni ich
czynnej s∏u˝by nieub∏aganie zbli˝ajà si´ do koƒca.
Korwety
Obecnie Portugalia dysponuje 10 korwetami,
dwóch bardzo zbli˝onych typów, przeznaczonyKorweta João Roby.

mi w zasadzie jedynie do pe∏nienia oceanicznej
s∏u˝by patrolowej, bowiem w toku przeprowadzonych prac modernizacyjnych z ich pok∏adów
usuni´to uzbrojenie pop i wyposa˝enie do poszukiwania podwodnego przeciwnika.
Do pierwszej grupy nale˝à 4 korwety typu
Baptista De Andrade 9 zbudowane w latach
1971-1975 przez stoczni´ Empresa Nacional Bazan w Cartagenie (Hiszpania), stanowiàce zmodyfikowanà wersj´ wczeÊniejszych okr´tów typu
João Coutinho 10.
WypornoÊç pe∏na okr´tów wynosi 1 380 t przy
wymiarach kad∏uba d∏. 84,6 m, szer. 10,3 m i zan.
3,3 m. Nap´d jednostek stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne typu SEMT-Pielstick 12 PC 2 V 400
o ∏àcznej mocy 12 000 KM. Si∏ownia poruszajàca
2 Êruby pozwala na rozwijanie maksymalnej
pr´dkoÊci 23 w´z∏ów. Zasi´g 5 900 Mm/ 18 w.
Moc elektrowni pok∏adowych 1 110 kW.
Uzbrojenie okr´tów obejmuje 1 francuskie
dzia∏o Creusot Loire kal. 100 mm 55 Mod 1968
o szybkostrzelnoÊci dochodzàcej do 80 strza∏ów/ minut´. Jego uzupe∏nieniem sà 2 dzia∏a
kal. 40 mm/ 60 Bofors, strzelajàce pociskami
o wadze 0,96 kg.
Wyposa˝enie elektroniczne jest skromne
i obejmuje radary: nawigacyjny Decca TM 626,
nadzoru powietrznego i nawodnego Kelvin-Hughes, a tak˝e Thomson CSF „POLLUX” do
kierowania ogniem.
Za∏oga okr´tów liczy 77 ludzi, w tym 9 oficerów.
Jednostki typu Babtiste De Andrade dysponujà làdowiskiem dla Êmig∏owca.
Pierwowzorem dla wspomnianego wy˝ej typu
korwet by∏a seria 6 jednostek typu João Coutinho zbudowana w latach 1968-1971 przez niemieckà stoczni´ Blohm-Voss w Hamburgu
(3 okr´ty) oraz hiszpaƒskie Bazan Cartagena
(2 okr´ty) i Bazan Cadiz (1 okr´t).
WypornoÊç pe∏na jednostek tego typu wynosi
1 380 t, choç niektóre êród∏a mówià o 1 400 t 11
przy wymiarach kad∏uba d∏. 84,60 m, szer. 10,30
m i zan. 3,30 m. Uk∏ad nap´dowy identyczny jak
fot. Ricardo Graca

w przypadku korwet typu Baptista De Andrade
o mocy ca∏kowitej 12 000 KM, zaÊ zasi´g 8 000
Mm przy pr´dkoÊci 12 w´z∏ów. Moc elektrowni
pok∏adowych 900 kW.
Podstawowe uzbrojenie korwet stanowi podwójnie sprz´˝one (1xII) amerykaƒskie dzia∏o
kal. 76 mm/ 50 Mk 33 o kàcie podniesienia lufy
+85°, strzelajàce wa˝àcymi 6 kg pociskami na
odleg∏oÊç do 12,8 km z szybkoÊcià 50 strza∏ów/
minut´. Zapas amunicji do dzia∏ kal. 76 mm na
pok∏adzie wynosi 1 200 pocisków.
Uzupe∏nieniem uzbrojenia artyleryjskiego
stanowià 2 dzia∏a kal. 40 mm/ 60 Bofors.
Wyposa˝enie elektroniczne ubogie, obejmuje
radary: nawigacyjny Decca TM 626, nadzoru powietrznego i nawodnego Kelvin-Hughes oraz
kierowania ogniem Western Electric SPG 34.
Za∏oga jednostek liczy 77 ludzi, w tym 9 oficerów. Pierwotnie okr´ty dysponowa∏y pomieszczeniami pozwalajàcymi na zaokr´towanie liczàcego 34 ˝o∏nierzy oddzia∏u piechoty morskiej. Na
pok∏adzie wspomnianego typu korwet znajduje
si´ równie˝ làdowisko dla Êmig∏owca.
Z uwagi na zaawansowany wiek jednostek,
których uzbrojenie i wyposa˝enie zosta∏o ju˝
wczeÊniej znacznie zredukowane, Portugalia planuje stopniowe wycofywanie ich ze s∏u˝by i zast´powanie przez pe∏nomorskie patrolowce typu
NPO 2000 (d∏. 85,0 m, pr´dkoÊç 20 w´z∏ów, zasi´g 5 000 Mm/ 15 w., uzbrojenie dzia∏o plot. kal.
20 mm, za∏oga 32 ludzi).
Patrolowce
Funkcj´ podobnà do korwet w strefie bezpoÊrednio przybrze˝nej tak samej Portugalii kontynentalnej jak i nale˝àcych do niej Azorów i Madery, pe∏nià patrolowce, z tym, ˝e cz´Êç tych jednostek jest zaanga˝owana w dzia∏ania zwiàzane
z ochronà rybo∏ówstwa, które nadal odgrywa
istotnà rol´ w gospodarce kraju. Portugalska marynarka wojenna dysponuje 24 jednostkami tej
klasy, z napisem „MARINHA” na burcie, nale˝àcymi do 5 ró˝nych typów.
Najwi´kszymi jednostkami tej klasy jest 8 patrolowców typu Cacine 12 zbudowanych w latach
1969-1973 przez Arsenal do Alfeite (4 okr´ty)
oraz Estaleiros Navais do Mondego (4 jednostki). WypornoÊç pe∏na tych jednostek wynosi
310 t przy wymiarach kad∏uba d∏. 44,00 m, szer.
7,67 m i zan. 2,20 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne typu MTU 12 V 538 TB 80 o ∏àcznej
mocy 4 400 KM, które za poÊrednictwem 2 Êrub

9. do serii tej nale˝à: Baptista de Andrade (F 486), João Roby (F 487), Afonso Cerqueira (F 488) oraz Oliveira E.
Carmo (F 489).
10. sà to: Antonio Enes (F 471), João Coutinho (F 475), Jacinto Candido (F 476), General Pereira d’Eca (F 477),
Augusto de Castilho (F 484) oraz Honorio Barreto (F
485).
11. wg Flottes de Combat 2002 pod redakcjà Prezelin. B,
Rennes 2001.
12. sà to: Cacine, Cunene, Cuanza, Geba, Zaire, Zambeze,
Limpopo oraz Save, 2 patrolowce tego typu zosta∏y ju˝
wycofane ze s∏u˝by — Mandovi i Rovuma, odpowiednio
w roku 1998 i 2000.
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Patrolowiec Cassiopeia.

zapewniajà osiàganie maksymalnej pr´dkoÊci 20
w´z∏ów. Zasi´g 4 400 Mm/ 12 w´z∏ów.
Uzbrojenie jednostek stanowi 1 dzia∏o kal. 40
mm/ 60 Bofors oraz 1 dzia∏o kal. 20 mm/ 65 Oerlikon. W sk∏ad wyposa˝enia elektronicznego
wchodzi radar nadzoru nawodnego KH 1007,
pracujàcy na pasmach I/ J. Za∏oga patrolowców
liczy 33 ludzi, w tym 3 oficerów.
Pozosta∏e typy patrolowców nale˝à do jednostek zdecydowanie mniejszych, dysponujàcych
skromniejszymi mo˝liwoÊciami bojowymi. NajnowoczeÊniejsze 4 okr´ty nale˝à do typu Centauro 13, zbudowanego w latach 1999-2000 przez
Arsenal do Alfeite (2 szt.) oraz Estaleiros Navais do Mondego (2 szt.). Ich pe∏na wypornoÊç wynosi 100 t przy wymiarach d∏. 28,40 m, szer. 5,95
m i zan. 1,45 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne typu Cummins KTA 50-M2 o ∏àcznej
mocy 3 600 KM, co umo˝liwia uzyskiwanie maksymalnej pr´dkoÊci 26 w´z∏ów. Zasi´g 620 Mm/
20 w´z∏ów. Uzbrojenie stanowi 1 dzia∏o kal. 20
mm/ 65 Oerlikon, a wyposa˝enie elektroniczne
radar nawigacyjny Furuno FR 1411. Za∏oga liczy
10 ludzi, w tym 1 oficer.
Kolejnych 5 patrolowców reprezentuje typ Argos 14, zbudowany w roku 1991 przez Arsenal do
Alfeite (3 szt.) oraz stoczni´ Canafi w San Antonio (2 szt.). Jednostki te sta∏y si´ pierwowzorem
dla póêniejszego typu Centauro. WypornoÊç pe∏na patrolowców wynosi 94 t przy d∏ugoÊci kad∏uba 27,20 m, szerokoÊci 5,20 m i zanurzeniu 1,35
m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne typu
MTU 12 V 386 TE 84 o ∏àcznej mocy 3 700 KM,
które zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç na poziomie 28 w´z∏ów. Zasi´g 1 350 Mm/ 15 w., lub
odpowiednio 200 Mm/ 28 w. Patrolowce sà
uzbrojone w 2 wkm kal. 12,7 mm, zaÊ wyposa˝enie elektroniczne stanowi radar nawigacyjny Furuno 1505 DA. Za∏oga liczy 9 ludzi, w tym oficer.
6 patrolowców typu Albatroz 15, zbudowanych
w latach 1974-1976 przez Arsenal do Alfeite,
przeznaczonych jest do operowania w strefie
nadbrze˝nej. Ich wypornoÊç pe∏na si´ga 45 t przy
d∏ugoÊci 23,60 m, szerokoÊci 5,25 m i zanurzeniu
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fot. Ricardo Graca

1,60 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne
typu Cummins o ∏àcznej mocy 1 100 KM, które
pozwalajà osiàgnàç pr´dkoÊç maksymalnà 20 w´z∏ów. Zasi´g 2 500 Mm/ 12 w. oraz odpowiednio
450 Mm/ 18 w. Jak na swoje niewielkie rozmiary
okr´ty posiadajà solidne uzbrojenie, sk∏adajàce
si´ z 1 dzia∏a kal. 20 mm/ 65 Oerlikon oraz
2 wkm kal. 12,7 mm. Patrolowce dysponujà radarem Kelvin-Hughes 14/ 9. Za∏oga liczy 8 ludzi,
w tym oficer.
Do dzia∏aƒ na rzece Rio Minho przeznaczony
jest specjalny patrolowiec rzeczny Rio Minho,
zbudowany w roku 1991 przez Arsenal do Alfeite. WypornoÊç pe∏na jednostki wynosi 72 t przy
wymiarach d∏. 22, 40 m, szer. 5,60 m i zan. 0,60 m.
Jako nap´d zastosowano 2 silniki wysokopr´˝ne
Deutz o ∏àcznej mocy 660 KM, które dzi´ki miotaczom wodnym typu Schottel, zapewnia∏y pr´dkoÊç 10 w´z∏ów. Zasi´g 420 Mm/ 7 w´z∏ów.
Uzbrojenie stanowi 1 km kal. 7,62 mm, a wyposa˝enie elektroniczne radar nawigacyjny Furuno
1505 DA. Za∏oga liczy 8 ludzi, tym oficer.
Motorówki patrolowe wykonujàce zadania na
wodach portowych, a tak˝e w strefie przybrze˝nej stanowià uzupe∏nienie patrolowców. Cz´Êç
motorówek wype∏nia równie˝ funkcje zwiàzane
z ochronà Êrodowiska.

Okr´ty desantowe
Z rozbudowanej ongiÊ flotylli portugalskich
jednostek desantowych, liczàcej w koƒcu lat

szeÊçdziesiàtych, a wi´c w szczytowym okresie
afrykaƒskich wojen kolonialnych, 4 eks-brytyjskie okr´ty typu LCT/ 4, 2 w∏asne typu LCT,
zbli˝onych do francuskich „EDIC” oraz 56 kutrów desantowych typu LCM i LCA 16, pozosta∏
praktycznie tylko jeden okr´t Bacamarte (LDG
203) 17, zbudowany przez Arsenal do Alfeite
w roku 1985. Pe∏na wypornoÊç jednostki wynosi
635 t przy d∏ugoÊci 59,00 m, szerokoÊci 11,91 m
i zanurzeniu 1,60 m. Nap´d okr´tu stanowià
2 silniki wysokopr´˝ne typu MTU MD 225
o ∏àcznej mocy 1 000 KM, które umo˝liwiajà rozwini´cie maksymalnej pr´dkoÊci 11 w´z∏ów. Zasi´g 1 800 Mm/ 8 w´z∏ów.
¸adownoÊç okr´tu 350 t. uzbrojenie stanowià
2 dzia∏a kal. 20 mm/ 65 Oerlikon, a wyposa˝enie
elektroniczne radar nawigacyjny Decca RM
316P. Za∏oga liczy 21 ludzi, w tym 3 oficerów.
W roku 2002 zaplanowano w Portugalii budow´ nowej, du˝ej jednostki desantowej typu LPD
o pr´dkoÊci 20 w´z∏ów i zasi´gu 6 000 Mm/ 15 w.
Okr´t, liczebnoÊç za∏ogi którego przewidywana
jest na 160 ludzi, ma dysponowaç pok∏adem lotniczym dla 2 Êmig∏owców i hangarem dla 6 maszyn oraz pok∏adem do przewozu pojazdów o powierzchni postojowej 1 400 m2. Z uwagi na mo˝liwe u˝ycie jednostki w mi´dzynarodowych operacjach pokojowych i misjach humanitarnych, na
jej pok∏adzie znajdowaç si´ majà miejsca dla 545
transportowanych osób oraz szpital na 35 ∏ó˝ek.

Jednostki pomocnicze
Marynarka wojenna Portugalii dysponuje niezb´dnymi jednostkami pomocniczymi, zapewniajàcymi sprawne zabezpieczenie i obs∏ug´ bojowego trzonu floty.
Na pierwszym miejscu wymieniç nale˝y zbiornikowiec zaopatrzeniowy Berrio (A 5210) (eks-bryt. Blue Rover), zbudowany przez stoczni´
Swan Hunter w Hepburn-on/Tyne (Wielka Brytania) w latach 1969-1970, a nabyty 'z drugiej r´13. sà to: Centauro, Orion, Pegaso i Sagitario.
14. sà to: Argos, Dragao, Escorpiao, Cassioppeia oraz Hidra.
15. sà to: Albatroz, Acor, Andorinha, Aguia, Condor i Cisne.
16. za Kowalenko W. A., Ostroumow M. N., Sprawocznik...
oraz Marczak. J. Wspó∏czesne okr´ty wojenne, Warszawa 1970.
17. dwie bliêniacze jednostki Bombarda (LDG 201) i Alabarda (LDG 202) zosta∏y wycofane ze s∏u˝by w roku 1998
i rozbrojone.

ki' w 1983. WypornoÊç pe∏na jednostki wynosi 11

Motorówki partolowe
Typ
Cherton
Keith-Nelson
Enchente
Saeta 12
Levante
Vazante
Rodman 46
Capitania

IloÊç jednostek
4
1
1
8
?
1
8
1

Lata budowy
1981 - 1982
?
1995
1993 - 1994
?
1994
1997 - 2000
?

WypornoÊç
9t
15 t
65 t
13 t
?
14 t
11 t
?

Pr´dkoÊç
20 w
14 w
15 w
32 w
?
10 w
18 w
?
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Zbiornikowiec zaopatrzeniowy Berrio.

485 t przy wymiarach kad∏uba d∏. 140,60 m, szer.
19,23 m i zan. 7,32 m. Nap´d stanowià 2 silniki
wysokopr´˝ne typu Colt-Pielstick 16 PC 2 V 400
o ∏àcznej mocy 15 300 KM, pracujàce na 1 Êrub´,
które zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 19 w´z∏ów. Okr´t posiada znaczy, bo wynoszàcy 15 000
Mm/ 15 w´z∏ach zasi´g. Moc elektrowni pok∏adowych 2 700 kW.
Uzbrojenie jednostki sk∏ada si´ z 2 dzia∏ kal.
20 mm/ 65 Oerlikon, zaÊ w sk∏ad wyposa˝enia
elektronicznego wchodzi radar Kelvin-Hughes
1006, 2 wyrzutnie Êrodków przeciwdzia∏ania
elektronicznego Knebworth „CORVUS” oraz
holowany pozorny cel dla torped „182”. Za∏oga
okr´tu liczy 57 ludzi, w tym 7 oficerów.
Berrio mo˝e transportowaç do. 7000 t paliwa,
dysponuje 2 wyposa˝onymi w wysi´gniki stanowiskami do jego podawania na okr´ty (po jednym na ka˝dej burcie), a tak˝e làdowiskiem dla
Êmig∏owca na rufie.
Z uwagi na swe po∏o˝enie Portugalia posiada
rozbudowanà s∏u˝b´ hydrograficznà. Podstawowymi oceanicznymi jednostkami hydrograficznymi sà Dom Carlos I (A 522) i Almirante Gado
Coutinho (A 523), eks-amerykaƒskie AGOS typu Stalwart (eks-Audacious i eks Assurance),
zbudowane w latach 1989 i 1985 w Tacoma
(USA), a przej´te odpowiednio w roku 1998
i 2000.
WypornoÊç pe∏na jednostek wynosi 2 285 t
przy wymiarach kad∏uba d∏. 68,28 m, szer. 13.10
m i zan. 4,57 m. Okr´ty te posiadajà nap´d diesel-elektryczny sk∏adajàcy si´ z 4 silników wysokopr´˝nych typu Caterpillar D 398B oraz 2 elektrycznych MEP General Electric o ∏àcznej mocy
2 200 KM. Uk∏ad nap´dowy pracuje na 2 Êruby
i zapewnia pr´dkoÊç maksymalnà 11 w´z∏ów.
Zasi´g 4 000 Mm/ 11 w´z∏ów. Moc elektrowni
pok∏adowych 1 500 kW.
Jednostka jest wyposa˝ona w 2 radary nawigacyjne typu Raytheon. Za∏oga liczy 31 ludzi,
w tym 6 oficerów, na pok∏adzie znajduje si´ równie˝ 15 dodatkowych miejsc dla naukowców.
W latach 1984-1987 Arsenal do Alfeite dostarczy∏ flocie 2 mniejsze jednostki hydrograficzne typu Andromeda 18. Ich wypornoÊç pe∏na wy-

78

fot. Ricardo Graca

nosi 270 t przy wymiarach d∏. 31,50 m, szer.
7,75 m i zan. 2,50 m. Nap´d stanowi silnik wysokopr´˝ny typu MTU 12 V 396 o mocy 1 030 KM,
pracujàcy na 1 Êrub´, który zapewnia pr´dkoÊç
maksymalnà 12,5 w´z∏a. Zasi´g 1 980 Mm/ 10
w´z∏ów, a 1 100 Mm/ 12 w´z∏ach. Moc elektrowni pok∏adowej 160 kW.
Jednostki posiadajà radar nawigacyjny typu
Decca RM-914C oraz holowany sonar typu Klein. Za∏oga liczy 17 ludzi, w tym 3 oficerów, poza
tym znajdujà si´ 2 miejsca dla naukowców.
Do pomocniczych prac hydrograficznych s∏u˝à 3 wykonane z tworzyw sztucznych motorówki
Coral, Atlanta i FisaliaI o wypornoÊci 32 t.
Do prowadzenia ewentualnych prac ratowniczych flota dysponuje holownikiem pe∏nomorskim Schultz Xavier, zbudowanym w latach
1970-1972 przez Arsenal do Alfeite. WypornoÊç
jednostki wynosi 900 t przy wymiarach 56,10 x
10, 00 x 3,80 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne o ∏àcznej mocy 2 400 KM, które zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 14 w´z∏ów. Zasi´g 3 000 Mm/ 12,5 w´z∏a. Za∏oga liczy 54 ludzi,
w tym 4 oficerów.
Marynarka wojenna Portugalii dysponuje
równie˝ ca∏kiem sporà flotyllà jednostek szkolnych, których list´ otwiera s∏ynny ˝aglowiec Sagres (A 520), zbudowany w stoczni Blohm-Voss
w Hamburgu dla potrzeb Kriegsmarine jako Albert Leo Schlageter, jeszcze w roku 1938, „bliêniak” amerykaƒskiego Eagle i ukraiƒskiego,
a wczeÊniej radzieckiego Towariszcz. Okr´t trafi∏ pod bander´ portugalskà w roku 1962, wczeÊniej p∏ywajàc we flocie Brazylii i USA, które
przej´∏y go jako zdobycz po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej.
WypornoÊç pe∏na jednostki wynosi 1 896 t
przy wymiarach kad∏uba d∏. 70, 40 m (ca∏kowita
z bukszprytem — 90,00 m), szer. 10,00 m i zan.
5,20 m. O˝aglowanie typu Bark o powierzchni
˝agli 2 335 m2, trójmasztowiec, najwy˝szy maszt
ma wysokoÊç 43,31 m. Okr´t posiada 2 pomocnicze silniki wysokopr´˝ne typu MTU 12 V 183
TE 92 o ∏àcznej mocy 750 KM, które nap´dzajà
1 Êrub´, zapewniajàc maksymalnà pr´dkoÊç 10
w´z∏ów. Zasi´g przy u˝yciu silników 5 450 Mm

przy pr´dkoÊci 7,5 w´z∏a. Za∏oga liczy 153 ludzi,
w tym 10 oficerów oraz 80 kursantów.
Kolejnym ˝aglowcem szkolnym jest Creoula
(UAM 201), czteromasztowy szkuner zbudowany przez stoczni´ w Lizbonie w roku 1937 jako
˝aglowy statek rybacki do po∏owów dorsza na
wodach Nowej Funlandii, a przej´ty przez marynark´ wojennà do celów szkoleniowych w 1987.
WypornoÊç pe∏na si´ga 1 055 t przy wymiarach d∏. 67,40 m, szer. 9,90 m i zan. 4,20 m. Jednostka w roku 1992 zosta∏a wyposa˝ona w pomocniczy silnik wysokopr´˝ny typu MTU 8 V
183 TE 92 o mocy 480 KM.
W sk∏adzie floty znajdujà si´ równie˝ 2 du˝e
szkolne jachty ˝aglowe — Polar (A 5204) o wypornoÊci 70 t i wymiarach 22,9 x 3,9 x 2,5 m oraz
Vega (A 5201) o wypornoÊci 60 t i wymiarach
19,9 x 4,3 x 2,5 m.
List´ jednostek szkolnych zamykajà 3 szybkie
motorówki typu Rodman 70 0 19, zbudowane
w roku 1995 w Vigo o wypornoÊci 2 t, rozwijajàce dzi´ki silnikowi wysokopr´˝nemu Volvo-Penta o mocy 130 KM pr´dkoÊç 22 w´z∏ów, których
za∏oga liczy 4 ludzi.
18. sà to: Andromeda (A 5203) oraz Auriga (A 5205).
19. sà to: Cacheu, Mindelo oraz NiassaI.
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Redakcja „Okr´tów Wojennych” pragnie
serdecznie podzi´kowaç Panu Ricardo Graca z
Lizbony za okazanà nam pomoc w postaci
przes∏anego materia∏u ikonograficznego, bez
k t ó r e g o n i n i e j s z y n u m e r n a s z e g o m a ga z y n u
by∏by ubogi.
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PANSARSKEPP
Insulander P., Ohlsson C. S., format
2 1 0 x 2 4 5 m m , s . 3 2 0 , f o t . 2 3 2 , w tym 30
b a r w n y c h , i l u s t r a c j e r y s u n k o w e 3 7 , w tym
21 barwnych, rzuty 28, rys. tech., przekro je, detale 38, tab. 25, mapy 8, s∏ownik po j´ç, bibliografia 220 poz., wyd. CB. Marin litteratur AB, Falkenberg (Szwecja), cena
35 USD.
Z regu∏y przedmiotem szczególnego zainteresowania „shiploverów” sà okr´ty —
„dziwolàgi” bàdê te˝ jednostki wchodzàce
w sk∏ad flot Êwiatowych pot´g. Czasy, gdy
zaliczano do nich Szwecj´ min´∏y bezpowrotnie przed dwoma stuleciami, tym wi´ksze wi´c zainteresowanie wÊród czytelników
powinna wzbudziç publikacja autorstwa
Pera Insulander i Curta S. Ohlsson pod tytu∏em PANSARSKEPP poÊwi´cona rozwojowi okr´tów pancernych w tym nadba∏tyckim kraju od czasów konstrukcji Johna
Ericssona do Gustav V.
Zaprezentowany przez autorów przeglàd rozpoczynajà monitory z lat 1865-1869,
wzorowane na swych imiennikach z czasów
amerykaƒskiej wojny secesyjnej. Kolejnym
etapem by∏y 3 opancerzone okr´ty przeznaczone do obrony wybrze˝a — Svea, Gˆta
i Thule, stanowiàce swego rodzaju prototypy dla kilku kolejnych typów pancerników
obrony wybrze˝a. T´ klas´ okr´tów zapoczàtkowa∏ w Szwecji typ Oden, obejmujàcy
tak˝e Thor i Niord. Kolejnym etapem by∏a
budowa Dristigheten, a po nim liczàcej
4 jednostki serii ƒran do której zaliczono
równie˝ Wasa, Tapperheten i Manligheten.
W roku 1907 flot´ paƒstwa trzech koron zasili∏ Oscar II, po którym nadszed∏ czas na
ostatnià seri´ 3 najwi´kszych szwedzkich
pancerników obrony wybrze˝a — Sverige,
Drottning Victoria i Gustav V, z których
dwa ostatnie wesz∏y do s∏u˝by w poczàtkach
okresu mi´dzywojennego. Zaprezentowano
tak˝e niezrealizowane projekty „czwartego
okr´tu pancernego”, zarówno opracowane
w Szwecji jak i w∏oskà propozycj´ firmy Ansaldo z 1941 roku.
Wspomniane wczeÊniej okr´ty omówiono, prezentujàc nie tylko samà ich konstrukcj´, ale równie˝ w pewnej mierze
okolicznoÊci zwiàzane z ich powstaniem,
co pozwala przeÊledziç zmiany koncepcji
zastosowania szwedzkiej marynarki wojennej w warunkach bojowych. Osobny rozdzia∏ poÊwi´cono zmianom, jakie zasz∏y
w zakresie stosowanego nap´du g∏ównego,
poczynajàc od prostych maszyn parowych
z cylindrami le˝àcymi, poprzez pionowe
maszyny potrójnego rozpr´˝ania, a koƒczàc na turbinach parowych systemu Curtis i Westinghouse. Przy okazji omówiono
stosowane kot∏y, urzàdzenia pomocnicze
i pràdotwórcze. Swoje miejsce w ksià˝ce

znalaz∏a tak˝e ewolucja stosowanego na
okr´tach uzbrojenia artyleryjskiego, które
niemal od poczàtku istnienia tej klasy jednostek w wi´kszoÊci pochodzi∏o od
szwedzkich wytwórców.
Z uwagi na neutralnoÊç Szwecji w obu
Êwiatowych konfliktach XX wieku, okr´ty
nie mia∏y okazji sprawdziç praktycznie
swych w∏aÊciwoÊci taktyczno-technicznych
w warunkach bojowych. W I wojnie Êwiatowej neutralnoÊç ta pozostawa∏a niezagro˝ona, a jedynie w koƒcowej jej fazie wiosnà
1918 roku pancerniki obrony wybrze˝a zapewnia∏y ochron´ Wyspom Alandzkim.
W czasie II wojny Êwiatowej sytuacja militarno-polityczna by∏a ju˝ bardziej z∏o˝ona,
a zagro˝enie agresjà ze strony Niemiec
przez d∏ugi czas realne, co spowodowa∏o
koniecznoÊç modernizacji posiadanych jednostek ci´˝kich, a ponad to ponownego
wprowadzenia do s∏u˝by starszych okr´tów
tej klasy, wycofanych do rezerwy w okresie
mi´dzywojennym ze wzgl´dów oszcz´dnoÊciowych. Praca nie zawiera co prawda kalendarium wojennej s∏u˝by pancerników
obrony wybrze˝a, ale prezentuje niektóre
epizody z ich dziejów, uznane przez autorów za istotne.
Szwedzkie pancerniki obrony wybrze˝a
wykaza∏y si´ zdumiewajàcà d∏ugowiecznoÊcià, przyk∏adowo Oscar II znajdowa∏ si´
w s∏u˝bie 43 lata, zaÊ Sverige i Gustav V
odpowiednio 36 i 35 lat. Wycofanie okr´tów ze s∏u˝by i z∏omowanie, nie koƒczy∏o
jednak wcale ich losów, bowiem w rozdziale zatytu∏owanym „Epilog” przedstawione
zosta∏y dalsze losy, zdj´tych z okr´tów
dzia∏, które praktyczni i oszcz´dni Szwedzi
wykorzystali do uzbrojenia baterii nadbrze˝nych, gdzie niektóre z nich dotrwa∏y
do roku 1997.
Do chwili obecnej nie zachowa∏ si´ ˝aden z pancerników obrony wybrze˝a, choç
istnia∏y niezrealizowane plany utrzymania
w charakterze symbolicznej jednostki muzealnej Sverige. Obecnie na terenie Gˆteborg Maritime Center trwajà prace przy restauracji pochodzàcej z roku 1875 pancernej kanonierki Sˆlve.
Publikacja panów Insulander i Ohlsson
jest bardzo starannie wydana pod wzgl´dem edytorskim, posiada bogatà szat´ ilustracyjnà, zarówno fotograficznà jak i rysunkowà. Dane taktyczno-techniczne dotyczàce poszczególnych okr´tów sà zestawione w przejrzystej formie tabelarycznej, co
u∏atwia ich wykorzystywanie nawet w przypadku nieznajomoÊci j´zyka szwedzkiego.
W∏aÊnie chyba j´zyk szwedzki stanowiç
mo˝e najwi´kszà barier´ w lekturze pracy,
co prawda autorzy zamieÊcili bardzo obszerne streszczenie w j´zyku angielskim,
z którego korzysta∏ piszàcy te s∏owa, to jednak pozostaje pewne odczucie niedosytu,
niemo˝liwe do zaspokojenia przez sylabizowanie ze s∏ownikiem po wyrazie.
Ksià˝ka PANSARSKEPP jest na pewno
wspania∏ym rozszerzeniem i uzupe∏nieniem informacji zawartych w publikacji kolegi Adama Fleksa Od „SVEA” do
„DROTTNING VICTORIA wydanej
przez wydawnictwo „OW” oraz jego wczeÊniejszych artyku∏ach drukowanych na ∏amach „Okr´tów Wojennych”. Gdy wi´c komuÊ z czytelników wpadnie w r´ce ksià˝ka
PANSARSKEPP, to goràco polecam zapoznanie si´ z jej treÊcià nie baczàc na j´zykowe k∏opoty.
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THE CHINESE STEAM NAVY
1862-1945
Wright Richard NJ, 208 s, format 205 x
270 mm, 105 fot., 12 map, 15 ryc., 15 rzu tów i s y l w e t e k , w y d . C h a t h a m P u b l i s h i n g ,
London 2000, cena 25 £
Zainteresowania shiploverów, oczywiÊcie poza dziejami w∏asnych flot, koncentrujà si´ z regu∏y na najwa˝niejszych marynarkach wojennych Êwiata i ich okr´tach,
czemu dodatkowo sprzyja jeszcze fakt, ˝e
w∏aÊnie one by∏y g∏ównymi aktorami konfliktów na morzach i oceanach w minionych czasach, a i dziÊ mogà nadal wzbudzaç ciekawoÊç. Bardzo rzadko kiedy trafiajà si´ kompleksowe i rzeczowe publikacje o mniejszych flotach, zw∏aszcza tych,
które nie by∏y czynnymi uczestnikami
Êwiatowych wojen. Gdy si´gniemy g∏´biej
w przesz∏oÊç, to jest jeszcze gorzej i informacji po prostu brakuje, stàd te˝ ka˝da
pozycja poÊwi´cona takim zapomnianym
flotom wzbudza uzasadnione zainteresowanie czytelników.
Jednym z paƒstw, które z uwagi na swe
oddalenie i symbolicznà ju˝ niemal tajemniczoÊç, zawsze skupia∏o uwag´, sà Chiny.
OczywiÊcie nie te wspó∏czesne, o których
wiemy w sumie nadal niewiele, ale dawne
z okresu poczàwszy od po∏owy XIX stulecia, gdy sta∏y si´ przedmiotem szczególnego rodzaju 'zainteresowania' i rozgrywek
europejskich mocarstw.
W roku 2000 londyƒskie wydawnictwo
Chatham Publishing wyda∏o prac´ zatytu∏owanà THE CHINESE STEAM NAVY
1862-1945, której autorem jest emerytowany oficer Royal Navy i znawca Dalekiego
Wschodu Richard N. J. Wright. Sam tytu∏,
który mówi o chiƒskiej flocie parowej, wydaç si´ mo˝e nieco mylàcy dla czytelnika,
bowiem w najwi´kszym skrócie ksià˝ka stanowi rozbudowany rys historyczny marynarki wojennej Chin od czasu wprowadzenia do s∏u˝by pierwszych jednostek z nap´dem parowym, co nastàpi∏o w roku 1862.
Praca w swej konwencji przypomina
nieco wczeÊniejszà publikacj´ Bernd Lengensiepen, Ahmet Güleryüz THE OTTOMAN STEAM NAVY 1828-1923, wydanà
w roku 1995 przez londyƒskie wydawnictwo Conway Maritime Press, przy czym
w tej ostatniej zdecydowanie wi´cej miejsca poÊwi´cono szczegó∏om technicznym
samych okr´tów.
Ksià˝ka Wrighta podzielona jest na 16
rozdzia∏ów oraz 2 aneksy, zestawienie
chronologiczne oraz bardzo bogatà bibliografi´, obejmujàcà 105 pozycji ksià˝kowych i czasopiÊmienniczych.

W cz´Êci wst´pnej omówiona zosta∏a
geografia wybrze˝a Chin oraz wydarzenia
historyczne, jakie rozegra∏y si´ w pierwszej
po∏owie XIX wieku, których ukoronowaniem by∏ Traktat z Nankinu z 1842 umo˝liwiajàcy otwarcie dla Europejczyków
5 chiƒskich portów tzw. „traktatowych”,
a nast´pnie rozszerzajàcy jeszcze te „zdobycze” Traktat z Tiensinu z 1860.
Warto w tym miejscu wspomnieç o nader skomplikowanej, w porównaniu ze
zwyczajami europejskimi, strukturze organizacyjnej w∏adzy centralnej — cesarskiej
oraz terytorialnej — lokalnych gubernatorów, których zale˝noÊç od Pekinu bywa∏a
niekiedy doÊç symboliczna, co obok permanentnego braku Êrodków finansowych
zawsze wywiera∏o negatywny wp∏yw na
rozwój marynarki wojennej.
Pierwsze nominalnie chiƒskie okr´ty
o nap´dzie parowym pojawi∏y si´ w roku
1862 jako pewnego rodzaju efemeryda
w zwiàzku ze zorganizowanà na mocy
Traktatu z Nankinu Cesarskà Morskà
S∏u˝bà Celnà, na czele której w 1861 stanà∏ ambitny Brytyjczyk Horatio Lay. Dla
usprawnienia pracy podleg∏ej sobie instytucji zleci∏ on zakupienie w Wielkiej Brytanii 6 parowych okr´tów, które nast´pnie
kmdr Osborne z Royal Navy doprowadzi∏
do Chin we wrzeÊniu 1863 roku. Wzgl´dy
kompetencyjno-proceduralne spowodowa∏y, ˝e obsadzone angielskimi za∏ogami parowce nie podj´∏y s∏u˝by na wodach chiƒskich. Pierwszymi chiƒskimi parowcami,
które faktycznie podj´∏y dzia∏ania antypirackie w ramach si∏ prowincji Kwantung/
Kwangsi by∏o 7 zakupionych w roku 1867
we Francji i Anglii uzbrojonych jednostek,
których zadaniem polega∏o na zwalczaniu
plagi piractwa utrudniajàcego ˝eglug´
i handel na wodach przybrze˝nych Chin.
Oddzielny, rozdzia∏ poÊwi´cony zosta∏
bazie stoczniowej i remontowej chiƒskiej
marynarki wojennej, umocnieniom i artylerii nadbrze˝nej oraz instytucjom przygotowujàcym kadry dla floty. WÊród stoczni
na pierwszym miejscu wymieniç nale˝y,
powsta∏y w roku 1864 arsena∏ Kiangnan
w Szanghaju, w którym powsta∏a wi´kszoÊç
zbudowanych w ówczesnych Chinach okr´tów wojennych, a tak˝e licencyjne dzia∏a
zarówno pok∏adowe jak i nadbrze˝ne. Kolejnym zak∏adem by∏a stocznia marynarki
Foochow w prowincji Fukien, za∏o˝ona
i prowadzona przez Francuzów poczàwszy
od roku 1867. Pierwszy okr´t opuÊci∏ pochylni´ tej stoczni ju˝ w 1869. Niewielkie
stocznie, a raczej bazy remontowe dzia∏a∏y
równie˝ w Kantonie, Taku, Port Artur (do
czasu I okupacji japoƒskiej w 1894), Tiensinie oraz Tsingtao (tu dla odmiany do
1897, gdy port „wydzier˝awili” Niemcy).
Chiny dysponowa∏y rozbudowanà
obronà wybrze˝a obejmujàcà nadmorskie
forty oraz liczne baterie artyleryjskie
uzbrojone w dzia∏a kalibru do 280 mm na
otwartych stanowiskach ogniowych, której
zadaniem by∏a os∏ona portów, ujÊç rzek
i nadbrze˝nych miast. Wi´kszoÊç zainstalowanych dzia∏ pochodzi∏a z zak∏adów
Krupp, Armstrong lub arsena∏ Kiangnan.
Wprowadzenie pod koniec lat 60-tych
XIX wieku nowych Êrodków walki w postaci okr´tów parowych uzbrojonych w dzia∏a
odtylcowe, spowodowa∏o koniecznoÊç
przygotowania odpowiednio kwalifikowanych chiƒskich kadr zdolnych do samodzielnej ich obs∏ugi. Pierwsza tego rodzaju
uczelnia powsta∏a w Foochow, a kolejne
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w Nankinie, Kantonie i Tiensinie. W poczàtkowym okresie wysy∏ano równie˝ chiƒskich oficerów na sta˝e do Royal Navy.
Pierwszy okr´t o nap´dzie parowym
powsta∏ w Chinach w roku 1868. By∏ to
drewniany bocznoko∏owiec Tien-Chi o wypornoÊci 600 t, uzbrojony w 15 haubic 24funtowych, zbudowany przez stoczni´
Kiangnan w Szanghaju. W∏aÊnie o pierwszych w∏asnych jednostkach zbudowanych
w Kiangnan, Foochow i Kantonie w okresie do roku 1877 mówi kolejny rozdzia∏
pracy.
Dalsze dzieje chiƒskiej marynarki wojennej i jej okr´tów wià˝à si´ w sposób nierozerwalny z kolejnymi przegranymi wojnami i wewn´trznymi niepokojami. Da∏a
si´ w tej mierze zaobserwowaç du˝a cykliczna regularnoÊç polegajàca na tym, ˝e
po ka˝dej kolejnej przegranej wojnie nast´powa∏a faza intensywnych zakupów nowych jednostek, tak w kraju jak i zagranicà, po czym nast´pna wojna skutecznie niwelowa∏a niemal do zera z takim trudem
zbudowanà flot´, co oznacza∏o, ˝e proces
rozpoczyna∏ si´ od nowa.
Spór z Japonià o Tajwan w roku 1874
spowodowa∏, ˝e nie dysponujàce dotàd
opancerzonymi okr´tami Chiny zleci∏y
w latach 1875-1881 stoczniom brytyjskim
budow´ 13 tzw. kanonierek Rendela,
uzbrojonych w jedno pot´˝ne dzia∏o kal.
254-317 mm oraz 2 wi´kszych tzw. szybkich kanonierek. Nowoczesne, w pe∏ni
odpowiadajàce ówczesnym wszelkim normom jednostki zamówiono tak˝e w stoczni Vulcan Stettin (Szczecin), która przez
nast´pne 20 lat by∏a sta∏ym dostawcom
kolejnych okr´tów dla Chin. By∏y one
uzbrojone 4 dzia∏a kal. 305 mm pancerniki Ting Yuen i Chen Yuen oraz krà˝ownik Tsi Yuen . Wspomniane okr´ty nie
zdo∏a∏y jednak wejÊç do s∏u˝by przed wybuchem wojny chiƒsko-francuskiej lat
1884-1885. W tym konflikcie si∏y adm.
Courbet, zada∏y Chiƒczykom kl´ski pod
Foochow i Shipu, skutkiem czego musieli
oni przystàpiç do odbudowy swego potencja∏u morskiego.
W dziesi´cioleciu 1884-1885 flot´ chiƒskà zasili∏o 21 wi´kszych jednostek, w tym
4 krà˝owniki zbudowane w Niemczech
i Wielkiej Brytanii. Pozosta∏e okr´ty pochodzi∏y ze stoczni krajowych, prezentujàc
bardzo zró˝nicowany poziom techniczny,
czego najlepszym dowodem jest fakt, ˝e
4 posiada∏y jeszcze drewniane kad∏uby,
7 o konstrukcji mieszanej, zaÊ jedynie
6 stalowe.
Wprowadzenie do s∏u˝by nowych okr´tów oraz obj´cie w roku 1885 stanowiska
adm. Floty Pó∏nocnej (Peiyang) obok adm.
Tinga przez Brytyjczyka Langa, spowodowa∏o, ˝e w∏aÊnie ten zespó∏ sta∏ si´ trzonem chiƒskiej floty morskiej, do zadaƒ
której nale˝a∏a mi´dzy innymi obrona od
strony morza cesarskiej stolicy w Pekinie.
Rola tej floty wzros∏a jeszcze po zyskaniu
nowych baz operacyjnych w Port Artur
i Wei-Hai-Wei. W roku 1894 gdy wybuch∏
konflikt z Japonià o Kore´, Peiyang dysponowa∏ 12 wi´kszymi okr´tami, w tym
2 pancernikami i 8 krà˝ownikami.
Jeden z dalszych rozdzia∏ów ksià˝ki poÊwi´cony zosta∏ wojnie chiƒsko-japoƒskiej
lat 1894-1895. Pomijajàc ju˝ znany doÊç dobrze przebieg samych dzia∏aƒ militarnych,
kl´ska w bitwie nad rzekà Yalu, a nast´pnie
upadek twierdzy Wei-Hai-Wei, pozbawi∏
praktycznie Chiny marynarki wojennej. Co
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wi´cej traktat pokojowy z Shimonoseki nak∏adajàcy ogromnà kontrybucj´ w kwocie
200 mln taeli, dodatkowo jeszcze podcià∏
mo˝liwoÊci szybkiej jej odbudowy.
Nast´pny rozdzia∏ publikacji zaprezentowa∏ chiƒskie nabytki lat 1895-1909,
w którym to okresie flot´ zasili∏o ∏àcznie
31 wi´kszych jednostek, w tym 5 krà˝owników ze stoczni niemieckich i brytyjskich.
Ogó∏em a˝ 23 jednostki pochodzi∏y z importu, w tym 2 z „drugiej r´ki”, pozosta∏e
zaÊ zbudowano w stoczniach krajowych.
We wspomnianym okresie cieniem na
dziejach floty po∏o˝y∏o si´ tzw. 8 „Powstanie Bokserów” w pó∏nocnych Chinach
i mi´dzynarodowa interwencja podj´ta
w celu jego st∏umienia. W toku dzia∏aƒ
zbrojnych interwenci zdobyli broniàce dost´pu do cesarskiej stolicy w Pekinie Taku,
gdzie w ich r´ce wpad∏y 4 nowoczesne
kontrtorpedowce niemieckiej budowy typu Hai Lung, które nast´pnie kontynuowa∏y s∏u˝b´ w marynarkach wojennych
nowych „w∏aÊcicieli”, to jest Wielkiej Brytanii, Rosji, Niemiec i Francji. Niepokoje
w pó∏nocnych Chinach oznacza∏y kolejne
ograniczenie potencja∏u bojowego Peiyang, podczas gdy Flota Po∏udniowa (Nanyang) uzupe∏ni∏y swój stan posiadania
kanonierkami z Japonii i Hongkongu
przeznaczonymi do s∏u˝by na morzu jak
i wielkich rzekach.
Kolejny, nowy etap w dziejach marynarki wojennej Chin nastàpi∏ po Êmierci
starej cesarzowej-regentki Dowager, co
pozwoli∏o na podj´cie prób modernizacji
paƒstwa i jego si∏ zbrojnych przez ambitnych sukcesorów na czele z Yuan Shih-Kai. Kierowana przez adm. Sah chiƒska
misja morska rozpocz´∏a w europie i USA
kolejne intensywne poszukiwania mo˝liwoÊci szybkiego nabycia nowych okr´tów.
W efekcie tych staraƒ zamówiono 3 krà˝owniki szkolne z nap´dem turbinowym,
z których jeden nigdy nie zosta∏ przez Chiny odebrany i przeszed∏ do historii jako
grecki Helle , zaÊ okr´ty zamówione
w stoczniach w∏oskich i austro-w´gierskich
nie wesz∏y do s∏u˝by w zwiàzku z wybuchem I wojny Êwiatowej.
RównoczeÊnie utworzone w roku 1911
Ministerstwo Marynarki nas czele którego
stanà∏ ksià˝´ Tsai-hsun, podj´∏o d∏ugofalowy plan modernizacji i rozbudowy chiƒskiej marynarki wojennej. Na przeszkodzie
realizacji tych ambitnych zamiarów stan´∏a
kierowana przez Sun Yat-sena rewolucja,
która po kilku zaledwie miesiàcach doprowadzi∏a do ostatecznego obalenia mand˝urskiej dynastii w lutym 1912 i proklamowania republiki. Niestety m∏oda Republika odziedziczy∏a wszystkie stare d∏ugi
cesarstwa, co spowodowa∏o, ˝e faktycznie
zdo∏a∏a nabyç jedynie 3 kontrtorpedowce
w Niemczech oraz 4 kanonierki w Japonii,
zaÊ w∏asny przemys∏ dostarczy∏ tylko 2 patrolowce. Nowe paƒstwo targane ciàg∏ymi
wewn´trznymi sporami i walkami, niestety
nie tylko na arenie politycznej, nie by∏o
w stanie skutecznie realizowaç ˝adnej sensownej polityki.
W czasie I wojny Êwiatowej Chiny zachowa∏y neutralnoÊç a˝ do roku 1917, jej
wypowiedzenie i nominalne przy∏àczenie
si´ do paƒstw Ententy, pozwoli∏o na przej´cie 2 niemieckich kanonierek rzecznych
oraz 13 statków, z których 5 by∏o nast´pnie
u˝ywanych w charakterze transportowców.
W okresie mi´dzy rokiem 1915 a 1928,
uwa˝anym za czas „lokalnych wata˝ków”,

chiƒskà flot´ zasili∏o jedynie 12 okr´tów,
w tym 3 jednostki z „drugiej r´ki” oraz
7 niewielkich patrolowców.
W wyniku walk wewn´trznych jesienià
1927 roku w∏adz´ w Chinach objà∏ Kuomintang z gen Chiang Kai-shekiem na
czele, który przystàpi∏ do wzmocnienia potencja∏u i modernizacji floty. Dekadzie lat
1927-1937 poÊwi´cony zosta∏ XIII rozdzia∏
ksià˝ki. W tym okresie morskie si∏y centralne otrzyma∏y 21 nowych jednostek,
w tym 2 ma∏e krà˝owniki ze stoczni japoƒskich. RównoczeÊnie 8 ju˝ istniejàcych
okr´tów zosta∏o gruntownie zmodernizowanych. Dalszych 15 okr´tów zasili∏o tzw.
Flot´ Kantoƒskà. Wszystkie jednostki
poddawano systematycznym remontom
bie˝àcym, dbajàc o ich stan techniczny.
Wiele miejsca poÊwi´cono równie˝ szkoleniu za∏óg, a wszystko to w warunkach sta∏ego zagro˝enia zewn´trznego ze strony
Japonii, czego przyk∏adem by∏ tzw. „Incydent szanghajski 1932” oraz wewn´trznego
ze strony komunistów i niektórych lokalnych przywódców.
Ostatni chronologicznie rozdzia∏ dotyczy niewypowiedzianej wojny chiƒsko-japoƒskiej, jaka toczy∏a si´ poczàwszy od lipca 1937 roku, przy czym od grudnia 1941
sta∏a si´ ona elementem Êwiatowego konfliktu. Z∏o˝one przez Chiny zamówienia
nowych jednostek p∏ywajàcych, w tym
pierwszych okr´tów podwodnych w stoczniach niemieckich, nie doczeka∏y si´ realizacji. Podobnie nie doszed∏ do skutku
transfer pochodzàcego z Kriegsmarine
lekkiego krà˝ownika, którym wed∏ug
wszelkiego prawdopodobieƒstwa mia∏ byç
przestarza∏y Emden.
Dzia∏ania ofensywne z wykorzystaniem
na du˝à skal´ lotnictwa, podj´te przez Japoni´ latem 1937 roku szybko doprowadzi∏y do wyeliminowania chiƒskiej marynarki
wojennej jako czynnika o istotnym znaczeniu militarnym. Zresztà mieli w tym równie˝ swój udzia∏ sami Chiƒczycy, którzy zatopili cz´Êç starszych jednostek na szlakach wodnych by uniemo˝liwiç przeciwnikowi ich wykorzystanie. Nieliczne pozosta∏e okr´ty walczàc wycofywa∏y si´ stopniowo w gór´ rzeki Yangtse a˝ do Chungkingu, który sta∏ si´ nowà stolicà Kuomintangu gen. Chiang Kai-sheka. Z ocala∏ych jednostek utworzono 2 dywizjony do których
wcielono tak˝e 4 alianckie kanonierki
rzeczne (amerykaƒskà i 3 brytyjskie), które wojenne losy rzuci∏y w ten region.
Pewien niedosyt u czytelnika mo˝e
wzbudziç w∏aÊnie brak szerszego opisu
dzia∏aƒ prowadzonych przez okr´ty Kuomintangu w oparciu o baz´ w Chungkingu w latach 1941-1945. Japoƒczycy wydobyli cz´Êç chiƒskich okr´tów, które po remoncie zasili∏y ich flot´ wzgl´dnie zosta∏y
przekazane licznym lokalnym ugrupowaniom pro japoƒskim.
Dwa ostatnie rozdzia∏y pracy, naruszajàc wczeÊniejszà koncepcj´ chronologii
rozwoju, poÊwi´cone zosta∏y wybranym
klasom okr´tów, a mianowicie jednostkom
torpedowym (torpedowcom i kutrom torpedowym) oraz tzw. krà˝ownikom celnym,
podleg∏ym Cesarskiej Morskiej S∏u˝bie
Celnej, a nast´pnie Chiƒskiemu Morskiemu Zarzàdowi Ce∏.
W okresie mi´dzy rokiem 1879 a 1908
Chiny naby∏y 35 parowych torpedowców
I i II klasy oraz pewnà liczb´ niewielkich
∏odzi parowych uzbrojonych w miny wytykowe. Praktycznie niemal wszystkie torpe-

dowce pierwszej grupy zosta∏y zbudowane
zagranicà i ewentualnie jedynie zmontowane w Chinach, podczas hgdy mniejsze
kutry minowe powsta∏y w stoczniach krajowych.
Pierwsze motorowe kutry torpedowe
pojawi∏y si´ we flocie chiƒskiej w roku
1921, zaÊ do 1938 stocznie w∏oskie, brytyjskie i niemieckie dostarczy∏y ich ∏àcznie a˝
27. Niewielkie te jednostki poczyna∏y sobie
dzielnie w dzia∏aniach przeciwko Japonii,
czego koronnym dowodem by∏ odwa˝ny,
choç nieskuteczny atak Shih 102 w dniu 16
sierpnia 1937 roku na krà˝ownik Idzumo
w Szanghaju.
Tzw. „krà˝owniki celne” wbrew swej
nazwie nie ogranicza∏y si´ jedynie do zwalczania kontrabandy na wodach chiƒskich,
ale zapewnia∏y równie˝ obs∏ug´ hydrograficznà i nawigacyjnà szlaków wodnych, a co
wa˝niejsze prowadzi∏y tak˝e akcje przeciwko piratom, którzy jeszcze w XX wieku
stanowili na przybrze˝nych akwenach realne zagro˝enie dla ˝eglugi. Pierwsze parowe jednostki pe∏niàce s∏u˝b´ celnà pojawi∏y si´ w roku 1868, a do 1937 wesz∏o do
s∏u˝by ∏àcznie 18 wi´kszych okr´tów tej
klasy. Poza nimi dzia∏a∏y równie˝ liczne
niewielkie jednostki przybrze˝ne i portowe, w tym 2 zakupione w Wielkiej Brytanii
opancerzone motorowe kutry poÊcigowe.
Ogó∏em w latach 1862 -1937 Chiny zakupi∏y poza granicami 118 okr´tów ró˝nej
wielkoÊci, stanowiàcych trzon si∏ bojowych
floty. Stocznie krajowe dostarczy∏y w tym
okresie jedynie nieopancerzone krà˝owniki oraz kanonierki ró˝nych odmian, co
Êwiadczy∏o wyraênie o technicznym zacofaniu kraju.
Wszystkie wi´ksze chiƒskie okr´ty wymienione w publikacji zosta∏y opatrzone
krótkimi notatkami z podstawowymi danymi taktyczno-technicznymi, obejmujàcymi
obok nazwy i klasy tak˝e wypornoÊç, wymiary, rodzaj nap´du i pr´dkoÊç, uzbrojenie i ewentualne opancerzenie oraz równie˝ liczebnoÊç za∏ogi, koszt budowy i producenta, a niekiedy dat´ wodowania i wejÊcia do s∏u˝by. Sporzàdzenie tych niezmiernie cennych metryczek musia∏o stanowi nielada trudnoÊç dla autora, zw∏aszcza gdy uwzgl´dnimy prozaiczne trudnoÊci
j´zykowe czy wi´ksze dokumentacyjne, bowiem si´gajàce niekiedy prawie 140 lat
wstecz i to w kraju targanym licznymi wojnami czy rewolucjami. W tym kontekÊcie
troch´ ˝al, ˝e tak niewiele jednostek zosta∏o dodatkowo zaprezentowanych w postaci
rzutów czy sylwetek bocznych, co niewàtpliwie podnios∏o by walor poznawczy pracy. Przedstawiony materia∏ ikonograficzny
jest jednak bez wàtpienia mocnà stronà
ksià˝ki, dominujà w niej bowiem oryginalne zdj´cia.
Ksià˝ka „The Chinese Steam Navy
1862-1945” autorstwa Richarda NJ Wright
stanowi istotne uzupe∏nienie wiedzy
o chiƒskiej marynarce wojennej poczynajàc od drugiej po∏owy XIX wieku do wybuchu II wojny Êwiatowej. Sam tytu∏ publikacji mówiàcy jedynie o flocie parowej jest
mo˝e nieco mylàcy, zw∏aszcza w porównaniu z zawartoÊcià merytorycznà. Gdy publikacja ta wpadnie w r´ce ka˝dego shiplovera, warto poÊwi´ciç jej troch´ czasu, bowiem na pewno pozwoli na poszerzenie
horyzontów czytelnika, czemu sprzyja ˝ywy
j´zyk daleki od naukowych rozpraw.

Nr 52 (2/2002)

Maciej S. Sobaƒski

• OKR¢TY WOJENNE

