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Krążowniki typu

wzmożenie aktywności na tym akwenie japońskich okrętów podwodnych.
Rankiem 31 sierpnia Saratoga, znajdująca się w odległości 260 mil na południowy-wschód od Guadalcanalu, została storpedowana przez I-26.
Wybuch głowicy torpedy spowodował
rozerwanie prawoburtowego bąbla
przeciwtorpedowego jednostki i zalanie tylko jednej z jej kotłowni. Mimo,
że uszkodzenia mechaniczne były niewielkie napływ wody spowodował
szereg zwarć w instalacji elektrycznej okrętu i unieruchomienie jego napędu turboelektrycznego. Bezwładny lotniskowiec został wzięty na hol
przez Minneapolis, który rozpoczął
jego holowanie poza niebezpieczny
akwen. Wczesnym popołudniem mechanikom Saratogi udało się przywrócić możliwość zasilania silników napędowych tak, że lotniskowiec
z niewielką prędkością mógł skierować się ku Wyspom Tonga. W dniu
6 września uszkodzony okręt, w którego osłonie pozostawał Minneapolis
zawinął do Tongatabu. Tam podczas
kilkudniowego postoju dokonano
prowizorycznych napraw lotniskowca umożliwiających jego przejście
na Hawaje podczas gdy krążownik
odszedł na Nową Kaledonię. Operując z Noumea okręt min. wspierał lądowania oddziałów amerykańskiej
piechoty morskiej na zachód od przylądka Lunga na Guadalcanalu mające miejsce w dniach 14-18 września.
W dniu 23 września w Noumea
utworzono Task Force 64 – zespół ope-

racyjny, który oprócz bliźniaczych
Minneapolis i flagowego San Francisco tworzyły ciężkie krążowniki Salt
Lake City (CA-25) i Chester (CA-27), lekkie krążowniki Boise (CL-47) i Helena (CL-50) oraz eskorta niszczycieli
12 Eskadry. Zadaniem zespołu, którego
dowodzenie objął kontradmirał Norman Scott miała być osłona i wsparcie
konwojów dowożących wzmocnienie
dla amerykańskich wojsk na Guadalcanalu. Następnego dnia po utworzeniu, jednostki przeszły na Espiritu Santo w archipelagu Nowych Hebrydów.
W dniu 2 października Minneapolis
wspierał lądowanie batalionu piechoty morskiej na Funafuti w archipelagu wysp Ellice. Cztery dni później krążownik powrócił na Espiritu Santo,
po czym kontynuował działania w osłonie jednostek dostarczających zaopatrzenie i uzupełnienie dla oddziałów
walczących na Wyspach Salomona,
a następnie przeszedł na kilkudniowy
postój na Hawaje.
W dniu 18 listopada okręt opuścił Pearl Harbor w składzie Task Group 11.2,
tworzonej wraz z pancernikiem North
Carolina (BB-55). Minneapolis został
okrętem flagowym jej dowódcy kontradmirała Carletona H. Wrighta. Jednostki obrały kurs na Nową Kaledonię,
po czym w dniu 26 listopada pancernik
odszedł na wyspy Fidżi, a krążownik
z jednostkami eskorty zawinął na Espiritu Santu na Nowych Hebrydach. Tam
okręt został włączony w skład Task Force 67, które dwa dni wcześniej zostały odtworzone w ramach reorganizacji
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floty przeprowadzonej przez Głównodowodzącego na Południowym Pacyfiku wiceadmirała Williama F. Halseya.
Pierwszorzędnym zadaniem tego zespołu miało być przeciwdziałanie nocnym dostawom zaopatrzenia dla wojsk
japońskich na Guadalcanalu realizowanym przez nieprzyjacielskie niszczyciele. Jego dowodzenie w dniu 28 listopada przejął kontradmirał Wright,
którego okrętem flagowym pozostał
Minneapolis.
W dniu 29 listopada wywiad amerykański przechwycił i rozszyfrował depeszę o przygotowywaniu kolejnego
japońskiego szybkiego konwoju z zaopatrzeniem, dla którego przechwycenia jeszcze przed północą Task Force 67
opuściły Espiritu Santo. Późnym wieczorem 30 listopada ich jednostki przechodziły wzdłuż północnego wybrzeża
Guadalcanalu i godzinę przed północą zbliżały się do przylądka Tassafaronga, gdzie zespół niszczycieli japońskich
prowadził rozładunek przywiezionych
pojemników z zaopatrzeniem. O 23:06
na radarze Minneapolis pojawiły się
echa jednostek nieprzyjacielskich. Niecały kwadrans później admirał Wright
wydał rozkaz odpalenia torped przez
towarzyszące krążownikom niszczyciele, a minutę potem rozpoczęcia ostrzału
jednostek nieprzyjaciela. Flagowa jednostka amerykańska obrała za cel pełniący rolę osłony wyładunku niszczyciel
Takanami, który znajdował się od niej
w odległości nieco ponad 8,4 tys. m.
Minneapolis wystrzelił w jego kierunku łącznie 9 pełnych salw z dział arty-
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Minneapolis podczas przygotowań do holowania lotniskowca Saratoga (CV-3) storpedowanego rankiem 31 sierpnia 1942 roku przez japoński okręt
podwodny I-26.
Fot. U.S. Naval Historical Center

New Orleans w 1945 roku w kamuflażu Schemat 22 – Systemu
Stopniowanego (Measure 22 – Graded System).

Rys. © Grzegorz Nowak
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Parada morska w Bombaju

Raport z ekspedycji Gallipolii 2011

Duży patrolowiec Vijit typu „Vishvast”.

Duży patrolowiec Sanklap.

Fragment maszynowni brytyjskiego kontrtorpedowca Louis
z trzema z łącznej liczby czterech kotłów parowych typu Yarrow.
Fot. Dariusz Pietruszka

Pięknie zachowana rufa statku Tenedos.
Fot. Dariusz Pietruszka

Jednostka kontroli zanieczyszczeń Samudra Prahari.

