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Z ˚YCIA FLOT
AUSTRALIA
Wybrano nazw´ dla nowego typu
Typ nowych australijskich okr´tów patrolowych, oznaczany roboczo jako Projekt SEA 1444,
b´dzie nosi∏ nazw´ Armidale,
od jednostki prototypowej. Minister obrony Robert Hill og∏osi∏ to
w dniu 29 listopada 2002 roku, co
zbieg∏o si´ z obchodami 60-tej
rocznicy zatoni´cia pierwszego
Armidale. Pierwszy z nowych
okr´tów patrolowych b´dzie dostarczony w drugiej po∏owie 2004
roku, z mo˝liwoÊcià zmiany terminu. Nowy typ okr´tów zastàpi
15, pe∏niàcych aktualnie s∏u˝b´
patrolowców typu Fremantle, zasilajàc flot´ nowoczeÊniejszymi,
jednostkami o wi´kszych mo˝liwoÊciach, lepiej przystosowanymi
do zabezpieczenia wybrze˝y Australii, co po ostatnim ataku terrorystycznym na wyspie Bali nabiera szczególnego znaczenia.
O samych nowych jednostkach
brak bli˝szych informacji. Wiadomo jedynie, ˝e majà one byç pomniejszonà wersjà malezyjskiego
typu MEKO 11RMN o wymiarach 55-60 x 10 x 3 m.
FILIPINY
Modernizacja floty
Starzejàca si´ coraz bardziej flota
filipiƒska, której gros si∏ stanowià
eks-amerykaƒskie okr´ty zbudowane w okresie II wojny Êwiatowej, stan´∏a przed widmem zapaÊci. Dlatego niezb´dnym sta∏o si´
znalezienie dodatkowych funduszy na ten cel, gdy˝ przez ostatnie
3 lata wi´kszoÊç pieni´dzy z funduszu obronnegp przeznaczano
na wojska làdowe i piechot´ morskà. Dlatego na poczàtek b.r.
og∏oszono przetarg na budow´
6 korwet rakietowych i 12 okr´tów patrolowych. Zresztà ju˝
pierwszà ofert´ w tej sprawie
zg∏osi∏
po∏udniowokoreaƒski
koncern Daewoo. Innymi oferowanymi w przetargu sà projekty:
korwety typu Saar 5 (Ingalls Shipbuilding), fregaty typu FF 21
(Newport News), projekt MEKO
(podobny do oferowanego MW
Malezji).
Plan modernizacji floty zak∏ada
równie˝ posiadanie do 2010 roku
3 przybrze˝nych uderzeniowych
okr´tów podwodnych w zwiàzku
z czym MW Filipin z∏o˝y∏a zapytanie do stoczni w∏oskich.
Planuje si´ tak˝e powi´kszyç
zdolnoÊci transportowe wojsk desantowych. Aktualnie trwajà rozmowy na temat przekazania
przynajmniej dwóch jednostek
desantowych typu Newport, które znajdujà si´ obecnie w rezerwie U.S. Navy. Bierze si´ tak˝e
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pod uwag´ okr´ty patrolowe typów Orion i Point, oraz wypo˝yczenie fregat typu Knox lub O. H.
Perry.
Trzy patrolowce nale˝àce do typu
Jacinto (eks-brytyjski typ Peacock), zostaly niedawno wyposa˝one w nowy radar dozoru
morskiego oraz kilka karabinów
maszynowych. Istniejà równie˝
plany ich dozbrojenia w 4 rakiety
„Sea Skua” lub „Exocet”, co
uczyni je przypuszczalnie jedynymi okr´tami floty filipiƒskiej
uzbrojonymi w pociski przeciwokr´towe.
SINGAPUR
Najwi´ksza katastrofa
W dniu 3 stycznia b. r. dosz∏o
do najwi´kszej katastrofy w dziejach MW Singapuru. W CieÊninie Malakka w rejonie Perdra
Branca patrolowiec (de facto
ma∏a korweta ZOP) Courageous
(P 96) staranowany zosta∏ przez
du˝y kontenerowiec ANL Indonesia (52 000 BRT), nale˝àcy

7,62 mm na pojedynczych podstawach.
STANY ZJEDNOCZONE A. P.
CoÊ za coÊ
7 stycznia b.r. wycofany zosta∏
z aktywnej s∏u˝by we Flocie Pacyfiku niszczyciel rakietowy Kinkaid (DD-965) nale˝àcy do znanego typu Spruance. Posuni´cie to
spowodowane zosta∏o du˝ymi
kosztami eksploatacyjnymi.
Aby jednak bilans U.S. Navy si´
zgadza∏, ju˝ 11 stycznia zosta∏ wodowany w stoczni Ingalls Div.
w Pascagoula niszczyciel rakietowy Chung-Hoon (DDG-93) typu
Arleigh Burke Flight II A.
TIMOR WSCHODNI
Poczàtki minifloty
To nowe paƒstwo, powsta∏e skutek nacisków paƒstw ONZ, nieuznajàcych aneksji by∏ej portugalskiej kolonii w sk∏ad Indonezji,
tworzy równie˝ w∏asnà mikroflot´. Jej zaczàtkiem sà dwa patrolowce Oécusse i Ataúro przeka-

Utrzymujàcy si´ na wodzie wrak patrolowca Courageous. fot. internet

do holenderskiej kompanii ˝eglugowej P & O Nedlloyd. Brak
bli˝szych informacji o stratach
wÊród za∏ogi patrolowca. Wrak
okr´tu pomimo ogromu zniszczeƒ utrzymywa∏ si´ na wodzie,
dzi´ki czemu mo˝liwym by∏o jego przyholowanie do bazy Changi. Tam dopiero w doku poznano
rozmiar zniszczeƒ i stwierdzono,
˝e kad∏ub okr´tu zosta∏ ca∏kowicie zniszczony za nadbudówkà,
po prostu zmia˝d˝ony i oderwany.
Ta zbudowana w latach 1995-96
jednostka posiada wypornoÊç
pe∏nà 500 t, wymiary 55,00 x 8,60
x 2,20 m, nap´d 2 silnikami wyskopr´˝nymi MTU 12V595 TE90 o ∏àcznej mocy 6 200 kW
(8 430 KM), pr´dkoÊç maksymalna 36 w´z∏ów, za∏oga 27-30 ludzi.
Uzbrojenie sk∏ada si´ z armaty
OTOBreda kal. 76 mm, dwuprowadnicowej wyrzutni rakiet plot.
bliskiego zasi´gu „Mistral”, 6 wt
kal. 324 mm (2 x III) dla torped
ZOP typu A-244S. Ca∏oÊç uzbrojenia uzupe∏niajà cztery km-y kal.

zane przez rzàd Portugalii. Obie
jednostki nale˝à do typu Albatroz
i posiadajà nast´pujàce parametry taktyczno-techniczne: zbud.
1974-75, wypornoÊç pe∏nà 45 t,
wymiary 23,60 x 5,25 x 1,60 m, nap´d dwa silniki wysokopr´˝ne
o mocy 1 110 KM, pr´dkoÊç 20 w,
uzbrojenie jedno dzia∏ko Oerlikon kal. 20 mm i dwa wkm Browning kal. 12,7 mm, za∏oga 8 ludzi.

UKRAINA

Ukraina pod m∏otek?
Sàdzàc z ostatnich informacji zagranicznych i nie tylko Êrodków
masowego przekazu, znajdujàcy
si´ jeszcze ca∏y czas w Niko∏ajewie nieukoƒczony, krà˝ownik rakietowy projektu 1164 Ukraina
sta∏ si´ znów przedmiotem spekulacji i rozmów. Tym razem
ukraiƒsko-chiƒskich, majàc na
wzgl´dzie przede wszystkim listopadowà wizyt´ prezydenta Ukrainy L. Kuczmy w Pekinie. Sens
pytania jest prosty - Chiƒczycy
w koƒcu zainteresowali si´ powa˝nie okr´tem i sà gotowi potargowaç si´ o niego, tak by
otrzymaç do swej dyspozycji ten
u∏amek wojenno-morskiej pot´gi
dawnego Zwiàzku nienaruszalnego wolnych republik... Tym
bardziej, ˝e i dziÊ bez wzgl´du
na swoje lata, nadal przedstawia
cennà zdobycz dla chiƒskiego
kompleksu wojskowo-przemys∏owego. Dlaczego? Ano dlatego, ˝e
w ramach planów utworzenia
do 2020 roku przysz∏ej chiƒskiej
Wielkiej Floty obok jednostek innych klas (lotniskowców, niszczycieli, fregat, atomowych okr´tów
podwodnych itp.) przewidziano
tak˝e miejsce dla rakietowych
krà˝owników, podobnych do
proj. 1164. Okr´ty te sà przeznaczone do wykonywania uderzeƒ
rakietowych na cele morskie
(konwoje, zespo∏y lotniskowców), a tak˝e na cele brzegowe.
Zatem przysz∏y chiƒski wariant
zosta∏ pomyÊlany jako rozwini´cie 1164, wobec czego delegacje
z kraju Niebiaƒskiego Spokoju
szczególnie aktywnie interesowa∏y si´ jednostkami wspomnianego projektu w Rosji i na Ukrainie. Tak by∏o w czasie zwiedzania
remontowanego w Sankt Petersburgu Marsza∏ Ustinow trzy lata
temu czy znajdujàcego si´ w stadium prac wykoƒczeniowych
w Niko∏ajewie bliêniaczego krà˝ownika Ukraina w latach 2000-

Portugalski patrolowiec Andorinha typu Albatroz przeznaczony
najprawdopodobniej dla Timoru Wschodniego fot. Ricardo M. Graca
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2002... Równolegle z projektowaniem nowego krà˝ownika powsta∏ w Chinach skrzydlaty pocisk rakietowy dalekiego zasi´gu,
w Rosji zakupiono rakietowy system przeciwlotniczy S-300,
a na Ukrainie licencj´ na produkcj´ morskich turbin gazowych
wielkiej mocy. Co jest jeszcze potrzebne dla stworzenia projektu
krà˝ownika? OczywiÊcie, dobry
prototyp.
Tym bardziej, ˝e zgodnie z najbardziej sekretnymi informacjami
chiƒskich Êrodków masowego
przekazu, program budowy nowych okr´tów napotyka na nieoczekiwane trudnoÊci w postaci
problemów technologicznych,
których same Chiny si´ sà w stanie rozwiàzaç. Mi´dzy innymi dlatego w kraju Niebiaƒskiego Spokoju zwrócono uwag´ na uderzeniowy relikt rakietowy, który ju˝
drugi dziesiàtek lat znajduje si´
w budowie w Zak∏adzie im. 61 komunardów w Niko∏ajewie.
Przypomnimy zatem czym jest
okr´t proj. 1164. Przede wszystkim jego przeznaczenie to: wykonywanie ataków rakietowych
i niszczenie du˝ych nawodnych
okr´tów bojowych przeciwnika,
w tym lotniskowców, taktycznych zespo∏ów okr´tów-nosicieli
broni rakietowej, a tak˝e zapewnienie obrony przeciwlotniczej
okr´tów i statków w czasie przejÊcia morzem. G∏ówny uderzeniowy kompleks okr´tu, do przenoszenia którego zbudowano
w∏aÊciwie jednostk´ to ponaddêwi´kowe skrzydlate przeciwokr´towe pociski rakietowe dalekiego zasi´gu „Bazalt” (16
sztuk). Mogà one ∏atwo zostaç
zastàpione przez nowe chiƒskie
pociski HN-3. W tej dziedzinie
chiƒscy specjaliÊci rozwiàzali
problem zniwelowania swego
technicznego zacofania znacznie
szybciej ni˝ zak∏adali to zagraniczni analitycy.
Przeciwlotniczy kompleks rakietowy S-300F do chwili obecnej
nie zosta∏ jeszcze zamontowany
na pok∏adzie jednostki, w przypadku sprzeda˝y krà˝ownika mo˝e on jednak ∏atwo dostarczony
przez Rosjan. To zapewne zosta∏o ju˝ ustalone, bo po co L. Kuczma robi∏ by w Moskwie przystanek w drodze do Pekinu? Mimo
wszystko nale˝y mieç jednak nadzieje, ˝e w przypadku krà˝ownika oba paƒstwa - nast´pcy prawni
dawnego ZSRR postàpià po gospodarsku, a nie jak GOSKOMIMUSZCZESTWA Ukrainy, które sprzeda∏y Chinom za 20 mln
USD tak˝e nieukoƒczony lotniskowiec (krà˝ownik lotniczy)
Wariag.

by w roku 1992. Do poczàtków
roku 1992 procent technicznej
gotowoÊci jednostki wynosi∏ nie
mniej ni˝ 94%.
Nawet z bardzo generalnych wyliczeƒ wynika, ˝e rakietowy krà˝ownik nie jest potrzebny marynarce wojennej Ukrainy, o czym
oficjalnie jeszcze w roku 1995 powiedzieli sami wojskowi. To, ˝e
dla wykorzystania politycznej koniunktury w póêniejszym okresie
udawano jedynie proces wykoƒczania jednostki, pozostawimy
na sumieniu organizatorów tych
„igrzysk”. Problem w tym˝e im
sprzeda˝ nastàpi szybciej, tym
lepszà mo˝na uzyskaç cen´. Przecie˝ sprzeda˝ pe∏nowartoÊciowej
jednostki bojowej mo˝e przynieÊç
skarbowi paƒstwa wi´cej ni˝ bezmyÊlna, by nie powiedzieç dosadniej bezsensowna sprzeda˝ Chinom poni˝ej ceny z∏omu nieukoƒczonego Wariag. Przy czym

przeciwnik amerykaƒskich lotniskowców i tajwaƒskiej marynarki
wojennej. Poza tym sprzeda˝
Ukrainy demonstruje zbli˝enie
mi´dzy Ukrainà a Rosjà w warunkach zachodnich nacisków na Kijów (wspomnimy tylko o sprawie
„Kolczug”). I jeszcze jedno, jeÊli
krà˝ownik zostanie ostatecznie
sprzedany, to na pewno przedtem
zmienià bez specjalnego rozg∏osu
jego nazw´.

Brytyjski patrolowiec Tyne w stoczni Vosper Thornycroft, 05.07.2002.

fot. Ralph Edwards

Pozosta∏e systemy okr´towe nie
zawierajà w∏aÊciwie ˝adnych tajemnic i od lat sà sprzedawane zagranicznym odbiorcom. Przypomnijmy to przede wszystkim Êrodki samoobrony okr´tu w bliskiej
strefie (mniej ni˝ 12 km) — 2
przeciwlotnicze systemy rakietowe „Osa-MA”, a tak˝e na bliskiego zasi´gu (mniej ni˝ 4 000 m) —
trzy baterie automatycznych systemów przeciwlotniczych kal.
30 mm o wysokiej szybkostrzelnoÊci AK630-MP123. W uzupe∏nieniu, a okr´cie jest tak˝e pok∏adowy kompleks artyleryjski kal.
130 mm AK-130, w sk∏ad którego
wchodzi zautomatyzowane dzia∏o
i system kierowania ogniem.
Kompleks artyleryjski AK-130
(o efektywnej donoÊnoÊci ponad 25 km) mo˝e byç stosowany
do zwalczania zarówno celów
morskich i naziemnych.
Na okr´cie zamontowano rów-

nie˝ kompleks Êrodków hydroakustycznych, zaÊ do niszczenia
celów podwodnych s∏u˝y 10 specjalnych torped zop w 2 pi´ciorurowych wyrzutniach torpedowych
kal. 533 mm oraz dwie 12-rurowe
wyrzutnie rakietowych pocisków
RBU-6000 z du˝ym zapasem rakietowych bomb g∏´binowych.
(Wszystkie wymienione wy˝ej systemy wchodzà w sk∏ad uzbrojenia
rakietowych niszczycieli proj.
956E, które w latach 2001-2002
Rosja sprzeda∏a Chinom).
JeÊli krà˝ownik zostanie ostatecznie sprzedany, to operacja ta
mo˝liwa b´dzie jedynie we
wspó∏pracy z Rosjà, bowiem
w przeciwnym przypadku nikt nie
weêmie na siebie kwestii obs∏ugi
gwarancyjnej zamontowanych
na okr´cie systemów i uzbrojenia
rosyjskiej produkcji. A to przecie˝ jedna z kluczowych kwestii.
Przypomnimy, ˝e zgodnie z pierwotnymi planami, krà˝ownik noszàcy wówczas nazw´ Admira∏
F∏ota ¸obow mia∏ wejÊç do s∏u˝-
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próby sprzeda˝y tego cennego
okr´tu podejmowano niejednokrotnie od samego poczàtku zaistnienia problemu. (mo˝na by
nawet pokusiç si´ o stwierdzenie,
˝e w∏aÊnie taka sprzeda˝ Wariaga
by∏a wieloletnià operacjà chiƒskiego wywiadu wojskowego).
DziÊ mo˝na z wysokim prawdopodobieƒstwem za∏o˝yç, ˝e rosyjsko-ukraiƒski krà˝ownik trafi
w koƒcu do Chin. Pomimo swego
prototypowego charakteru dla zaprojektowania nowego chiƒskiego okr´tu — odpowiednika proj.
1164, sam krà˝ownik po ukoƒczeniu b´dzie w pe∏ni w stanie pe∏niç
rol´ jednostki flagowej chiƒskiej
floty. Fakt ten jest szczególnie
istotny, bowiem sam krà˝ownik
b´dzie najwi´kszym chiƒskim
okr´tem nawodnym, zdolnym nie
tylko do wykonywania zadaƒ
ochrony nie powsta∏ych jeszcze
lotniskowców w odleg∏ej przysz∏oÊci, ale tak˝e konkretnych zadaƒ
dos∏ownie dziÊ. Przyk∏adowo
w CieÊninie Tajwaƒskiej jako

WIELKA BRYTANIA
Nowe patrolowce
W dniu 4 grudnia stocznia Vosper Thornycroft (VT) w Southampton wodowa∏a Severn
(P 282), który jest drugim z serii
trzech przybrze˝nych okr´tów
patrolowych, które zosta∏y wypo˝yczone Royal Navy. Stocznia
VT finansuje budow´ tych okr´tów i wypo˝yczy je Royal Navy
zapewniajàc im obs∏ug´ przez

okres 5 lat. Po up∏ywie tego czasu
Royal Navy mo˝e przed∏u˝yç
okres czarteru, ca∏kowicie zakupiç lub te˝ zwróciç VT.
Pozosta∏e jednostki noszà nazwy:
Tyne (P 281) oraz Mersey
(P 283). Pierwszy okr´t typu - Tyne zosta∏ wodowany 5 czerwca b.
r roku i wkrótce b´dzie wcielony
do s∏u˝by. Severn b´dzie natomiast gotowy do odbioru na wiosn´ 2004 roku, a Mersey b´dzie
przekazany do s∏u˝by na jesieni
2003 roku.
Charakterystyka patrolowców
jest nast´pujàca: wypornoÊç pe∏na 1 677 t, wymiary 79,75 x 13,60
x 3,80 m, nap´d dwoma silnikami
MAN-Burmeister & Wain-Ruston 12RK270 o ∏àcznej mocy
9 030 kW (12 280 KM), pr´dkoÊç
maksymalna 20 w´z∏ów, za∏oga
30 ludzi + oddzia∏ Marines.
Uzbrojenie patrolowców jest raczej symboliczne i obejmuje tylko
jedno dzia∏ko Oerlikon kal.
20 mm oraz dwa km-y kal.
7,62 mm.
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cz´Êç II

Zvonimir Freivogel
(Niemcy)

Torpedowiec 77 T wÊród
jednostek bliêniaczych.
fot. zbiory Rene Greger

To r p e d o w c e t y p u 7 6 T , 8 2 F i 9 8 M
c . k . M a r y n a r k i Wo j e n n e j A u s t r o -W´ g i e r
Dzia∏alnoÊç bojowa w o k r e s i e
I wojny Êwiatowej
W chwili wybuchu wojny ukoƒczone by∏y tylko cztery pierwsze torpedowce (74 T,
75 T, 76 T i 77 T), które tworzy∏y w dniu 27
lipca 1914 1. Grup´ Torpedowców 3. Dywizjonu Torpedowego I. Flotylli Torpedowej
podlegajàcej flotylli krà˝owników1. Pozosta∏e dwie grupy torpedowe 3. Dywizjonu
Torpedowego sk∏ada∏y si´ z trzech torpedowców typu Kaiman. W czasie wojny starsze jednostki 3., 5. i 9. Dywizjonu systematycznie zast´powane by∏y przez nowe torpedowce o wypornoÊci 250 ton, a najstarsze kierowane by∏y na lokalne odcinki
obrony brzegowej. Pod koniec wojny
wszystkie torpedowce o wypornoÊci 250
ton wchodzi∏y w sk∏ad I. Flotylli Torpedowej, a II. Flotyll´ tworzy∏y wy∏àcznie jednostki typu Kaiman.
We wrzeÊniu 1914 cz´Êç 1. Flotylli Torpedowej przebazowana zosta∏a wraz z krà˝ownikiem Helgoland do Sebenico (obecny Szybenik w Chorwacji) celem zwalczenia ewentualnych desantów w∏oskich
ochotników w Dalmacji, których si´ obawiano. W∏osi zaliczali si´ wprawdzie do sojuszników Niemiec i Austro-W´gier (paƒstwa te tworzy∏y tzw. Trójprzymierze,
do którego W∏ochy do∏àczy∏y w roku
1882), ale w chwili wybuchu wojny og∏osili
swojà neutralnoÊç, skrycie zresztà popierajàc paƒstwa Ententy. Zagro˝enie ze strony
„Korpusu Ochotniczego Beppino Garibaldi” okaza∏o si´ fikcjà, rozpowszechnianà
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prawdopodobnie przez tajne s∏u˝by Francji, co mia∏o zwiàzaç austro-w´gierskà marynark´ wojennà w okolicach Êrodkowej
Dalmacji. W tym czasie bowiem flota francuska (Armee Navale) krà˝y∏a w pobli˝u
wybrze˝a czarnogórskiego i na po∏udnie
od wyspy Lissa (Vis) nie napotkawszy
po drodze okr´tów c.k., które patrolowa∏y
akwen ko∏o Sebenico i Zary (Zadar).
Dopiero w dniu 17 paêdziernika 1914
Pierwsza Flotylla Torpedowa w sk∏adzie:
szeÊç niszczycieli typu Tátra, szeÊç typu
Huszár oraz torpedowce 74 T, 75 T, 76 T
i 78 T opuÊci∏a baz´ celem zaatakowania
okr´tów francuskich, które ju˝ po raz szósty zapuÊci∏y si´ na Adriatyk. By∏y to drednoty: Courbet, Paris, cztery pancerniki typu Patrie, krà˝owniki pancerne Jules Michelet, Edgar Quinet i 11 niszczycieli. Tym
razem nieprzyjacielski zespó∏ opuÊci∏
akwen Morza Adriatyckiego przed zachodem s∏oƒca i jednostki austro-w´gierskie
nie znajdujàc ˝adnego celu dla nocnego
ataku torpedowego powróci∏y nast´pnego
dnia do Sebenico. W listopadzie 77 T i 79 T
odbywa∏y patrole ko∏o wyspy Lagosta (Lastovo). W nast´pnym roku akwen patrolu
wyd∏u˝y∏ si´ do cieÊniny Otranto. Z 10
na 11 kwietnia 1915 krà˝ownik Helgoland
wraz z ca∏à I. Flotyllà Torpedowà wyszed∏
w morze aby rozpoznaç zamiary floty francuskiej przebywajàcej na Morzu Joƒskim.
W dniu wypowiedzenia wojny Austro-W´grom przez W∏ochy, tzn. 23 maja 1915,
swoje bazy opuÊci∏a ca∏a flota cesarsko-królewska z zadaniem ostrzelania wybra-

nych celów na w∏oskim wybrze˝u. Wczesnym rankiem 24 maja ogieƒ otworzy∏o
dwanaÊcie okr´tów liniowych (po trzy typu
Tegetthoff, Radetzky, Erzherzog Karl
i Habsburg) i krà˝ownik pancerny Sankt
Georg bombardujàc w∏oskie porty (Ankona, Rimini, Senigallia). Ubezpieczane by∏y
przez lekkie krà˝owniki Novara, Helgoland, Admiral Spaun i Szigetvár, 14 niszczycieli i torpedowce. 78 T, 80 T i 81 T wraz
z niszczycielem Scharfschütze i krà˝ownikiem Novara ostrzela∏y m.in. baz´ marynarki w Porto Corsini ko∏o Ravenny.
Z 18 na 19 czerwca 1915 ubezpieczane
przez torpedowce, m.in. 74 T, 77 T, 78 T,
80 T i 81 T, krà˝owniki Sankt Georg i Szigetvár zbombardowa∏y cele w pobli˝u Wenecji. Przy tej okazji 74 T zauwa˝y∏ i zatopi∏ w∏oski parowiec Maria Grazia.
W czerwcu i lipcu 1915 przeprowadzono
ataki na Ankon´, Pesaro, Campomarino
i Ortone. W dniu 28 lipca c.k. krà˝owniki
Helgoland i Novara wraz z innymi jednostkami I. Flotylli Torpedowej zaatakowa∏y
wysp´ Pelagosa (Palagruza), którà W∏osi
zaj´li 11 lipca. Desant nie powiód∏ si´ i c.k.
marynarze zmuszeni byli powróciç na swoje okr´ty, gdy˝ nie doceniono si∏y stacjonujàcego na wyspie w∏oskiego garnizonu.
Atak powtórzono (bez wysadzania desantu) w dniu 18 sierpnia. Poniewa˝ przez
ogieƒ artyleryjski zniszczona zosta∏a jedyna znajdujàca si´ na wyspie cysterna z wo1. Dyslokacja si∏ austro-w´gierskich (tzw. Orde-de-Bataille) na dzieƒ 27 lipca 1914.
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dà pitnà, W∏osi zmuszeni byli Pelagos´
opuÊciç. Nie zdajàcy sobie z tego faktu
sprawy Austriacy wylàdowali na wyspie 9
wrzeÊnia i... wkrótce si´ z niej wycofali. Pelagosa do koƒca wojny pozosta∏a nie zaj´ta, gdy˝ ˝adna ze stron nie widzia∏a potrzeby jà utrzymaç.
Krà˝owniki Helgoland i Saida razem
z niszczycielami i torpedowcami I. Flotylli
Torpedowej atakowa∏y nieprzyjacielskie linie komunikacyjne w cieÊninie Otranto.
W dniu 22 listopada 1915 zniszczy∏y parowiec i ˝aglowiec, a w nocy z 5 na 6 grudnia
cztery przybrze˝ne ˝aglowce w porcie Durazzo (dzisiejszy albaƒski Durrës). W mi´dzyczasie do s∏u˝by zacz´∏y wchodziç
pierwsze torpedowce typu «F». W dniu 9.
grudnia 1915 krà˝ownik Szigetvár, niszczyciele Wildfang, Uskoke, Scharfschütze,
torpedowce 57 T, 58 T (typu Kaiman), 79
F, 85 F i 87 F ubezpiecza∏y akcj´ w∏asnych
samolotów morskich, które przeprowadza∏y nalot na Ankon´. Podobnà akcj´ skierowanà przeciwko Rimini przeprowadzono
14 grudnia, a udzia∏ w niej wzi´∏y: krà˝ownik Szigetvár, niszczyciele Csikós,
Scharfschütze i torpedowce 68 F, 69 F, 83
F, 87 F i 89 F.
Akcje zaczepne I. Flotylli Torpedowej
kontynuowane by∏y równie˝ w roku 1916.
W dniu 6 lutego krà˝ownik Helgoland
wraz z torpedowcami 74 T, 78 T, 80 T, 83
F, 87 F i 88 F przeprowadza∏ rekonesans
akwenu mi´dzy Brindisi i Durazzo, natykajàc si´ na brytyjski krà˝ownik Weymouth
i francuski niszczyciel Bouclier. Austro-w´gierskim jednostkom nie uda∏o si´ jednak
zajàç korzystnej pozycji do u˝ycia swojej
broni torpedowej. W dniu 22 lutego torpedowce 70 F, 76 T, 77 T i 83 F postawi∏y ko∏o portu Antivari (obecny Bar w Czarnogórze) miny. Dwa dni póêniej torpedowce
77 T, 78 T, 80 T, 83 F i 88 F wraz z krà˝ownikiem Helgoland i niszczycielami Huszár,
Wildfang i Warasdiner ostrzela∏y cele
w porcie Durazzo. Po ukoƒczeniu budowy
drednota Szent István torpedowce 75 T, 76
T i 77 T ubezpiecza∏y go w dniach 15 i 16
marca 1916 podczas jego jedynego, d∏u˝szego rejsu próbnego na Êrodkowym Adriatyku.
Nowe torpedowce typu M (98 M, 99 M
i 100 M) wysz∏y w morze w towarzystwie
swoich „przyrodnich braci” 76 T, 92 F i 93
F oraz niszczycieli Csikós, Pandur,
Scharfschütze, Velebit z zadaniem ubezpieczenia akcji w∏asnego lotnictwa morskiego, które bombardowa∏o Ravenn´
i Porto Corsini. Po wyjÊciu z Poli wspomniany zespó∏ natknà∏ si´ na w∏oskie niszczyciele Cesare Rossarol, Guglielmo Pepe,
Francesco Nullo i Giuseppe Missori, które
jako wysuni´ta grupa ubezpieczaç mia∏y

O K R ¢ T Y W O J E N N E • Nr 57 (1/2003)

z kolei w∏asne stawiacze min (stary w∏oski
krà˝ownik Puglia i brytyjska Latona w eskorcie krà˝ownika Quarto, szeÊciu
niszczycieli i pi´ciu torpedowców). W trakcie krótkiego pojedynku, ˝adna ze stron
nie ponios∏a powa˝niejszych szkód.
Podczas nalotu lotnictwa na Padw´
w nocy z 23 na 24 maja 1916 w morze wyszed∏ zespó∏ ubezpieczenia w sk∏adzie:
niszczyciele Dinara, Reka, Scharfschütze
i Velebit, torpedowce 75 T, 89 F, 92 F, 98
M, 99 M i 100 M. Torpedowiec 75 T natknà∏ si´ przy tej okazji na w∏oskie torpedowce 21 OS oraz 22 OS i dosz∏o do krótkiego pojedynku, w trakcie którego uszkodzona zosta∏a lewoburtowa turbina austro-w´gierskiej jednostki. Jej „przyrodni
brat”; 99 M musia∏ jà odholowaç do Poli.
Wspomniane w∏oskie jednostki by∏y tylko
ma∏ym ogniwem w bardzo d∏ugiej linii dozoru, którà W∏osi rozciàgn´li na morzu
w oczekiwaniu na atak ca∏ej floty cesarsko-królewskiej, która w ten sposób mia∏aby
„uczciç” pierwszà rocznic´ wypowiedzenia
wojny.
Tydzieƒ póêniej — w nocy z 31 maja
na 1 czerwca 1916 — niszczyciele Orjen
i Balaton (razem z torpedowcami 77 T,
79 T i 81 T) zatopi∏y parowiec w cieÊninie
Otranto. Podobnà akcj´ powtórzono 3 lipca, a udzia∏ w niej wzi´∏y krà˝ownik Helgoland, niszczyciele Tátra, Orjen, Balaton
oraz torpedowce 83 F, 85 F i 87 F. Uszkodzenia na 75 T zosta∏y w mi´dzyczasie naprawione i torpedowiec w∏àczy∏ si´ w dniu
10 lipca do pojedynku artyleryjskiego, który toczy∏a c.k. bateria nadbrze˝na ko∏o Parenzo (Porec) z w∏oskimi niszczycielami
Carabiniere, Alpino, Fuciliere i Zeffiro.
W nocy z 1 na 2 sierpnia 1916 niszczyciele Wildfang i Warasdiner przypuÊci∏y atak
na port w Molfetta. Od strony morza ubezpieczane by∏y przez krà˝ownik Aspern
i torpedowce 80 T oraz 85 F. W czasie powrotu do bazy austro-w´gierska eskadra
natkn´∏a si´ na grup´ okr´tów Ententy
(francuskie niszczyciele Commandant Bory, Bisson, w∏oskie niszczyciele Ardente,
Impavido, Giuseppe Cesare Abba), lecz
uda∏o si´ jej oderwaç od nieprzyjaciela
przed pojawieniem si´ jeszcze silniejszego
zespo∏u (w∏oski krà˝ownik Nino Bixio,
niszczyciele Ippolito Nievo, Antonio Mosto i Rosolino Pilo).
Pod koniec sierpnia 1916 pod w∏oskie
wybrze˝e wys∏ane zosta∏y c.k. krà˝owniki
pancerne Sankt Georg, Kaiser Karl VI,
krà˝owniki Helgoland, Novara, niszczyciele Wildfang, Warasdiner, Turul, Orjen,
Balaton, torpedowce 83 F, 85 F, 87 F, 88 F
z zadaniem wywabienia nieprzyjacielskich
jednostek prosto pod wyrzutnie torpedowe
w∏asnych okr´tów podwodnych. Wspo-

mniana akcja nie przynios∏a ˝adnych rezultatów, gdy˝ austro-w´gierskie okr´ty nie
zosta∏y przez W∏ochów w ogóle zauwa˝one, chocia˝ przez ca∏y 28 i 29 sierpnia krà˝y∏y w pobli˝u wrogiego wybrze˝a.
W dniu 4 paêdziernika w kierunku Valony (dzisiaj Vlorë w Albanii) z zamiarem zaatakowania nieprzyjacielskich linii komunikacyjnych wyp∏yn´∏y 87 F, 99 M i 100 M,
lecz ˝adnego celu nie znaleziono. Nast´pny bezowocny wypad z udzia∏em 82 F,
86 F, 89 F, 90 F i 91 F mia∏ miejsce w nocy
z 28 na 29 listopada.
Od jesieni 1916 do wiosny 1917 torpedowce razem z innymi lekkimi i szybkimi
jednostkami c.k. floty eskortowa∏y konwoje wzd∏u˝ dalmatyƒskiego wybrze˝a.
Oprócz tego stawia∏y i tra∏owa∏y miny, które urasta∏y do coraz powa˝niejszego zagro˝enia. Torpedowiec 75 2 zniszczy∏ 17 kwietnia 1917 w∏oskà ∏ódê latajàcà. Cztery torpedowce (84, 92, 94, 100) po∏o˝y∏y 21
kwietnia 1917 ko∏o Durazzo miny. Podczas
tej akcji torpedowiec 100 zniszczy∏ w cieÊninie Otranto, ko∏o przylàdka Linguetta
w∏oski parowiec Japigia.
Zakrojona na szerokà skal´ akcja floty
austro-w´gierskiej przeciwko zaporze
w cieÊninie Otranto, majàca uniemo˝liwiç
przedarcie si´ austro-w´gierskich i niemieckich okr´tów podwodnych na Morze
Âródziemne, mia∏a miejsce w nocy z 14
na 15 maja 1917. Wzi´∏y w niej udzia∏ lekkie krà˝owniki (w c.k. flocie klasyfikowane
jako „Rapidkreuzer”, czyli krà˝owniki
rozpoznawcze) Helgoland, Saida, Novara
i niszczyciele Csepel i Balaton. W oddzielnie prowadzonych akcjach wymienione
jednostki zatopi∏y 14 nieprzyjacielskich
„dryfterów” (statki rybackie przebudowane na Êcigacze okr´tów podwodnych)
i dwa transportowce — Veritá i Caroccio
— z w∏oskiego konwoju sk∏adajàcego si´
z trzech statków oraz ubezpieczajàcy je
niszczyciel Borea. Napastnicy zostali nast´pnie zaatakowani przez silnà eskadr´
bojowà okr´tów Ententy (brytyjskie krà˝owniki Darthmouth i Bristol, w∏oskie
przewodniki flotylli Aquila i Carlo Mirabello, niszczyciele Antonio Mosto, Simone Schiaffino, Rossolino Pilo, Giovanni
Acerbi oraz francuskie niszczyciele Commandant Riviere, Bisson i Cimeterre).
Aquila zosta∏ uszkodzony przez Csepela
i musia∏ na holu Schiaffino opuÊciç pole
bitwy, na którym póêniej pojawi∏y si´ nast´pne nieprzyjacielskie okr´ty (w∏oski
krà˝ownik Marsala, przewodnik flotylli
Carlo Alberto Racchia, niszczyciele Impavido, Indomito, Insidioso). W bitwie, któ2. W mi´dzyczasie z dotychczasowego alfanumerycznego oznaczenia usuni´to liter´ wskazujàcà jaka stocznia torpedowiec zbudowa∏a.
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C.k. torpedowce o wypornoÊci 250 ton na kotwicy w Boce Kotorskiej.

ra si´ wywiàza∏a ci´˝kich uszkodzeƒ dozna∏ wprawdzie c.k. krà˝ownik Novara,
a pozosta∏e dwa zosta∏y lekko uszkodzone,
ale austro-w´gierskim uda∏o si´ nieprzyjacielskie jednostki wymanewrowaç
i przy pomocy innych c.k. okr´tów, które
wysz∏y im naprzeciw (krà˝ownik pancerny
Sankt Georg, niszczyciele Tátra, Warasdiner, torpedowce 84, 88, 99, 100) osiàgnàç
baz´ w Boce Kotorskiej. Rozkaz wyjÊcia
w morze udzielono równie˝ pancernikowi
obrony wybrze˝a Budapest i torpedowcom 86, 91 i 95. Okr´ty Ententy zmuszone
by∏y si´ wycofaç, lecz niektóre z nich zosta∏y ju˝ po bitwie albo uszkodzone (Dartmouth po celnym trafieniu torpedà wystrzelonà przez niemiecki okr´t podwodny
UC-25, albo zatopione (francuski niszczyciel Boutefeu, który ko∏o Brindisi wszed∏

na postawionà przez wymieniony wy˝ej
U-boot min´).
Opisywane torpedowce o wypornoÊci 250
ton nadal nie mog∏y narzekaç na brak zaj´cia: 28 lipca 1917 wspiera∏y ataki w∏asnych
samolotów morskich na Grado, 14 sierpnia
na Wenecj´, a 29/30 wrzeÊnia na Ferarr´.
Podczas tej ostatniej akcji dosz∏o do krótkiego nierozstrzygni´tego pojedynku mi´dzy
niszczycielami Turul, Velebit, Huszár, Streiter, torpedowcami 90, 93, 98, 99, a w∏oskim
przewodnikiem flotylli Sparviero, któremu
towarzyszy∏y niszczyciele Giovanni Acerbi,
Vicenzo Giordano Orsini, Giuseppe Cesare
Abba, Francesco Stocco, Audace, Ardente
i Ardito. Kolejny nalot na Ankon´ w dniu
19 paêdziernika 1917 niszczyciele Dinara
i Streiter oraz torpedowce 82, 91, 92 i 94
ubezpiecza∏y z morza.

Jednostki II. Flotylli Torpedowców w Boce Kotorskiej w 1917 r. fot. zbiory Zvonimir Freivogel
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fot. BfZ Stuttgart

Pod koniec paêdziernika 1917 rozpocz´∏a si´ wielka ofensywa wojsk austro-w´gierskich na froncie w∏oskim, którà w dniu
30 paêdziernia wspiera∏ krà˝ownik Admiral Spaun wraz z torpedowcami 87, 92, 94,
98, 99 i 100 bombardujàc w∏oskie pozycje
pod Grado, przyczyniajàc si´ tym samym
do odbicia tego miasta z ràk nieprzyjaciela.
W dniu 12 listopada mi´dzy Brindisi a Valonà, a wi´c na po∏udniu, operowa∏ krà˝ownik Novara w raz z torpedowcami 85,
88 i 96. W dniu 14 listopada 84, 92, 94, 99
i 100 wzi´∏y pod ogieƒ swych dzia∏ w∏oskie
pozycje ko∏o Cortelazzo. Dwa dni póêniej,
tzn. 16 listopada bombardowanie wspomnianych pozycji kontynuowa∏y pancerniki obrony wybrze˝a Wien i Budapest os∏anianych przez dziesi´ç torpedowców, mi´dzy którymi znajdowa∏y si´ równie˝ 84, 92,
94, 98, 99 i 100, przyczyniajàc si´ m.in.
do odgonienia dwóch w∏oskich kutrów torpedowych typu MAS, które przymierza∏y
si´ do zaatakowania obu pancerników.
Dopiero 10 grudnia 1917 w∏oskim kutrom
torpedowym uda∏o si´ storpedowaç i zatopiç cumujàcy w TrieÊcie pancernik Wien.
Rok 1918 rozpoczà∏ si´ od strajku stoczniowców w Poli (styczeƒ) i buntu marynarzy w Boce Kotorskiej (luty). Si∏y lekkie
floty, wÊród nich tak˝e torpedowce, w znikomym stopniu lub te˝ w ogóle nie wzi´∏y
udzia∏u w powstaniu. W tych krytycznych
dniach w Boce znajdowa∏y si´ nast´pujàce
torpedowce opisywanych tutaj typów: 74,
75, 77, 79, 85, 92, 96 i 97.
Dla zlikwidowania stale rosnàcego zagro˝enia ze strony w∏oskich MAS-ów zdecydowano si´ przeprowadziç w dniu 4 maja 1918 akcj´ dywersyjnà przeciwko Ankonie, gdzie mieÊci∏a si´ g∏ówna baza tych
ma∏ych i zwrotnych przeciwników. W pobli˝e w∏oskiego wybrze˝a torpedowiec 96
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przeholowa∏ barkas, w którym znajdowa∏
si´ oddzia∏ z∏o˝ony z ochotników. Akcj´
ubezpiecza∏ dodatkowo niszczyciel Uskoke. Ca∏a operacja nie powiod∏a si´ i wszyscy bioràcy w niej udzia∏ oficerowie i marynarze c.k. floty zostali przez W∏ochów
wzi´ci do niewoli.
Poniewa˝ alianckie si∏y morskie nadal
blokowa∏y cieÊnin´ Otranto, nowy dowódca floty cesarsko-królewskiej, admira∏ Miklós Hórthy de Nagybanya zdecydowa∏ si´
wspomnianà blokad´ zaatakowaç si∏à niemal˝e ca∏ej aktywnej floty. Atak przeprowadziç mia∏y cztery krà˝owniki lekkie
(Admiral Spaun, Saida, Helgoland, Novara) wsparte czterema okr´tami liniowymi
typu Tegetthoff, trzema pancernikami typu Erzherzog Karl, licznymi niszczycielami, torpedowcami, okr´tami podwodnymi
i samolotami morskimi. W czasie przygotowaƒ do tej zakrojonej na szerokà skal´
operacji jedna z grup c.k. floty zosta∏a
podczas przegrupowywania si´ na po∏udnie — okr´ty liniowe Tegetthoff i Szent
István eskortowane przez niszczyciel Velebit i torpedowce 76, 77, 78, 79, 81, 87 —
zaatakowana o Êwicie 10 czerwca w pobli˝u wyspy Premuda przez dwa w∏oskie
MAS-y. MAS 15 i MAS 21 storpedowa∏y
Szent Istvána znikajàc nast´pnie nieuszkodzone w ciemnoÊciach. Napastników zauwa˝y∏ tylko torpedowiec 76 i wszczà∏
alarm, lecz by∏o ju˝ za póêno na jakàkolwiek kontrakcj´. Ci´˝ko trafiony drednot
zatonà∏ po trzech i pó∏ godzinach, reszta
zespo∏u powróci∏a do Poli, a akcja przeciwko zaporze w cieÊninie Otranto zosta∏a
odwo∏ana3.
Ostatnie pojedynki o wypornoÊci 250
ton w czasie I wojny Êwiatowej mia∏y miejsce we wrzeÊniu i paêdzierniku 1918:
5 wrzeÊnia torpedowce 19, 36 i 8 6 star∏y si´
ze swoimi w∏oskimi odpowiednikami 8 PN
i 12 PN; 2 paêdziernika torpedowiec
87 wespó∏ z niszczycielami Dinara
i Scharfschütze odpar∏y ataki w∏oskich
niszczycieli i kutrów torpedowych na Durazzo.

Rumuƒski torpedowiec Vijelie (eks-80 T) zosta∏ wycofany ze s∏u˝by ju˝ w roku 1927.
fot. zbiory Achille Rastelli

Viribus Unitis, a wkrótce po tym Pola
i Triest zosta∏y zaj´te przez W∏ochów. Pozosta∏e zwyci´skie paƒstwa opanowa∏y
reszt´ wschodniego wybrze˝a Adriatyku;
Stany Zjednoczone okolice Spalato, Francja obszar Boki Kotorskiej. Zwyci´zcy podzielili flot´ mi´dzy siebie; du˝e jednostki
nawodne pow´drowa∏y w przewa˝ajàcej
cz´Êci na z∏om.
250-tonowe torpedowce podzieli∏y ten
sam los, co wi´kszoÊç ma∏ych jednostek by∏ej c.k. floty. 74 i 75 przyznano Rumunii
i zmieni∏y nazwy na Viforul i Virtej. Dwa
inne torpedowce typu T-80 i 81 — sta∏y si´
rumuƒskimi Vijelià i Sborulem (wzgl. Zborul). Pierwsze trzy z wy˝ej wymienionych
zakoƒczy∏y swój ˝ywot ju˝ w roku 1927,
kiedy to pow´drowa∏y na z∏om, natomiast
czwarty torpedowiec — Sborul — zosta∏

przezbrojony (dwie niemieckie armaty kalibru 88 mm, dwa dzia∏ka plot kal. 20 mm,
bomby g∏´binowe). Podczas agresji Niemiec na Zwiàzek Radziecki Sborul wraz
z innym eks-austro-w´gierskim torpedowcem Nâluca (eks-82 F) wchodzi∏ w sk∏ad 3.
Grupy Torpedowców (3. Sectia Torpiloare)
floty rumuƒskiej (Forta Navala Maritima).
W czasie akcji stawiania min na po∏udnie
od przylàdka Kaliakra, co mia∏o miejsce
mi´dzy 8 a 21 paêdziernika 1941, Sborul
i Nâluca os∏ania∏y (wraz z niszczycielami
Regele Ferdinand, Mârâsesti, dozorowcami Locotenent-Comandor Stihi Eugen,
Sublocotenent Ghiculescu Ioan) stawiacze
3. dok∏adny opis zatopienia - patrz artyku∏ Zvonimira Freivogla W poszukiwaniu wraku Szent
Istvána w „Okr´ty Wojenne” nr 14, Tarnowskie Góry,
str. 15-21 (przyp. red.)

Jugos∏owiaƒski T 2 (eks-77 T) w Gruz ko∏o Dubrownika.

fot. zbiory Unger

Losy torpedowców
p o I wojnie Êwiatowej
W dniu 30. paêdziernika 1918 cesarz Karol I rozkaza∏ przekazaç flot´ Radzie Narodowej paƒstwa SHS (S∏oweƒców, Chorwatów i Serbów), które proklamowane zosta∏o 29 paêdziernika w chorwackim Zagrzebiu. W dniu 31 paêdziernika powiewajàce dotychczas na okr´tach austro-w´gierskie bandery wojenne zastàpione zosta∏y
chorwackimi (czerwono-bia∏o-niebieskie).
Ju˝ nast´pnego poranka w∏oscy jeêdêcy
torpedowi zatopili w porcie okr´t flagowy

O K R ¢ T Y W O J E N N E • Nr 57 (1/2003)

7

I WOJNA ÂWIATOWA

Grupa jugos∏owiaƒskich torpedowców o wypornoÊci 250 ton w porcie.

Jugos∏owiaƒski T 4 (eks-79 T) wszed∏ w roku 1932 na mielizn´ ko∏o wyspy Drvenik Mali i musia∏ byç spisany na straty.
fot. zbiory Danijel Frka
Jugos∏owiaƒski T 1 (eks-76 T) pod banderà wojennà W∏och w zatoce Polace na wyspie Mljet
fot. zbiory Achille Rastelli
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fot. zbiory Danijel Frka

min Amiral Murgescu, Dacia i Regele Carol I). W czasie wojny Sborul g∏ównie
eskortowa∏ konwoje na Morzu Czarnym
i w dniu 23 sierpnia 1944 (data przejÊcia
Rumunii na stron´ Aliantów) przebywa∏
w Sulinie, w delcie Dunaju. Tam zarekwirowany zosta∏ przez Rosjan (29.08.1944),
którzy go jako zdobycz wojennà wcielili
w sk∏ad Floty Czarnomorskiej (podniesienie bandery: 5.09.1944), gdzie p∏ywa∏ jako
patrolowiec pod nazwà Musson (?). Ju˝
w dniu 22.09.1945 zwrócony Rumunii
i po powrocie do swojej poprzedniej nazwy
(Sborul) p∏ywa∏ jeszcze do roku 1958, kiedy to po skreÊleniu z listy floty pow´drowa∏
na z∏om.
Cztery torpedowce podtypu «T» kontynuowa∏o swojà s∏u˝b´ w sk∏adzie marynarki wojennej Królestwa SHS (Serbów,
Chorwatów, S∏oweƒców) — od 1929 Królestwo Jugos∏awii. 76, 77, 78 i 79 przemianowano odpowiednio na T 1, T 2, T 3 i T 4.
Torpedowiec T 2 skreÊlono z listy floty
w roku 1939, a T 4 (w trakcie modernizacji
rzekomo przezbrojony w dwie armaty kalibru 75 mm Skoda) utracono jeszcze w roku 1932, kiedy to po wejÊciu na mielizn´
ko∏o wyspy Drevnik Mali prze∏ama∏ si´
na dwie cz´Êci. Pozosta∏e dwie jednostki
pozosta∏y d∏u˝ej w s∏u˝bie. W kwietniu
1941 zdobyli je W∏osi, którzy nie zmieniajàc nazw wcielili je do swojej floty, u˝ywajàc ich nast´pnie w akcjach wzd∏u˝ wybrze˝a dalmatyƒskiego skierowanym przeciwko partyzantom.
T 1 we wrzeÊniu 1943 — po kapitulacji
W∏och — dotar∏ na Malt´ i we wrzeÊniu tego roku zwrócony zosta∏ walczàcej
na uchodêstwie u boku Aliantów Królewskiej Marynarce Wojennej Jugos∏awii.
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Na Malcie torpedowiec zacumowa∏ obok
osadzonego na mieliênie zbiornikowca —
legendy Ohio, gdzie mieÊci∏ si´ sztab królewskiej marynarki jugos∏owiaƒskiej.
Po wojnie torpedowiec powróci∏ do Jugos∏awii i po przezbrojeniu (zamontowano
dwa dzia∏ka plot. kal. 40 mm Boforsa
i cztery dzia∏ka kal. 20 mm plot) s∏u˝y∏ jeszcze do roku 1955 jako patrolowiec pod nazwà GoleÊnica (PBR-91).
T 3 W∏osi równie˝ przezbroili, montujàc
na nim dwie armaty kal. 76 mm i dwa dzia∏ka kal. 20 mm. Do jesieni 1943 jednostka
przebywa∏a na Adriatyku, gdzie te˝ wpad∏a
w r´ce Niemcom, którzy po zmianie oznaczenia na TA 48 przekazali jà w dniu 15
sierpnia 1944 marynarce „Niezale˝nego
Paƒstwa Chorwackiego” (NDH). Pomimo
to jednostk´ przydzielono do 2. Flotylli
Eskortowej niemieckiego 11. Zgrupowania Dozorowego na Adriatyku. Uzbrojenie
jednostki sk∏ada∏o si´ tylko z jednej armaty
kal. 76 mm wzgl. 75 mm, jednego dzia∏ka
kal. 37 mm i czterech dzia∏ek plot. kal.
20 mm. Wyrzutnie torpedowe zosta∏y
w mi´dzyczasie usuni´te. We grudniu 1944,
po ucieczce jednego z chorwackich przybrze˝nych kutrów torpedowych do partyzantów Tity, Niemcy rozwiàzali marynark´
wojennà NDH i ponownie przej´li TA 48,
który ju˝ 20 lutego 1945 zniszczony zosta∏
podczas alianckiego nalotu na Triest. Jego
resztki poci´to na z∏om po wojnie.
Z 16 torpedowców podtypu «F» trzy
otrzyma∏a Rumunia: dotychczasowy 82
zosta∏ przemianowany na Nâluca, 83 zmieni∏ nazw´ na Smeul (wzgl. Zmeul), a 84
na Fulgerul. Ten ostatni zatonà∏ na holu
jeszcze podczas przeprowadzania go
do Rumunii podczas sztormu w dniu 8 lutego 1922. Nâluc´ i Smeula (jego dwa kominy zastàpiono jednym) zmodernizowano na podobieƒstwo Sborula. W czasie
II wojny Êwiatowej obie jednostki wspó∏dzia∏a∏y z okr´tami Kriegsmarine na Morzu Czarnym w akcjach skierowanych
przeciwko flocie radzieckiej. Nâluca razem ze swoim „przyrodnim bratem” Sborulem os∏ania∏ w∏asne okr´ty minowe.
Na postawione przez nie zagrody minowe
wesz∏y dwa radzieckie lidery; Moskwa
i Charkow, które pojawi∏y si´ w dniu 26
lipca 1941 u wybrze˝y rumuƒskich z zadaniem ich ostrzelania. Moskwa zaton´∏a,
a uszkodzony Charkow zdo∏a∏ si´ wycofaç
pod ochron´ pozosta∏ych jednostek radzieckiego zespo∏u (krà˝ownik Woroszy∏ow i niszczyciele Smyszlennyj, Soobrazitielnyj). Nâluca wraz z pomocniczym Êcigaczem okr´tów podwodnych Dor de Mare i Êcigaczami torpedowymi Viforul,
Viscolul i Vijelia (brytyjski typ „Vosper”)
zatopi∏ radziecki okr´t podwodny
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T 3 (eks-78 T) wpad∏ w roku 1941 w r´ce W∏ochom, a po ich wystàpieniu z „Osi” w roku 1943
Niemcy przemianowali go na TA 48.
fot. BfZ Stuttgart

Rumuƒski torpedowiec Naluca (eks-82 F) podczas ataku na zanurzony radziecki okr´t
podwodny.
fot. „Modelism”
Portugalski Ave (eks-86 F) pozostawa∏ w s∏u˝bie do roku 1940.

fot. zbiory Achille Rastelli
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Portugalii przydzielono szeÊç by∏ych c.k. torpedowców o wypornoÊci 250 ton, m.in. Mondego
(eks-91 F).
fot. zbiory Achille Rastelli

Szcz 206 (?)4. Nâluca przez pozosta∏y czas
niezmiennie eskortowa∏ konwoje i w dniu
20 sierpnia 1944 zatopiony zosta∏ w Konstancy przez lotnictwo radzieckie.
W dniu rozpocz´cia dzia∏aƒ wojennych
na Morzu Czarnym Smeul znajdowa∏ si´
jeszcze w rezerwie, ale ju˝ wkrótce po reaktywowaniu, do listopada 1942 ubezpiecza∏ akcje minowe floty rumuƒskiej. Do roku 1944 p∏ywa∏ w eskorcie konwojów. Nast´pnie zaj´ty przez Rosjan, którzy
po wcieleniu w sk∏ad swoich si∏ morskich
u˝ywali go jako dozorowca pod nowà nazwà Toros (?), lecz tylko przez z górà rok,
gdy˝ w dniu 22 wrzeÊnia 1945 i on zwrócony zosta∏ Rumunii i po powrocie do swej
poprzedniej nazwy s∏u˝y∏ jeszcze do roku
1959.
SzeÊç torpedowców podtypu F przyznano Portugalii, zmieniajàc jednoczeÊnie nazwy na Zezere, Ave, Cavado, Sado, Liz
(wzgl. Lis), Mondego (eks-85, 86, 88, 89,
90, 91). Ju˝ wkrótce na straty trzeba by∏o
4. informacja podana przez autora na temat zatopienia Szcz 206 bazujàca prawdopodobnie na êród∏ach rumuƒskich jest wàtpliwa, poniewa˝ wed∏ug najnowszychopracowaƒ rosyjskich znawców tematyki wojenno-morskiej jako przyczyn´ utraty wspomnianego Szcz 206
podaje si´ min´ lub omy∏kowe zatopienie przez w∏asny
niszczyciel Soobrazitielnyj podczas wspomnianego rajdu radzieckich liderów pod rumuƒskà Konstanc´
w dniu 26.06.1941. Patrz m. in.:
— S. Biere˝noj, P. Bo˝enko Poteri podwodnych ∏odok RKKF w „Nawal” nr 2, str. 73, którzy stwierdzajà:
„Szcz 206, dowódzca S.A. Karakaj. W s∏u˝bie
od 18.06.36. 22.6.41 wysz∏a w rejs w rejon Mangalia-Konstanca i nie powróci∏a. Prawdopodobnie zaton´∏a
na minie, mo˝liwe, ˝e zatopiona 26.6.41 przez niszczyciel Soobrazitelnyj w wyniku pomy∏owego ataku”.
— P. W. Bo˝enko, A. A. Smagin, K. B. Strelbickij, Radzieckie okr´ty podwodne utracone w czasie II wojny Êwiatowej w latach 1939-1945 w „Okr´ty Wojenne
2/1999 (nr 30), str. 32, pozycja nr 12 Tarnowskie Góry,
— Radomir Pyzik — Pechowy rajd na Konstanc´
w „Okr´ty Wojenne” nr 50 (5/2001), Tarnowskie Góry,
styczeƒ 2002, str. 48-55. (przyp. red.)

Grecki Kyzikos (eks-98) nale˝a∏ do typu «M».

fot. zbiory Achille Rastelli

Grupa jugos∏owiaƒskich torpedowców (by∏ej c.k. floty) w Szybeniku.
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fot. zbiory Danijel Frka
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spisaç Zezere i Cavado, gdy˝ w dniu 29
grudnia 1921 razem z holownikiem Patrao
Lopes wesz∏y na mielizn´ mi´dzy Tunisem
a Algierem. Torpedowiec Liz skreÊlono
z listy floty w roku 1934, Mondego w 1938,
a Save i Sado pozostawa∏y w s∏u˝bie do roku 1940. Ich uzbrojenie sk∏ada∏o si´
wprawdzie z jednej armaty kal. 57 mm
i czterech wyrzutni torpedowych, ale w rzeczywistoÊci by∏y jednostkami szkolnymi,
gdy˝ na ich pok∏adach nabywali wiedz´
przyszli palacze i torpedyÊci.
Równie˝ marynarce wojennej Grecji
przyznano trzy jednostki podtypu «F».
Chodzi o Panomarosa, Prouss´ i Pergamosa (eks- 92, 94, 95), które kontynuowa∏y s∏u˝b´ jako patrolowce. Panomaros
w marcu 1928 wszed∏ ko∏o Eginy na podwodnà ska∏´ i zatonà∏. W chwili wybuchu
II wojny Êwiatowej Grecja by∏a neutralna,
lecz 28 paêdziernika 1940 zosta∏a najpierw
zaatakowana przez faszystowskie W∏ochy
a w dniu 6 kwietnia 1941 przez hitlerowskie Niemcy. Proussa zaton´∏a 4 kwietnia
1941 na Korfu po nalocie w∏oskiego lotnictwa, a Pergamosa zatopi∏a 25 kwietnia
1941 w arsenale morskim w Salaminie
w∏asna za∏oga, chcàc w ten sposób zapobiec zagarni´ciu jednostki przez Wehrmacht.
Cztery torpedowce podtypu «F» pozostawiono marynarce Królestwa SHS. Mowa o eks- 87, 93, 96 i 97 przemianowano
na T 5, T 6, T 7, T 8. Poczàtkowo wraz z innymi okr´tami SHS pozostawa∏y w arsenale morskim w Teodo (Tivat) w Boce Kotorskiej, by nast´pnie kolejno przejÊç do Porto Ré, gdzie by∏y remontowane, a nast´pnie oddawane do s∏u˝by. Ich uzbrojenie nie
uleg∏o wi´kszym zmianom. Tylko przeciwlotnicze karabiny maszynowe kal. 8 mm zastàpiono wi´kszym kalibrem, bo 15 mm
produkcji Zak∏adów Skoda. W momencie
wybuchu tzw. „wojny kwietniowej” (agresja paƒstw „Osi” na Jugos∏awi´ w kwietniu
1941) wspomniane jednostki tworzy∏y III.
Dywizjon Torpedowy przebywajàc razem
z szeÊcioma kutrami torpedowymi typu
Orjen (II. Dywizjon Torpedowy) w Szybeniku. Stamtàd w dniu proklamowania Niezale˝nego Paƒstwa Chorwackiego (NDH)
przebazowano je do Boki Kotorskiej. Ich
dalsze losy niewiele si´ ró˝ni∏y od losów by∏ych torpedowców podtypu «T», gdy˝ ca∏a
czwórka zarekwirowana zosta∏a w dniu 17
kwietnia 1941 przez W∏ochów, którzy wykorzystali jà w charakterze przybrze˝nych
patrolowców.
Na T 5 zainstalowano nowe uzbrojenie
(dwie armaty kal. 76 mm i kilka dzia∏ek
plot. kal. 20 mm), a we wrzeÊniu 1943 uda∏o mu si´ umknàç na Malt´ i w grudniu
1943 zwrócono go Królewskiej Marynarce
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Jugos∏owiaƒski T 5 (eks-87) nale˝a∏ do typu «F».

Wojennej Jugos∏awii na uchodêstwie.
W latach 1945-1960 s∏u˝y∏ jako patrolowiec Cer (PBR-92) w sk∏adzie nowej marynarki wojennej Jugos∏awii (JRM). Jego
uzbrojenie sk∏ada∏o si´ z dwóch armat plot.
kal. 40 mm i oÊmiu dzia∏ek plot. kal.
20 mm.
T 6 i T 8 utracono bezpoÊrednio po wyjÊciu W∏och z wojny po stronie „Osi”. T 6
zatopi∏a w dniu 11 wrzeÊnia 1943 w∏asna
za∏oga ko∏o Cesenatico, a T 8 jeszcze 10
wrzeÊnia sta∏ si´ ko∏o Dubrownika ofiarà
niemieckich samolotów.
T 7 sta∏ si´ niemieckà zdobyczà wojennà
i pod nowym oznaczeniem TA 34 mia∏ byç
oddany do dyspozycji chorwackiej marynarki wojennej, lecz podczas przejÊcia
z Szybenika do Fiume, gdzie miano go
poddaç remontowi zosta∏ ci´˝ko uszkodzony przez brytyjskie kutry MGB 622, MGB

fot. zbiory Danijel Frka

659 (artyleryjskie) i MTB 670 (torpedowy)
w nocy z 24 na 25 czerwca 1944. Jednostka
ratujàc si´ przed zatoni´ciem wyrzuci∏a si´
na brzeg wyspy Murter, gdzie si´ zupe∏nie
wypali∏a5.
Wszystkie trzy torpedowce podtypu
«M» przyznano marynarce wojennej Grecji, w sk∏adzie której kontynuowa∏y s∏u˝b´
jako Kyzikos, Kios, Kidoniani (eks- 98, 99,
100). Równie˝ i one nie przetrwa∏y niemieckiej agresji. Kyzikosa zatopi∏a 25
kwietnia 1941 w Salaminie w∏asna za∏oga,
Kios zatonà∏ jeszcze 23 kwietnia na Vougliamenti po ataku niemieckiego lotnictwa, które trzy dni póêniej zniszczy∏o równie˝ ko∏o Moreia torpedowiec Kidoniai.
5. bardziej wyczerpujàco patrz: Zvonimir Freivogel,
Chorwackie torpedowce T 7 i TA 48s — „Poligon”, numer 2, styczeƒ/ luty 1996, Wydawnictwo „Okr´ty Wojenne”, Tarnowskie Góry, str. 25-27. (przyp. red.)

T 8 (eks-97 F) podczas marszu. Fotografia z roku 1927.

fot. zbiory Unger

11

I WOJNA ÂWIATOWA
Zeittafel der Vorgänge rund um die Auflösung und
‹bergabe der k. u. k. Kriegsmarine 1918-1923 (II. Folge).
Gregor Pregel, „Marine-Gestern, Heute”, März 1987,

Die SHS — Kriegsmarine in den Jahren 1919-1923.
Georg Pregel, „Marine-Gestern, Heute”, Dezmeber
1987, Ein Rundgang durch das Seearsenal von Teodo.
Jerko KaÊis — Dimitri, „Marine — Gestern, Heute”,
März 1988, Das Ende der königlich — jugoslawischen

Flotte.
Almanach für die k. und k. Kriegsmarine. Pola. Wydanie z roku 1910 i 1916.

Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten, póêniejszy
Weyers Flottentaschenbuch, ró˝ne roczniki
Hans Hugo Sokol, Österreich-Ungarns Seekrieg

1914-1918. Amalthea-Verlag, Zürich/Leipzig/Wien
1933.
Vili A. BaÊis, Poviest Prvog svjetskog rata na Jadranu,

T 5 (eks-87 F) we w∏oskiej „liberii” (mowa oczywiÊcie o kamufla˝u).fot. zbiory Achille Rastelli)

1. dio: do proljesa 1916, Hrvatski izdavalaÊki bibliografski zavod, Zagreb 1945.

Podsumowanie
Austro-w´gierskie torpedowce o wypornoÊci 250 ton stanowi∏y bardzo udanà konstrukcj´ jednostki zdolnej do operowania
w pobli˝u w∏asnego wybrze˝a, chocia˝ jednostki tego typu klasyfikowane by∏y oficjalnie jako „torpedowce pe∏nomorskie”. Najwi´kszà ich wadà by∏ mieszany sposób opalania kot∏ów, na który si´ zdecydowano
w obliczu zbyt ma∏ych rezerw paliwa p∏ynnego, którym dysponowa∏a c.k. flota.
W czasie I wojny Êwiatowej opisywane torpedowce bra∏y udzia∏ w wielu operacjach
lekkich si∏ nawodnych, w trakcie których
bardzo rzadko korzysta∏y ze swego g∏ównego uzbrojenia, poniewa˝ ∏upem ich torped
pad∏y raptem dwie nieprzyjacielskie jednostki. Po I wojnie Êwiatowej przyznane zosta∏y Grecji, Portugalii, Rumunii, Królestwu SHS/Jugos∏awii, gdzie jeszcze przez
wiele lat kontynuowa∏y swojà s∏u˝b´ i to
z du˝ym po˝ytkiem. Marynarze rumuƒscy

nadali im przydomek „okr´ty ∏adnej pogody”, stàd nie powinno dziwiç, ˝e na niektórych rumuƒskich i jugos∏owiaƒskich jednostkach tego typu zainstalowano dodatkowo zamkni´te sterówki. Kilka z nich s∏u˝y∏o
do czasu II wojny Êwiatowej. Wi´kszoÊç uleg∏a zniszczeniu w latach 1941-1945, a dwa
z nich pod banderà wojennà III Rzeszy
wzgl. Niezale˝nego Paƒstwa Chorwackiego. II wojn´ Êwiatowà przetrwa∏y tylko cztery jednostki; dwie rumuƒskie i tyle˝ jugos∏owiaƒskich. Z list flot wspomnianych
paƒstw znik∏y dopiero pod koniec lat pi´çdziesiàtych XX wieku.
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Wichita po wojennej modernizacji,18.11.1943.
fot. zbiory Arthur D. Baker III

Grzegorz Nowak

cz´Êç II

Wichita (CA-45)
zapomniany „jedynak” U.S. Navy
Historia operacyjna 1939-1945
W chwili wybuchu II wojny Êwiatowej,
1 wrzeÊnia 1939 roku, krà˝ownik Wichita
wcià˝ jeszcze znajdowa∏ si´ w doku i przechodzi∏ okresowy remont. W niespe∏na miesiàc póêniej, 25 wrzeÊnia, krà˝ownik zosta∏ przydzielony do CruDiv 7 (7
Dywizjonu Krà˝owników) Floty Atlantyckiej. Okr´t opuÊciwszy port w Filadelfii wyruszy∏ wzd∏u˝ wybrze˝a Wirginii
udajàc si´ do atlantyckiej bazy U.S. Navy
— Hampton Roads. Po tygodniowym pobycie w Hampton Roads i uzupe∏nieniu
zapasów, Wichita wraz z ci´˝kim krà˝ownikiem Vincennes wyruszy∏a w morze 4
paêdziernika 1939 roku na swój pierwszy,
zaledwie pi´ciodniowy Patrol NeutralnoÊci. Do bazy okr´ty powróci∏y ju˝ 9 paêdziernika. W kilka dni póêniej, 12 grudnia Wichita wyruszy∏a do Norfolk, gdzie
znów okr´t dokowano i poddano drobnym modernizacjom, mi´dzy innymi dodano jeszcze dwa dzia∏a 127 mm na pojedynczych stanowiskach bez os∏on. Od tej
chwili okr´t mia∏ ju˝ do koƒca swojej
s∏u˝by 8 dzia∏ 127 mm.
Remont zakoƒczono 1 grudnia 1939
roku. W trzy dni póêniej krà˝ownik wyruszy∏ do bazy Guantanamo na Kubie,
gdzie zawinà∏ 8 grudnia. Dowódca okr´tu
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otrzyma∏ zadanie sformowania si∏ do
przeprowadzenia Patrolu Karaibskiego,
w sk∏ad których wesz∏y poza Wichita
i Vincennes stare, czterokominowe niszczyciele Borie, Broome, Lawrence, King
i Truxtun. Okr´ty mia∏y bazowaç w Guantanamo oraz a San Juan na Puerto
Rico.
Przez kolejne tygodnie, Wichita wraz
ze swojà „Êwità” Patrolu Karaibskiego
odbywa∏a çwiczenia w rejonie Zatoki Guantanamo. Na cztery dni przed Bo˝ym
Narodzeniem, ci´˝ki krà˝ownik opuÊci∏
wody kubaƒskie kierujàc si´ do Puerto
Rico a nast´pnie w dwa dni póêniej zawijajàc do San Juan. W dniach 28 i 29 grudnia 1939 roku Wichita odwiedzi∏a St.
Thomas (Wyspy Dziewicze), po czym ponownie zawin´∏a do San Juan, gdzie za∏oga powita∏a nowy 1940 rok.
Okr´t opuÊci∏ San Juan 2 stycznia
i skierowa∏ si´ ponownie do Zatoki Guantanamo. Od 8 stycznia za∏oga znów
uczestniczy∏a w çwiczeniach morskich
trwajàcych do 24 stycznia, kiedy to Wichita zosta∏a mianowana okr´tem flagowym
nowo utworzonego „Odwodu Antyli”
w sk∏adzie którego znalaz∏y si´ krà˝ownik
Vincennes oraz 10 Dywizjon Niszczycieli
(DesRon 10). W dwa dni póêniej grupa ta
zosta∏a rozdzielona. Wichita wraz z nisz-

czycielami DesDiv 82 wizytowa∏a Willemstad, Cura˜ao oraz Holenderskie Indie Zachodnie w dniach 26-30 stycznia.
Nast´pnego dnia zespó∏ Wichity znów
po∏àczy∏ si´ z zespo∏em krà˝ownika Vincennes i wspólnie wszystkie okr´ty powróci∏y na wody w rejonie Puerto Rico.
Do koƒca lutego Wichita prowadzi∏a
szkolenie i çwiczenia w rejonie Guantanamo-Culebra, Puerto Rico, po zakoƒczeniu których krà˝ownik wyruszy∏
na wody Hampton Roads zawijajàc
do Norfolk 4 marca. Po pi´ciodniowym
pobycie okr´t pop∏ynà∏ dalej na pó∏noc,
do Filadelfii, gdzie sp´dzi∏ kolejne dwa
tygodnie. Pod koniec marca okr´t powróci∏ do swej bazy w Norfolk. Przez kolejne
miesiàce, a˝ do czerwca Wichita cz´sto
wyrusza∏a w krótkie rejsy szkolne i çwiczenia na wodach Hampton Roads.
W czerwcu krà˝ownik Wichita zosta∏
wyznaczony do „pokazania amerykaƒskiej flagi” na wodach Ameryki Po∏udniowej, aby zadaç k∏am niemieckiej propagandzie o fa∏szywych intencjach „dobrosàsiedzkich” obu Ameryk. Na poczàtku
oraz w po∏owie maja 1940 roku, kiedy
machina niemieckiego blitzkriegu uderzy∏a na Francj´ i kraje sàsiednie, ambasador USA w Urugwaju, Edwin C. Wilson donosi∏ o wzmo˝onej aktywnoÊci
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wrogiej, niemieckiej propagandy. Zarówno Departament Stanu jak i sam Prezydent USA zdecydowanie opowiedzia∏y
si´ za ograniczeniem wp∏ywów niemieckich na zachodniej pó∏kuli i wsparciem
dzia∏aƒ ambasadora Wilsona. W owym
goràcym okresie, kiedy wi´kszoÊç amerykaƒskich okr´tów Floty Atlantyckiej zaanga˝owana by∏a w tak zwane „Patrole
NeutralnoÊci” b´dàce w istocie wsparciem dla Royal Navy majàcej powa˝ne
problemy w zapewnieniu os∏ony konwojom atlantyckim, trudno by∏o znaleêç jakiÊ dostatecznie silny okr´t odpowiedni
do reprezentowania si∏y i pot´gi USA.
Pierwszym okr´tem, jaki wys∏ano
do Urugwaju w celach jak najbardziej
propagandowych by∏ ci´˝ki krà˝ownik
Quincy (CA-39), który pojawi∏ si´
w Montevideo w dniu 20 czerwca.
W dziesi´ç dni póêniej do Quincy do∏àczy∏a w∏aÊnie Wichita z kontradmira∏em
A. C. Pickensem na pok∏adzie, dowódcà
7 Dywizjonu Krà˝owników (CruDiv 7).
ObecnoÊç dwóch ci´˝kich okr´tów amerykaƒskich na tych wodach mia∏a symbolizowaç si∏´ i szeroki zasi´g dzia∏ania si∏
zbrojnych Stanów Zjednoczonych.
Od 3 lipca okr´ty amerykaƒskie odwiedzi∏y kolejno po∏udniowo-amerykaƒskie
porty: Rio de Janeiro, Santos, Bahi´
i Pernambuco, po czym powróci∏y
do Montevideo 23 sierpnia 1940 roku.
W drugiej turze swoich woja˝y obydwa
okr´ty zawin´∏y jeszcze do Buenos Aires
i ponownie do Rio de Janeiro, skàd wyruszy∏y we wrzeÊniu w powrotnà drog´
do USA. Na wodach Hampton Roads
Wichita pojawi∏a si´ 22 wrzeÊnia 1940 roku. Po tygodniowym postoju w Norfolk,
okr´t wyruszy∏ do Nowego Jorku, gdzie
zawita∏ 30 wrzeÊnia.
W czasie kolejnych trzech miesi´cy Wichita pe∏ni∏a s∏u˝b´ w charakterze jednostki szkolnej dla rezerwistów U.S. Navy w ramach programu V-7. Szkolenie
przewidywa∏o mi´dzy innymi strzelania
artyleryjskie w rejonie wybrze˝y Virginii.
W dniu 7 stycznia 1941 roku krà˝ownik
zosta∏ odes∏any z Hampton Roads do Guantanamo na Kubie, gdzie zawinà∏ cztery
dni póêniej. Przez kolejne dwa i pó∏ miesiàca Wichita uczestniczy∏a w manewrach
floty, w trakcie których przeprowadzono
làdowanie si∏ amfibijnych w Puerto Rico.
W tym okresie krà˝ownik wizytowa∏ Portland Bight, Jamajk´, Culebr´ Guayanill´, Fajardo Roads i Mayaguez na Puerto
Rico, po czym opuÊci∏ wody karaibskie
i skierowany zosta∏ do stoczni New York
Navy Yard 23 marca. Okr´t poddano
okresowemu przeglàdowi oraz oczyszczaniu kad∏uba z morskich ˝yjàtek obficie
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obrastajàcych kad∏uby okr´tów w czasie
rejsów na tropikalnych wodach.
Po zakoƒczeniu przeglàdu Wichita wyruszy∏a 6 kwietnia w kierunku Bermudów, gdzie zawin´∏a w dwa dni póêniej.
Po spotkaniu z krà˝ownikiem Tuscaloosa
(CA-37), obydwa okr´ty wspó∏dzia∏ajàc
operowa∏y na wodach pó∏nocnego Atlantyku zbli˝ajàc si´ nawet do 800 mil od Irlandii.
W dniu 17 maja Wichita powróci∏a
do stoczni New York Navy Yard, gdzie
zosta∏a dokowana do 21 czerwca. Po zakoƒczeniu przeglàdu i drobnych prac modernizacyjnych, w dniu 2 lipca Wichita
zosta∏a skierowana do bazy w Newport,
skàd wyruszy∏a na spotkanie z okr´tami
amerykaƒskimi tworzàcymi Task Force
(TF) 16. Zespó∏ ten mia∏ wspieraç operacj´ „Indigo II”, czyli zaj´cia Islandii, która stanowi∏a niezwykle cennà dla Aliantów baz´ o znaczeniu wr´cz strategicznym. Wichita wp∏yn´∏a do stolicy Islandii
Reykjaviku 6 sierpnia i po krótkim pobycie powróci∏a do Newport 20 sierpnia.
W dniach 25-27 sierpnia Wichita pop∏yn´∏a na wody Nowej Funlandii, gdzie
w Zatoce Placentia dosz∏o do spotkania
prezydenta USA Roosevelta i premiera
Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla.
Efektem tego spotkania by∏o podpisanie
pierwszego alianckiego porozumienia
o zjednoczeniu wysi∏ku wojennego znanego pod nazwà „Karty Atlantyckiej”.
Niebawem krà˝ownik Wichita powróci∏
do Newport i na miesiàc poddany zosta∏
przeglàdom i remontom.
Amerykaƒscy planiÊci i stratedzy obawiali si´ reakcji niemieckiej z powodu
doÊç silnego zaanga˝owania si´ USA
w „Bitwie o Atlantyk”, jednak˝e podj´to
decyzj´ o wys∏aniu do Islandii specjalnego zespo∏u okr´tów wojennych, które
mia∏yby tam bazowaç i wspieraç dzia∏ania
Royal Navy na obszarach a˝ po CieÊniny
Duƒskie. Jako element tych˝e si∏, krà˝ownik Wichita opuÊci∏ wody macierzyste
i wyruszy∏ 23 wrzeÊnia 1941 roku w kierunku Islandii. W sk∏ad zespo∏u wraz
z krà˝ownikiem podà˝a∏ lotniskowiec
Wasp (CV-7), pancernik Mississippi
(BB-41) a tak˝e okr´t warsztatowy Vulcan (AR-5). Ca∏oÊç, eskortowana przez
cztery niszczyciele przyby∏a do Reykjaviku 28 wrzeÊnia.
Na dwa dni przed przybyciem zespo∏u
amerykaƒskich okr´tów do Islandii,
wszystkie okr´ty wojenne Floty Atlantyku
otrzyma∏y rozkaz ochrony wszystkich
statków, zaanga˝owanych w handel
z USA, innymi s∏owy s∏u˝àcych interesom
Stanów Zjednoczonych, ale równoczeÊnie wspierajàcych wielki wysi∏ek wojen-

ny walczàcej samotnie na Atlantyku
Wielkiej Brytanii. Amerykaƒskie okr´ty
od tej chwili mia∏y strzec statków
przed rajderami niemieckimi i w∏oskimi,
jakie mog∏y stanowiç zagro˝enie dla ˝eglugi handlowej.
Wichita — jako cz´Êç Task Group 7.5
(przezwanej „Bia∏y Patrol”) — pozostawa∏a zaanga˝owana w cz´ste patrole oraz
akcje na wodach islandzkich do koƒca
1941 roku. W dniu 7 grudnia, kiedy japoƒskie samoloty uderzy∏y niespodziewanie na amerykaƒskà baz´ Pearl Harbor
na Hawajach, Wichita znajdowa∏a si´
na kotwicowisku w Hvalfjordur (Islandia). Po 7 grudnia USA tak˝e na Atlantyku U.S. Navy znalaz∏a si´ w stanie wojny
z Niemcami i W∏ochami.
Krà˝ownik Wichita od 5 stycznia 1942
roku wyruszy∏ w morze „dla odÊwie˝enia”
sprawnoÊci bojowej za∏ogi patrolujàc wody CieÊnin Duƒskich. Do Islandii okr´t
powróci∏ po pi´ciu dniach, 10 stycznia.
Pi´ç dni póêniej, Islandi´ nawiedzi∏ pot´˝ny huragan — si∏a wiatru w porywach
dochodzi∏a do 100 w´z∏ów. Wichita przetrwa∏a burz´ pomyÊlnie. Za to tansportowiec wodnop∏atów Albemarle (AV-5) zerwa∏ si´ z kotwicy i zosta∏ zniesiony w kierunku innego statku amerykaƒskiego
West Nohno doprowadzajàc do kolizji.
Manewrujàca Wichita, znajdujàca si´
w pobli˝u nie zdo∏a∏a uniknàç zderzenia
z West Nohno. Statek uderzy∏ burtà
w cz´Êç dziobowà uszkadzajàc kotwic´
krà˝ownika, poszycie i powodujàc przecieki. Jakby z∏ego by∏o ma∏o, w szalejàcym huraganie Wichita zderzy∏a si´ jeszcze z brytyjskim trawlerem, który osiad∏
na mieliênie na równej st´pce. Do koƒca
dnia krà˝ownik ju˝ pozosta∏ w miejscu,
gdy˝ widzialnoÊç w szalejàcym deszczu
i Êniegu spad∏a niemal do zera.
Nast´pnego dnia za∏oga zrobi∏a przeglàd okr´tu i na szcz´Êcie okaza∏o si´, i˝
uszkodzenia by∏y nieznaczne. Drobne
przecieki uda∏o si´ opanowaç a kad∏ub
po∏ataç przygotowujàc w∏asnymi si∏ami
okr´t do ˝eglugi przez Pó∏nocny Atlantyk
do USA. Wichita przyby∏a do New York
Navy Yard 9 lutego i zosta∏a tam dokowana w celu usuni´cia uszkodzeƒ.
Po zakoƒczeniu napraw, w trakcie których okr´t otrzyma∏ radar SC na topie
masztu g∏ównego oraz radary systemu
kontroli ognia artyleryjskiego (przy „okazji” okr´t zmieni∏ kamufla˝ z Measure 1,
stosowanego na okr´cie w 1941 roku
na nowy, plamiasty, trójkolorowy Measure 12 Modified), Wichita wyruszy∏a
do Newport 26 lutego odwiedzajàc nast´pnego dnia na krótko Boston. Do 11
marca krà˝ownik na wodach Zatoki Ca-
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Wichita w czasie dzia∏aƒ na Pó∏nocnym Atlantyku w 1942 roku.

sco odbywa∏ çwiczenia artyleryjskie przerwane krótka wizytà w Bostonie, gdzie
uzupe∏niono zapasy amunicji.
Po zakoƒczeniu çwiczeƒ, Wichita wesz∏a w sk∏ad grupy bojowej formowanej
wokó∏ lotniskowca Wasp oraz nowego
amerykaƒskiego pancernika Washington
(BB-56), nad którà dowództwo objà∏
kontradm. John W. Wilcox Jr. Okr´ty,
do których do∏àczy∏ ci´˝ki krà˝ownik Tuscaloosa wyruszy∏y w morze 26 marca
w eskorcie oÊmiu niszczycieli. Ju˝ nast´pnego dnia wydarzy∏ si´ tragiczny wypadek. W czasie rejsu przez bardzo wzburzone morze, dowódca zespo∏u kontradm. Wilcox zosta∏ zmyty za burt´ pancernika „Washington” (sic!). Natychmiast
rozpocz´to intensywne poszukiwania, ale
˝aden z okr´tów nie natrafi∏ nawet
na Êlad zaginionego dowódcy. W zwiàzku
z tà sytuacjà, dowództwo nad zespo∏em
okr´tów przejà∏ kontradm. Robert C.
„Ike” Giffen, który podniós∏ swojà flag´
na krà˝owniku Wichita.
W dniu 3 kwietnia zespó∏ okr´tów
amerykaƒskich spotka∏ si´ z trzema brytyjskimi lekkimi krà˝ownikami: Edinburgh, Gambia i Frobisher. Edinburgh
poprowadzi∏ amerykaƒskie okr´ty do brytyjskiej bazy Scapa Flow, która mia∏a od-

O K R ¢ T Y W O J E N N E • Nr 57 (1/2003)

tàd staç si´ tak˝e nowà bazà operacyjnà
dla amerykaƒskich okr´tów operujàcych
na Atlantyku, Morzu Pó∏nocnym i w Arktyce. Ponad tydzieƒ Wichita sp´dzi∏a
na wspólnych çwiczeniach z jednostkami
brytyjskiej floty w pobli˝u Scapa Flow.
Gdy za∏oga krà˝ownika zakoƒczy∏a
wspólne treningi i çwiczenia majàce
na celu zgrane wspó∏dzia∏anie z okr´tami
Royal Navy, okr´t zosta∏ wys∏any w morze w os∏onie konwojów QP-11 i PQ-15
— podà˝ajàcych do Murmaƒska i z powrotem dostarczajàc walczàcej Rosji
Radzieckiej amerykaƒskiego i brytyjskiego sprz´tu wojskowego w ramach umowy
lend-lease. Niebawem za∏oga krà˝ownika
mia∏a doÊwiadczyç na w∏asnej skórze
efektów dzia∏alnoÊci niemieckiego lotnictwa, U-bootów oraz wielu problemów we
wspó∏dzia∏aniu alianckich zespo∏ów bojowych...
Na „dobry poczàtek” w dniu 1 maja
1942 roku, brytyjski pancernik King George V uderzy∏ dziobem w brytyjski niszczyciel Punjabi, który w wyniku powa˝nych uszkodzeƒ zatonà∏. Pancernik równie˝ dozna∏ powa˝nych uszkodzeƒ — pot´˝na wyrwa w dziobowej cz´Êci okr´tu
wyeliminowa∏a go z akcji na najbli˝sze tygodnie. Na jego miejsce Royal Navy skie-

fot. zbiory Arthur D. Baker IIII

rowa∏a niedawno oddany do s∏u˝by pancernik Duke of York.
Po od∏àczeniu od konwoju QP-11,
który uznano za bezpieczny, okr´ty amerykaƒskie i brytyjskie zawin´∏y do Seidisfjord (Islandia). Niebawem zosta∏y przebazowane do Hvalfjordur, gdzie przyby∏y
6 maja.
Nast´pny tydzieƒ okr´ty „odpoczywa∏y” w porcie. 12 maja Wichita wyruszy∏a
na spotkanie Tuscaloosy, która patrolowa∏a wody CieÊnin Duƒskich oraz rejony
mi´dzy Islandià a Grenlandià. Tydzieƒ
póêniej krà˝ownik wróci∏ do Hvalfjordur
tylko po to, aby do∏àczyç do formowanych si∏ os∏ony kolejnego konwoju
do Murmaƒska, PQ-16 i przej´cia powracajàcego do Scapa Flow konwoju QP-12.
Operacj´ zakoƒczono 29 maja. Gdy amerykaƒskie okr´ty znalaz∏y si´ w Scapa
Flow, pancernik Washington oraz krà˝ownik Wichita wizytowa∏ brytyjski król
Jerzy VI w dniu 7 czerwca 1942 roku.
Krà˝ownik Wichita wyruszy∏ w drog´
do Hvalfjordur 12 czerwca. W dwa dni
póêniej skierowany zosta∏ jako wsparcie
dla brytyjskiego ci´˝kiego krà˝ownika
Cumberland na odbywajàcego w tym czasie kolejny „Bia∏y Patrol” w CieÊninach
Duƒskich. ArtylerzyÊci amerykaƒscy mie-
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li okazj´ postrzelaç do niemiecki bombowców dalekiego zasi´gu Fw-200 „Condor”, które patrolowa∏y te akweny w poszukiwaniu konwojów alianckich.
Dzia∏alnoÊç nieprzyjaciela na trasach
konwojów polarnych nie dawa∏a chwili
wytchnienia si∏om alianckim przez nast´pne dni. 21 czerwca obserwator na Wichita dostrzeg∏ peryskop U-boota, który
jednak nie zaatakowa∏. Nast´pnego dnia
artylerzyÊci znów mieli trzykrotnie okazj´
ostrzelaç patrolujàce „Condory”.
Po zakoƒczeniu tego patrolu Wichita
powróci∏a do Hvalfjordur a stamtàd wyruszy∏a wraz z krà˝ownikiem Tuscaloosa
i brytyjskim Norfolk w eskorcie trzech
niszczycieli na spotkanie z konwojem
PQ-17.
Konwój PQ-17 sk∏ada∏ si´ a˝ z 33
frachtowców wy∏adowanych po brzegi
sprz´tem wojennym dla Rosjan, 3 jednostek ratowniczych oraz silnej eskorty
w postaci dwóch pancerników Washington i Duke of York, lotniskowca Victorious, krà˝owników brytyjskich Nigeria
i Cumberland oraz 14 niszczycieli.
Konwój wyruszy∏ z Islandii 27 czerwca.
Wichita wraz ze swoim zespo∏em wyruszy∏a na spotkanie z konwojem 1 lipca.
Konwój zosta∏ niemal natychmiast wykryty przez Niemców. Pogoda nast´pnego dnia zacz´∏a si´ pogarszaç, ale i tak
konwój zosta∏ zaatakowany przez niemieckie samoloty. Pod wieczór 2 lipca
ca∏y konwój znalaz∏ si´ w strefie silnej
mg∏y. ArtylerzyÊci na Wichita mieli ograniczonà widocznoÊç — przeciwlotnicy
mieli „sufit” nad g∏owà na wysokoÊci zaledwie 60 metrów.
Mg∏a zacz´∏a ust´powaç rankiem 3 lipca. Nast´pnego dnia konwój poniós∏
pierwszà strat´ — zatonà∏ amerykaƒski
frachtowiec storpedowany przez samolot,
którego nikt we mgle nie zauwa˝y∏. RównoczeÊnie wywiad aliancki ujawni∏, ˝e
przeciwko konwojowi Niemcy wys∏ali
pancernik Tirpitz. Rozpoznanie lotnicze
przeprowadzone nad niemieckà baza w Trondheim potwierdzi∏o wyjÊcie
w morze Tirpitza, Admirala Hippera
i czterech niszczycieli.
Niemiecka ob∏awa na konwój PQ-17
stawa∏a si´ coraz ciaÊniejsza. W Dniu
Niepodleg∏oÊci, 4 lipca Wichita wys∏a∏a
swoje dwa samoloty rozpoznawcze SOC
„Seagull” na rozpoznanie, przy czym ka˝dy z nich uzbrojony by∏ w bomby g∏´binowe na wypadek wykrycia U-boota. Samoloty powróci∏y na okr´t nie odnajdujàc
˝adnych okr´tów podwodnych w pobli˝u
konwoju.
Spodziewane uderzenie zmaterializowa∏o si´ po po∏udniu 4 lipca w postaci
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eskadry niemieckich samolotów He-111
uzbrojonych w torpedy. Samoloty zaatakowa∏y konwój z prawej strony. Atak ten
zakoƒczy∏ si´ storpedowaniem trzech
frachtowców, które zaton´∏y. W obliczu
zagro˝enia, jakie stanowi∏ zbli˝ajàcy si´
silny zespó∏ niemiecki z Tirpitzem na czele, brytyjska Admiralicja podj´∏a decyzj´
o wycofaniu si∏ eskorty, z której pozosta∏
tylko zespó∏ pod dow. kontradm. L. H. K.
Hamiltona sk∏adajàcy si´ z Wichity, Tuscaloosy i Norfolka i niszczycieli. Wydano
te˝ rozkaz o rozproszeniu konwoju. O godzinie 19.44 Wichita otrzyma∏a rozkaz
nakazujàcy jej oraz pozosta∏ym okr´tom
wycofanie si´ na zachód. Krà˝ownik pos∏uszny rozkazom zawróci∏ i rozwijajàc
pr´dkoÊç 25 w´z∏ów ruszy∏ w kierunku Islandii. nast´pnego dnia obserwatorzy wypatrzyli patrolujàce niemieckie „Condory”, ale ich ostrzeliwanie nie przynios∏o
˝adnych rezultatów.
Wichita do∏àczy∏a do reszty floty amerykaƒskiej na Islandii 6 lipca zawijajàc
do Hvalfjordur w dwa dni póêniej. W nast´pnym tygodniu krà˝ownik znów zosta∏
okr´tem flagowym, tym razem swojà flag´ podniós∏ na okr´cie kontradm. Giffen,
jako dowódca Task Force 99. 19 lipca
okr´t wyruszy∏ do Scapa Flow, gdzie przyby∏ 21 lipca. Nast´pnego dnia okr´t wyruszy∏ do brytyjskiej bazy Rosyth, gdzie zawinà∏ 23 lipca. Dzieƒ póêniej okr´t zosta∏
umieszczony w doku i poddany pracom
konserwacyjno-naprawczym. Wichita zosta∏a wydokowana 9 sierpnia.
Okaza∏o si´, ˝e prowizoryczny remont
Êrub nap´dowych nie usunà∏ powa˝nego
mankamentu, jakim by∏y powa˝ne wibracje wa∏ów nap´dowych podczas p∏ywania
z du˝à pr´dkoÊcià. WartoÊç bojowa okr´tu powa˝nie zosta∏a przez to zmniejszona,
bowiem najwi´ksza pr´dkoÊç, jakà Wichita mog∏a rozwinàç to 20 w´z∏ów. W dniu
14 sierpnia 1942 roku Wichita otrzyma∏a
rozkaz pop∏ynàç do Hvalfjordur a nast´pnie do Stanów Zjednoczonych. Przed powrotem do USA, brytyjski admira∏ John
C. Tovey pogratulowa∏ za∏odze krà˝ownika jej „szyku i skutecznoÊci”.
Po krótkim pobycie w Hvalfjordur, Wichita osiàgn´∏a Nowy Jork 22 sierpnia,
gdzie jeszcze tego samego dnia zosta∏a
dokowana. Przeprowadzono remont
uszkodzonych wa∏ów i Êrub nap´dowych
a przy okazji okr´t przemalowano tym razem stosujàc schemat Measure Ms 22.
Wydokowanie nastàpi∏o 5 wrzeÊnia 1942
roku, po czym krà˝ownik skierowano
na poremontowe próby morskie,
przed wyruszeniem na wody Hampton
Roads w kolejnym tygodniu. Strzelania
artyleryjskie okr´t przeprowadzi∏ trady-

cyjnie dla okr´tów U.S. Navy w Zatoce
Chesapeake. póêniej okr´t odwiedzi∏ Baltimore w dniach 24-28 wrzeÊnia, po czym
wróci∏ w pobli˝e wybrze˝y Virginii prowadzàc dalsze szkolenie.
W dniu 5 paêdziernika Wichita wyruszy∏a do Casco Bay, gdzie dotar∏a nast´pnego dnia. na krótko okr´t zawinà∏
do Bostonu, aby uzupe∏niç amunicj´,
po czym powróci∏ do Casco Bay prowadzàc dalsze çwiczenia. Okres szkolenia
zakoƒczy∏ si´ pod koniec paêdziernika.
Wtedy to Wichita otrzyma∏a przydzia∏
do Task Group 34.1, której to grupy dowódcà mianowany zosta∏ kontradm. H.
Kent Hewitt. Swojà flag´ podniós∏
na krà˝owniku ci´˝kim Augusta (CA-31).
W sk∏ad tej grupy bojowej wszed∏ tak˝e
nowy pancernik Massachusetts (BB-59),
krà˝ownik Tuscaloosa oraz 8 i 11 Dywizjon Niszczycieli. W dniu 24 paêdziernika
Wichita wraz z reszta grypy bojowej wysz∏a w morze obierajàc kurs na wody
Afryki Pó∏nocnej. Zadaniem Task Group
34.1 mia∏a byç os∏ona si∏ inwazyjnych wyznaczonych do làdowania na pla˝ach
francuskiej Afryki Pó∏nocnej w ramach
operacji „Torch”.
W dniu rozpocz´cia làdowania si∏ inwazyjnych, 8 listopada 1942 roku o godzinie 05.40, Wichita otrzyma∏a zadanie
zneutralizowania francuskich baterii nadbrze˝nych w Point El Hank i Table d’Aukasha oraz okr´tów francuskich podleg∏ych Vichy bazujàcych w Casablance.
Z uwagi na brak rozeznania co do tego,
jak zachowajà si´ wojska francuskie, Wichita otrzyma∏a rozkaz otwarcia ognia
tylko w przypadku wyraênej kontrakcji ze
strony Francuzów. Liczono jednak na to,
i˝ Francuzi nie b´dà stawiaç oporu i szybko przejdà na stron´ Aliantów. Niestety
— Francuzi wykazali zdecydowany opór.
O godz. 06.23 z pok∏adu krà˝ownika znajdujàcego si´ nieco na pó∏noc od afrykaƒskiego wybrze˝a, wystartowa∏y samoloty
rozpoznawcze „Seagull” majàce za zadanie korygowaç ogieƒ artyleryjski okr´tu.
Wodnop∏aty zosta∏y jednak zaatakowane
przez francuskie myÊliwce D-520 i jeden
„Seagull” zosta∏ zestrzelony. Na szcz´Êcie
za∏oga zestrzelonej maszyny zosta∏a uratowana przez eskort´ krà˝ownika.
O godz. 07.04 odezwa∏y si´ dzia∏a francuskiego pancernika Jean Bart unieruchomionego w Casablance. Chocia˝
okr´t sta∏ na cumach unieruchomiony
i nieukoƒczony jeszcze, jego artyleria kal.
381 mm dzia∏a∏a w pe∏ni sprawnie i stanowi∏a powa˝ne zagro˝enie dla si∏ alianckich. O godz. 07.04 ogniem odpowiedzia∏
amerykaƒski pancernik Massachusetts
i krà˝ownik Tuscaloosa.
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Wichita opuszcza Puget Sound Nay Yard po modernizacji, 18.11.1943.

Wichita odpowiedzia∏a ogniem swych
dzia∏ 203 mm w dwie minuty póêniej celujàc w baterie nadbrze˝ne El Hank. Samoloty obserwacyjne przekaza∏y niebawem
wiadomoÊç, i˝ dzia∏a francuskie zosta∏y
unieszkodliwione. ArtylerzyÊci krà˝ownika zmienili wówczas cel i skoncentrowali
si´ na okr´tach cumujàcych w porcie Kasablanka. Od godz. 07.40 Wichita ostrzeliwa∏a baterie francuskie w Table d’Aukasha przez dwadzieÊcia minut.
Po wznowieniu ostrza∏u okr´tów
w porcie, Wichita o godz. 08.35 otrzyma∏a rozkaz przerwania ognia. W niespe∏na godzin´ póêniej znów otworzy∏a ogieƒ
tym razem do francuskich niszczycieli
i lekkiego krà˝ownika Primaguet.
O godz. 11.28 krà˝ownik Wichita znajdujàc si´ w zasi´gu wcià˝ jeszcze nie „uciszonych” — jak si´ okaza∏o — baterii El
Hank, otrzyma∏ trafienie pociskiem, który przebi∏ lewà burt´ na wysokoÊci
pomieszczeƒ mieszkalnych za∏ogi.
Na szcz´Êcie nikt nie zginà∏, ale od∏amki
rani∏y 14 marynarzy. Po˝ar na okr´cie
zosta∏ szybko ugaszony. Niebawem za∏oga krà˝ownika znów prze˝y∏a chwile grozy, bowiem jeden z francuskich okr´tów
podwodnych odpali∏ dwie torpedy w kierunku amerykaƒskiego okr´tu, na szcz´Êcie jednak obydwie przesz∏y g∏´boko
pod dziobem Wichity nie trafiajàc.
O godz. 11.42 Wichita znów rozpocz´∏a
ostrza∏ okr´tów francuskich w Casablance.
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Celny ogieƒ krà˝ownika spowodowa∏
po˝ary na Primaguet. O godz. 15.05 amerykanie wstrzymali ogieƒ do koƒca dnia.
Wieczorem okr´t oddali∏ si´ na pe∏ne
morze aby uniknàç spodziewanych nocnych ataków francuskich okr´tów podwodnych. Przez kolejne dni Wichita patrolowa∏a wody w pobli˝u Casablanki
i Fedala.
Kiedy operacja „Torch” dobieg∏a koƒca, Wichita otrzyma∏a rozkaz powrotu
do USA. Do Nowego Jorku krà˝ownik
wszed∏ 19 listopada i zosta∏ od razu skierowany do stoczni remontowej.
Niebawem krà˝ownik Wichita opuÊci∏
dok i skierowany zosta∏ na Pacyfik. Swojà
flag´ na nim podniós∏ ponownie kontradm. R. Giffen, który objà∏ dowództwo
nad du˝ym zespo∏em okr´tów skierowanych na Pacyfik. Niemal „z marszu” za∏oga krà˝ownika przesz∏a chrzest bojowy
na nowym dla niej teatrze wojny.
W dniu 29 stycznia 1943 roku Wichita
zosta∏a w nocy zaatakowana przez japoƒskie samoloty torpedowe w pobli˝u wyspy
Rennell. Najpierw radary krà˝ownika wykry∏y niezidentyfikowany samolot trzymajàcy si´ w bezpiecznej odleg∏oÊci 40-50
mil, jednak by∏ to zwiastun majàcego niebawem nastàpiç ataku japoƒskich bombowców „Betty”. Samoloty japoƒskie,
które wystartowa∏y z Rabaulu, pojawi∏y
si´ nad okr´tami amerykaƒskimi tu˝
przed wieczorem. ArtylerzyÊci amerykaƒskich krà˝owników Wichita, Chicago

fot. zbiory Arthur D. Baker III

i Louisville, idàcych razem w szyku, otworzyli ogieƒ, kiedy tylko japoƒskie „Betty”
pojawi∏y si´ w zasi´gu dzia∏.
Samoloty japoƒskie w szybkim tempie
zrzuci∏y swoje torpedy. Jeden z samolotów
uda∏o si´ artylerzystom Wichity zestrzeliç,
ale jego torped´ krà˝ownik ledwo zdo∏a∏
wymanewrowaç. Inna torpeda trafi∏a
w krà˝ownik, ale na szcz´Êcie dla okr´tu
okaza∏a si´ niewypa∏em. Du˝o mniej
szcz´Êcia mia∏ Chicago, który zosta∏ trafiony dwoma torpedami. Tracàc pr´dkoÊç
i nabierajàc wody, Chicago wcià˝ prowadzi∏ g´sty, zaporowy ogieƒ przeciwlotniczy. Kiedy japoƒskie samoloty odlecia∏y,
uszkodzony Chicago zosta∏ wzi´ty na hol
przez Louisville. Ca∏y zespó∏ ruszy∏ dopiero oko∏o pó∏nocy z niewielkà pr´dkoÊcià 4
w´z∏ów kierujàc si´ do najbli˝szej amerykaƒskiej bazy na wyspie Espiritu Santo.
Nast´pnego dnia Chicago zosta∏ przej´ty przez holownik Navajo, zaÊ Louisville i Wichita a tak˝e pozosta∏e okr´ty zespo∏u kontradm. Giffena skierowa∏y si´
w stron´ Efate. Niestety, uszkodzony krà˝ownik Chicago mia∏ tego dnia pecha.
Niebawem (po godzinie 16.00) dopad∏y
go „Betty” i zdo∏a∏y ulokowaç kolejne
cztery torpedy w kad∏ubie uszkodzonego
ju˝ wczeÊniej krà˝ownika. Wszystkie ciosy okr´t przyjà∏ w prawà burt´. To by∏o
jednak za wiele dla nienajnowszej przecie˝ jednostki i Chicago zatonà∏.
Tymczasem Wichita pozosta∏a w Efate
(Nowe Hebrydy) przez kolejne dwa mie-
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siàce odbywajàc krótkie rejsy szkolne
i çwiczenia artyleryjskie. Za∏oga, zahartowana w bojach na Pó∏nocnym Atlantyku
po prostu musia∏a si´ oswoiç z odmiennymi warunkami wojny na Pacyfiku. W dniu
7 kwietnia okr´t opuÊci∏ Efate i wyruszy∏
do Pearl Harbor docierajàc tam tydzieƒ
póêniej. Pobyt na Hawajach by∏ bardzo
krótki, bowiem po uzupe∏nieniu zapasów
i amunicji okr´t wyruszy∏ 18 kwietnia
1943 roku w morze tym razem w kierunku Aleutów. W pobli˝u Adak Wichita pojawi∏a si´ tydzieƒ póêniej. Znów za∏oga
mog∏a „zasmakowaç” jak˝e dobrze znajomego, surowego klimatu pó∏nocnej cz´Êci
globu...
W czasie operacji aleuckiej, Wichita
prowadzi∏a intensywne patrole na zachód
i pó∏nocny zachód od wyspy Attu jako
okr´t flagowy Task Group 16.14 wraz
z Louisville i czterema niszczycielami.
Na Adak okr´ty powróci∏y 26 kwietnia.
Kolejne patrole w rejonie Attu Wichita
przeprowadzi∏a jako flagowy okr´t Task
Group 16.7 wspó∏dzia∏ajàc z pancernikami New Mexico (BB-40) i Nevada (BB-36) w okresie od 29 maja do 18 czerwca
1943 roku. Pod koniec czerwca Wichita
operowa∏a na pó∏nocy Wysp Aleuckich
ostrzeliwujàc wysp´ Kiska w dniu 22 lipca
jako flagowy okr´t Task Group 16.21.
Pod koniec lipca krà˝ownik powróci∏
do bazy na wyspie Adak.
Wichita pozosta∏a na aleuckim teatrze
wojny do po∏owy sierpnia, kiedy to okr´t
wyruszy∏ w rejs do USA. W dniu 4 wrzeÊnia krà˝ownik wszed∏ do stoczni w Ma-

re Island Navy Yard w Bremerton i zosta∏
poddany modernizacji trwajàcej a˝
do koƒca listopada 1943 roku. W czasie
tej modernizacji przebudowie uleg∏a ca∏a
nadbudówka dziobowa tracàc swoje charakterystyczne, bogato oszklone pomosty. Zredukowano powa˝nie rozmiary
nadbudówek poszerzajàc tym samym pole ostrza∏u dla artylerii plot, w którà
okr´t dozbrojono. Zainstalowano tak˝e
najnowsze radary SG, SK, oraz radary
dla systemów kierowania ogniem.
Przy okazji nastàpi∏a kolejna zmiana kamufla˝u — ca∏y okr´t pomalowano kolorem Navy Blue 5 N wed∏ug schematu
Measure Ms 21.
Po zakoƒczeniu modernizacji, pod koniec listopada okr´t wyruszy∏ w krótki
rejs próbny. W dniu 6 grudnia 1943 roku
Wichita zawin´∏a do San Francisco.
Po jednodniowym postoju krà˝ownik
otrzyma∏ rozkaz wyjÊcia w morze. Dok∏adnie w drugà rocznic´ nalotu Japoƒczyków na Pearl Harbor Wichita opuÊci∏a
Zachodnie Wybrze˝e USA udajà si´ w∏aÊnie do bazy w Pearl Harbor na Hawajach.
Na wodach hawajskich krà˝ownik odby∏ kilka krótkich rejsów szkolnych majàcych na celu podniesienie gotowoÊci bojowej na zmodernizowanym okr´cie.
åwiczenia zakoƒczono 16 stycznia 1944
roku, kiedy to rozpocz´∏a si´ inwazja
na Wyspy Marshalla. Krà˝ownik Wichita
otrzyma∏ przydzia∏ do Task Group 58.3,
w sk∏ad której wchodzi∏ ponadto jeden
lotniskowiec, dwa pancerniki i dziewi´ç

Wichita opuszcza Puget Sound Nay Yard po modernizacji, 18.11.1943.

niszczycieli. Grupà dowodzi∏ kontradm.
Frederick C. Sherman, ten sam, który
w maju 1942 roku dowodzi∏ lotniskowcem Lexington w Bitwie na Morzu Koralowym. Sherman podniós∏ swojà flag´
na lotniskowcu Bunker Hill (CV-17).
W dniu 29 stycznia Wichita os∏ania∏a
lotniskowiec Bunker Hill oraz dwa lekkie
lotniskowce, które wys∏a∏y swoje samoloty do ataku na Kwajalein. Nast´pnego
dnia, kiedy atolem Kwajalein „zaj´∏y” si´
pancerniki, samoloty z lotniskowców
uderzy∏y na Majuro. Kolejnym celem dla
samolotów z lotniskowców os∏anianych
przez Wichit´ by∏ atol Truk, który zosta∏
zbombardowany 16 lutego 1944 roku.
Po bardzo skutecznych amerykaƒskich
nalotach, dawna, japoƒska baza floty
przesta∏a praktycznie istnieç.
Wichita otrzyma∏a zadanie eskortowania storpedowanego przez japoƒskie samoloty lotniskowca Intrepid (CV-11)
w sk∏adzie si∏ Task Unit 58.2.4, który zosta∏ wycofany z linii i odes∏any na Majuro,
gdzie przyby∏ 20 lutego.
Nieco ponad tydzieƒ póêniej, 28 lutego
Wichita opuÊci∏a Majuro i wyruszy∏a
do Pearl Harbor, gdzie przyby∏a 4 marca.
W pi´ç dni póêniej mianowana zosta∏a
okr´tem flagowym 6 Dywizjonu Krà˝owników (CruDiv 6). W dniu 15 marca Wichita opuÊci∏a Hawaje i powróci∏a na Majuro, gdzie dotar∏a 20 marca. Kolejne zadania to os∏ona lotniskowców w czasie
ataku na Yap, Woleai i Wyspy Palau.
W dniu 30 marca dwa samoloty „Seagull”
z Wichity uratowa∏y trzyosobowà za∏og´
fot. zbiory Arthur D. Baker III

Wichita w os∏onie jednej z operacji desantowych.

zestrzelonego samolotu „Avenger” z lotniskowca Lexington (CV-16).
W dniu 13 kwietnia 1944 roku Wichita
znalaz∏a si´ w pobli˝u Nowej Gwinei,
gdzie mia∏a wspieraç atak na wyspy Hollandia i Wakde. Przez kolejny tydzieƒ
krà˝ownik patrolowa∏ wody w pobli˝u
Nowej Gwinei, nast´pnie ca∏a Grupa
Uderzeniowa (Task Group) 58.2 w sk∏adzie której znajdowa∏a si´ Wichita powróci∏a pod Truk, gdzie samoloty z lotniskowców ponownie zaatakowa∏y japoƒskie instalacje 29 kwietnia.
Wichita powróci∏a do Majuro 4 maja,
gdzie przez kolejny miesiàc okr´t odbywa∏ çwiczenia. Szkolenie mia∏o przygotowaç za∏og´ do operacji zajmowania Wysp
Mariaƒskich. Jako element Task Unit
53.10.8 Wichita operowa∏a na po∏udniowo-wschodnich wodach wokó∏ wyspy Saipan. W dniu 15 czerwca artylerzyÊci krà˝ownika ostrzeliwali japoƒskie instalacje
i pozycje wojsk na po∏udniowym wybrze˝u Saipan.
Nast´pnego dnia Wichita ostrzeliwa∏a
pozycje japoƒskie na zachodnim wybrze˝u wyspy Guam. Jeszcze tego samego
dnia wieczorem krà˝ownik powróci∏
do ostrzeliwania wyspy Saipan. Od 17
czerwca Wichita rozpocz´∏a patrolowanie wód wokó∏ Wysp Mariaƒskich.
Rankiem i po po∏udniu 19 czerwca Wichita os∏aniajàc lotniskowce amerykaƒskie prowadzi∏a intensywny ogieƒ przeciwlotniczy do atakujàcych desperacko
samolotów japoƒskich. Walki powietrzne,
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jakie toczy∏y z japoƒczykami samoloty
amerykaƒskie a tak˝e g´sty, zaporowy
ogieƒ z dzia∏ek przeciwlotniczych okr´tów, spowodowa∏y ca∏kowità kl´skà lotnictwa japoƒskiego a piloci amerykaƒscy
nazywali ten dzieƒ „wielkim strzelaniem
do mariaƒskich indyków”. ArtylerzyÊci
Wichity zaliczyli dwa zestrzelone samoloty japoƒskie a pok∏adowy „Seagull” znów
uratowa∏ jednego, zestrzelonego amerykaƒskiego lotnika.
Odkomenderowana ponownie pod Saipan Wichita dotar∏a do wyspy 25 czerwca. Wieczorem tego samego dnia os∏ania∏a transportowce amerykaƒskie wy∏adowujàce swój sprz´t na pla˝ach. Krà˝ownik nast´pnie os∏ania∏ lotniskowce eskortowe w pierwszej po∏owie lipca 1944 roku. Póêniej w sk∏adzie Task Unit 53.18.1
Wichita ostrzeliwa∏a japoƒskie pozycje
na Guam od 8 do 12 lipca. Po kilkudniowym „odpoczynku” na Saipan (13-17 lipca) krà˝ownik znów powróci∏ do bombardowania Guam 18 lipca. W rejonie Guam
Wichita pozosta∏a do poczàtku sierpnia.
OpuÊciwszy wybrze˝a Guam 10 sierpnia, Wichita zawin´∏a do bazy na wyspie
Eniwetok w trzy dni póêniej. W dniu 29
sierpnia krà˝ownik spotka∏ si´ z Task Group 38.1, w sk∏adzie której os∏ania∏ szybkie
lotniskowce wykonujàce kolejne rajdy lotnicze na wyspy Palau, Karoliny, Filipiny
i Holenderskie Indie Wschodnie. W dniu
12 wrzeÊnia 1944 roku samolot pok∏adowy z Wichity znów ratowa∏ pilota amerykaƒskiego, tym razem z lotniskowca Hor-
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net (CV-12) a dwa dni póêniej czterech
lotników z lotniskowca Wasp (CV-18).
W po∏owie wrzeÊnia 1944 roku, kiedy
samoloty lotniskowców Task Group 38.1
wspiera∏y làdowanie na Morotai, Wichita
znów os∏ania∏a lotniskowce. Inwazja
na Morotai nastàpi∏a 20 wrzeÊnia.
21 wrzeÊnia samoloty z lotniskowców
os∏ania∏y operacje zajmowania Luzonu.
Wichita mia∏a okazj´ do „polowania”
na kontratakujàce samoloty japoƒskie.
Zaci´toÊç ataków japoƒskich lotników
na niewiele si´ zda∏a. ˚aden samolot nie
zdo∏a∏ zagroziç krà˝ownikowi. ArtylerzyÊci zestrzelili dwa z nich.
Krà˝ownik kontynuowa∏ operacj´ os∏aniania operacji filipiƒskiej, wspiera∏ dzia∏ania Task Group 38.1 odpierajàc ataki
lotnicze i bombardujàc japoƒskie instalacje na wyspach Cebu, Negros i Coron. 25
wrzeÊnia Wichita wyruszy∏a w kierunku
Wysp Admiralicji docierajàc do Manus
w dwa dni póêniej.
W dniu 2 paêdziernika zespó∏ amerykaƒskich lotniskowców, które os∏ania∏a
tak˝e Wichita wyruszy∏ w kierunku Okinawy w celu wykonania szybkiego rajdu
lotniczego. 7 paêdziernika okr´ty dosta∏y
si´ w stref´ bardzo silnego wiatru i wzburzonego morza. W trzy dni póêniej samoloty amerykaƒskie wykona∏y uderzenie
na Okinaw´.
Nast´pnego dnia, 11 paêdziernika 1944
roku Wichita os∏ania∏a lotniskowce wykonujàce atak na Aparri (Luzon). 12 paêdziernika samoloty amerykaƒskie atako-
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wa∏y Formoz´ niszczàc japoƒskie lotniska
i instalacje.
Szybkie lotniskowiec zada∏y znaczne
straty nieprzyjacielowi, jednak Japoƒczycy przez ca∏y nast´pny dzieƒ atakowali
okr´ty amerykaƒskie. Lotniskowiec
Franklin wyszed∏ z opresji ca∏o, choç jeden z zestrzelonych samolotów rozbi∏ si´
o pok∏ad lotniczy — jednak szczàtki uda∏o si´ bardzo szybko zrzuciç do morza bez
powa˝niejszych szkód. Pecha mia∏ natomiast ci´˝ki krà˝ownik Canberra
(CA-70), który ugodzi∏a wprawdzie tylko
jedna torpeda lotnicza, jednak trafi∏a poni˝ej burtowego pasa pancernego wyrywajàc wielkà wyrw´ w prawej burcie
okr´tu dok∏adnie na wysokoÊci Êródokr´cia. Los krà˝ownika wydawa∏ si´ byç
przesàdzony, jednak zdecydowano ratowaç Canberr´. Akcj´ ratowniczà powa˝nie utrudnia∏ wzmagajàcy si´ wiatr.
Do podj´cia holu wyznaczono krà˝ownik
Wichita. W czasie rzucania holu trzech
marynarzy z Wichity zosta∏o rannych usi∏ujàc na coraz bardziej wzburzonym morzu chwyciç cumy. Obydwa okr´ty w koƒcu ruszy∏y z miejsca rozwijajàc ledwie
4 w´z∏y i kierujàc si´ na po∏udniowy-zachód od Formozy.
Nast´pnego dnia Japoƒczykom uda∏o
si´ powa˝nie uszkodziç nowy, lekki krà˝ownik Houston (CL-81), który z trudem
uda∏o si´ uratowaç. G∏´boko zanurzony
okr´t, który wydawa∏o si´, i˝ lada moment przewróci si´ i zatonie, odholowa∏
krà˝ownik Boston (CA-69). Nast´pnego
dnia rano przy uszkodzonych jednostkach pojawi∏y si´ holowniki oraz silna eskorta.
W dniu 16 paêdziernika wodnosamolot
„Seagull” z Wichity znów ratowa∏ pilota
zestrzelonego samolotu amerykaƒskiego
z lotniskowca Cabot (CVL-28).
Krà˝ownikowi uda∏o si´ uniknàç niszczycielskiego tajfunu w dniu 18 paêdziernika, który nieêle da∏ si´ we znaki amerykaƒskim okr´tom. Okr´t pozostawi∏ os∏aniane, uszkodzone krà˝owniki i w trzy dni
póêniej, pobrawszy paliwo, wyruszy∏
na wody zachodniego wybrze˝a Luzonu.
Niebawem Wichita, os∏aniajàc lotniskowce, skierowa∏a si´ na po∏udnie, ku wodom
na zachód od wysepki Leyte, gdzie nastàpi∏a koncentracja amerykaƒskich si∏
przed làdowaniem na wyspie.
Lotniskowce, które by∏y przez Wichit´
os∏aniane, wysy∏a∏y samoloty rozpoznawcze w celu zlokalizowania japoƒskich
okr´tów, których kontrataku w∏aÊnie si´
spodziewano. Póêniej, p∏ynàc wcià˝
na pó∏noc, okr´ty amerykaƒskie mia∏y
odciàç odwrót ewentualnym japoƒskim
si∏om. Wichita pozostawa∏a w sk∏adzie
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Task Force 34, wraz z pancernikami wiceadm. Willisa A. Lee, kiedy 24 paêdziernika dostrze˝ono japoƒskie okr´ty w odleg∏oÊci 140 mil na pó∏noc — cztery lotniskowce, cztery krà˝owniki i szeÊç niszczycieli. TF 34 natychmiast ruszy∏ w stron´
Japoƒczyków z pr´dkoÊcià 20 w´z∏ów. Samoloty z amerykaƒskich lotniskowców
odnalaz∏y japoƒskie okr´ty i rozpocz´∏y
morderczy atak.
Pierwszy z lotniskowców japoƒskich
Chitose zosta∏ niebawem trafiony oÊmioma bombami i zatonà∏ o godz. 09.37.
W tym samym czasie atakowane by∏y pozosta∏e lotniskowce japoƒskie. Po wielu
trafieniach zatopiono lotniskowiec Zuikaku, oraz Zuiho. Trafiony zosta∏ tak˝e
krà˝ownik Tama i niszczyciel Akizuki,
który zatonà∏.
Task Force 34 otrzyma∏y niebawem
rozkaz poÊpieszenia na pó∏noc z pomocà
lotniskowcom eskortowym, które zosta∏y
w pobli˝u wyspy Samar zaatakowane
przez japoƒskie pancerniki i krà˝owniki.
Zespó∏ krà˝owników Santa Fe, Mobile,
Wichita i New Orleans niejako „przy okazji” ogniem artyleryjskim rozstrzela∏y
ostatni, uszkodzony przez samoloty lotniskowiec japoƒskiego zespo∏u Chiyoda.
W zapadajàcych ciemnoÊciach Amerykanie starli si´ jeszcze z trzema japoƒskimi
niszczycielami i uszkodzonym krà˝ownikiem Tama, który pad∏ ofiarà amerykaƒskiego okr´tu podwodnego Jallao. Wichita otworzy∏a ogieƒ o godzinie 19.10, zaÊ
o godzinie 20.56 japoƒski niszczyciel Hatsuzuki wielokrotnie trafiony pociskami
152 i 203 mm wylecia∏ w powietrze i zatonà∏. W czasie tego starcia, od∏amek pocisku japoƒskiego rani∏ jednego marynarza
Wichity.
Krà˝ownik powróci∏ do eskortowania
szybkich lotniskowców walczàcych w Zatoce Leyte operujàcych w pobli˝u Samar.
W dniu 30 paêdziernika artyleria plot
okr´tu odpiera∏a zmasowane ataki kamikaze, które uszkodzi∏y lotniskowiec Franklin i lekki lotniskowiec Belleau Wood (CVL-24). Ostatniego dnia paêdziernika Wichita wyruszy∏a w kierunku atolu
Ulithi, gdzie zawin´∏a 2 listopada 1944
roku. Niebawem jednak krà˝ownik powróci∏ w rejon Leyte, gdzie operowa∏
do po∏owy listopada, po czym 18 listopada znów pop∏ynà∏ do bazy amerykaƒskiej
na Ulithi, bowiem na okr´cie zaobserwowano niepokojàce wibracje jednego z wa∏ów nap´dowych. Przeprowadzone dochodzenie wykaza∏o, i˝ jedna z rufowych
Êrub zosta∏a najprawdopodobniej uszkodzona. Stwarza∏o to powa˝ne zagro˝enie
przy rozwijaniu wi´kszych pr´dkoÊci.
W bazie Ulithi nurkowie odkryli, i˝ nie

jedna, a trzy Êruby by∏y uszkodzone. W tej
sytuacji Wichita zosta∏a 27 listopada skierowana do USA na remont, gdzie wyruszy∏a u˝ywajàc tylko dwóch wa∏ów nap´dowych. Po zatankowaniu paliwa w Eniwetok i krótkim postoju w Pearl Harbor,
Wichita ruszy∏a w dalszà drog´ zawijajàc
do bazy w San Pedro 9 grudnia. W szeÊç
dni póêniej okr´t wszed∏ do Mare Island
Navy Yard, gdzie poddany zosta∏ remontowi uk∏adu nap´dowego. Remont okaza∏
si´ powa˝ny i Wichita opuÊci∏a Mare Island dopiero 8 lutego 1945 roku.
Przy okazji wzmocniono artyleri´ plot
o kolejne dzia∏ka 20 i 40 mm, zdemontowano jednà z dwu katapult i wymieniono
stare wodnosamolotysamoloty „Seagull”
na nowoczeÊniejsze Curtiss SC-1 „Sea
Hawk”.
Po przeprowadzeniu niezb´dnych prób
poremontowych, Wichita wyruszy∏a 28 lutego 1945 roku do Pearl Harbor, gdzie zawin´∏a 6 marca. Postój w bazie trwa∏ tylko
pi´ç dni, po czym krà˝ownik wyruszy∏
w kierunku Wysp Karoliƒskich. W dniu 11
marca okr´t pobra∏ paliwo na Eniwetok,
po czym wyruszy∏ do Ulithi przybywajàc
tam 20 marca. Nast´pnego dnia okr´t, jako cz´Êç Task Force 54, wyruszy∏ w kierunku Okinawy, która mia∏a staç si´ ostatnim
miejscem wielkiej operacji desantowej
w czasie II wojny Êwiatowej.
Jako cz´Êç wydzielonego zespo∏u
wsparcia ogniowego Task Unit 54.2.3,
Wichita os∏ania∏a tra∏owce ostrzeliwujàc
„sektor czwarty” 25 marca 1945 roku
i os∏aniajàc nocny odwrót tra∏owców. Nast´pnego dnia na krà˝owniku obserwatorzy zauwa˝yli peryskop z prawej burty
okr´tu. Dzi´ki szybkiej reakcji uda∏o si´
wyminàç wystrzelone przez japoƒski
okr´t podwodny torpedy.
O godz. 13.50 Wichita rozpocz´∏a
ostrza∏ z dzia∏ artylerii g∏ównej japoƒskich instalacji na Okinawie trwajàcy nieprzerwanie do godz. 16.30. Po po∏udniu
okr´t wycofa∏ si´ i przez ca∏à noc pozostawa∏ w morzu z daleko od brzegów wyspy. Z nastaniem Êwitu 27 marca okr´ty
amerykaƒskie zosta∏y zaatakowane przez
formacje kamikaze. Nie wyrzàdzi∏y
na szcz´Êcie krà˝ownikowi ˝adnych szkód
a artylerzyÊci zestrzelili jednà z atakujàcych maszyn. Reszt´ dnia krà˝ownik
znów sp´dzi∏ na ostrzeliwaniu japoƒskich
pozycji na Okinawie.
Po nocnej przerwie Wichita podj´∏a
dalsze bombardowanie Okinawy 28 marca. Nast´pnego dnia krà˝ownik pop∏ynà∏
do Kerama Retto, gdzie uzupe∏niono
amunicj´, po czym powróci∏ do ostrzeliwania kolejnych celów na Okinawie.
29 marca krà˝ownik os∏ania∏ dzia∏ania
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Jedno z najbardziej znanych i efektownych uj´ç krà˝ownika Wichita,
w czasie ostrzeliwania japoƒskich umocnieƒ na Okinawie, lecz tym
razem prezentujemy je na doskona∏ej jakoÊci fotografii.
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specjalnych oddzia∏ów oczyszczajàcych
z podwodnych przeszkód podejÊcia
do przysz∏ego làdowania marines. Nast´pnego dnia Wichita znów bombardowa∏a wyznaczone cele na wyspie. W dniu
31 marca artylerzyÊci bombardowali okolice pla˝y, na której mia∏o niebawem rozpoczàç si´ làdowanie piechoty morskiej.
Wieczorem Wichita zakoƒczy∏a bombardowanie i wycofa∏a si´ os∏aniajàc nadciàgajàce transportowce amerykaƒskie.
W dniu inwazji, którym by∏a niedziela
wielkanocna 1 kwietnia 1945 roku, Wichita znajdowa∏a si´ blisko pla˝ wyznaczonych do làdowania wojsk inwazyjnych
i prowadzi∏a selektywny ostrza∏ japoƒskich pozycji, które stawa∏y na drodze
marines. Okr´t strzela∏ tym razem
z wszystkiego, co mia∏ na pok∏adzie —
poczàwszy od dzia∏ 203 mm a skoƒczywszy na Boforsach 40 mm. Oko∏o po∏udnia
artyleria zamilk∏a z powodu wyczerpania
zapasów amunicji...
Po uzupe∏nieniu paliwa i amunicji
w Kerama Retto 3 kwietnia, Wichita
ostrzeliwa∏a japoƒskie pozycje w rejonie
Ie Shima oraz os∏ania∏a operacje tra∏owców 4 kwietnia. Nast´pnego dnia krà˝ownik do∏àczy∏ do Task Group 51.19 i we
wschodniej cz´Êci Okinawy mia∏ przeprowadziç ostrza∏ japoƒskich pozycji w Tsugen Shima wraz z pancernikami Maryland
(BB-46), Arkansas (BB-33) i krà˝ownikiem Tuscaloosa, jednak zaci´te ataki lotnicze Japoƒczyków zmusi∏y Amerykanów
do odwo∏ania tej misji. Wieczorem tego
dnia Wichita ostrzeliwa∏a japoƒskie baterie w Chiyama Shima, które dzieƒ wczeÊniej ostrzeliwa∏ pancernik Nevada.
Od 6 kwietnia Wichita poszukiwa∏a celów dla swych dzia∏ na wschodnim wybrze˝u Okinawy. Wieczorem, o zachodzie
s∏oƒca nad krà˝ownikiem pojawi∏ si´ nagle zza chmur samotny „Zeke”. Spotkanie
by∏o wzajemnym zaskoczeniem, jednak
zarówno pilot samolotu japoƒskiego jak
i artylerzyÊci Wichity wykazali si´ wielkim
refleksem. Japoƒczyk natychmiast skierowa∏ swojà maszyn´ w stron´ pomostu krà˝ownika, jednak zosta∏ trafiony w czasie
nurkowania. MyÊliwiec rozpad∏ si´ dos∏ownie na kawa∏ki, które spad∏y
przed dziobem Wichity po prawej burcie
nie czyniàc ˝adnych szkód na pok∏adzie.
Nast´pnego dnia krà˝ownik przyby∏
do zatoki Nakagusuku Wan (przemianowanej póêniej na Buckner Bay) rankiem,
aby „uciszyç” bardzo aktywnà japoƒskà
bateri´ brzegowà. Nieprzyjaciel okaza∏
si´ walecznym przeciwnikiem i pociski
zacz´∏y padaç niebezpiecznie blisko prawej burty krà˝ownika, ale ostatecznie bateria zosta∏a zniszczona. Podobne opera-
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cje okr´t wykonywa∏ przez nast´pne dwa
dni ostrzeliwujàc japoƒskie baterie, bunkry i instalacje wojskowe. W dniu 10
kwietnia Wichita znów uzupe∏nia∏a amunicj´ i paliwo w Kerama Retto, aby wieczorem podjàç dalsze bombardowanie.
Krà˝ownik pozostawa∏ u brzegów Okinawy jeszcze przez wiele dni wspierajàc
ogniem swych dzia∏ posuwajàce si´ coraz
dalej w g∏àb làdu oddzia∏y piechoty amerykaƒskiej bombardujàc kolejne bunkry,
sk∏ady amunicji, jaskinie i inne zakamuflowane gniazda obrony wypatrzone
przez lotników samolotów pok∏adowych
Wichity. W tym okresie okr´t dwukrotnie
dozna∏ niewielkich uszkodzeƒ. W dniu 27
kwietnia pocisk ma∏ego kalibru przebi∏
zbiornik oleju, 1,5 metra poni˝ej linii
wodnej. Po przeprowadzeniu napraw
w Kerama Retto w dniach 29 i 30 kwietnia, Wichita powróci∏a do akcji. Nast´pne uszkodzenie przypadkowo spowodowa∏ pi´ciocalowy pocisk amerykaƒski,
który w czasie akcji lotniczej w dniu 12
maja trafi∏ w katapult´ krà˝ownika.
Od∏amki uszkodzi∏y rufowy dalocelownik
i rani∏y 12 cz∏onków za∏ogi okr´tu,
przy czym jeden z ci´˝ko rannych marynarzy zmar∏ w nocy.
Wycofany z akcji krà˝ownik Wichita
skierowany zosta∏ do Leyte, jednak w rejon Okinawy, gdzie nadal trwa∏y zaci´te
walki, powróci∏ 18 czerwca 1945 roku.
Do koƒca dzia∏aƒ na Okinawie krà˝ownik nadal czynnie uczestniczy∏ w ochronie
tra∏owców rozminowujàcych akweny wokó∏ wyspy oraz ostrzeliwujàc ostatnie pozycje garnizonu japoƒskiego. W dniu 15
sierpnia za∏oga dowiedzia∏a si´, ˝e wojna z Japonià jest skoƒczona...

Okres powojenny
Wichita niebawem zosta∏a w∏àczona w sk∏ad morskich si∏ okupacyjnych
U.S. Navy na wodach wokó∏ macierzystych wysp japoƒskich. W dniu 25 wrzeÊnia okr´t zosta∏ przebazowany na krótko
do Sasebo, gdzie sp´dzi∏ cztery dni, nast´pnie powróci∏ do Nagasaki 29 wrzeÊnia. Niebawem znów okr´t pop∏ynà∏
do Sasebo i tam przetrwa∏ bardzo groêny
tajfun, jaki nawiedzi∏ w dniach 9-11 paêdziernika te rejony. Okr´t na szcz´Êcie
nie dozna∏ ˝adnych uszkodzeƒ. Do koƒca
miesiàca Wichita stacjonowa∏a w Sasebo.
W dniu 5 listopada krà˝ownik otrzyma∏
rozkaz wyruszenia do USA z pasa˝erami
na pok∏adzie. Po krótkim postoju w Tokio
i pobraniu paliwa, krà˝ownik wyruszy∏
w d∏ugi rejs przez Pacyfik do San Francisco, gdzie zawinà∏ 24 listopada.
W dwa dni póêniej okr´t zosta∏ dokowany w Mare Island Navy Yard, gdzie

poddano go okresowemu przeglàdowi
i drobnym modernizacjom majàcym go
przygotowaç do pe∏nienia nowych zadaƒ
— transportu ˝o∏nierzy i marynarzy
z frontu do domu w ramach wielkiej operacji pod kryptonimem „Magic Carper”.
W dniu 1 grudnia 1945 roku okr´t zosta∏
wyprowadzony z doku i skierowany
6 grudnia do Pearl Harbor, gdzie zawinà∏
w szeÊç dni póêniej. Po krótkim postoju
pop∏ynà∏ na Mariany. Po zaokr´towaniu
˝o∏nierzy z wyspy Saipan Wichita wyruszy∏a w drog´ powrotnà do San Francisco,
gdzie przyby∏a 12 stycznia 1946 roku.
W dniu 27 stycznia krà˝ownik znów
opuÊci∏ San Francisco i pokonujàc Kana∏
Panamski 9 lutego zawinà∏ do Filadelfii
14 lutego. Tam okr´t zosta∏ przeniesiony
15 lipca 1946 roku do rezerwy w sk∏adzie
16 Floty. W dniu 3 lutego 1947 roku Wichita zosta∏a oficjalnie wycofana ze s∏u˝by, zakonserwowana i zacumowana w bazie „Floty Kokonowej” U. S. Navy w Filadelfii.
W latach 1948 -1951 rozpatrywano kilka projektów przebudowy okr´tu na krà˝ownik rakietowy, jednak z uwagi na doÊç
powa˝ne wyeksploatowanie mechanizmów okr´towych zrezygnowano z realizacji tego pomys∏u. Wichita by∏a samotnym krà˝ownikiem, nie posiadajàcym
bliêniaczych jednostek, dlatego te˝
w koƒcu zwyci´˝y∏a racjonalna koncepcja
wykorzystania do przebudowy nowszych,
budowanych w wi´kszych seriach okr´tów typu Cleveland i Baltimore na okr´ty
rakietowe.
Okr´t skreÊlono ostatecznie z listy floty w dniu 1 marca 1959 roku. W dniu 15
sierpnia tego samego roku Wichita zosta∏a sprzedana na z∏om firmie Union Minerals and Alloys Corp. i w nast´pnym roku
z∏omowana.
Za swojà s∏u˝b´ okr´t otrzyma∏ 13
„Battle Stars”.
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Pancernik Bismarck w norweskim fiordzie
krótko przed wyjÊciem w swój ostatni rejs.
fot. zbiory Jaros∏aw Malinowski

SzeÊçdziesiàt dwa lata temu rozegra∏a si´ na Atlantyku wielodniowa bitwa morska, która przesz∏a do historii jako „Polowanie na Bismarcka”. Z jednej strony uczestniczy∏y
w niej dwa najnowsze niemieckie okr´ty wojenne — pancernik Bismarck oraz ci´˝ki
krà˝ownik Prinz Eugen, a z drugiej liczne jednostki brytyjskiej floty i lotnictwo. Wybiegajàc naprzód powiemy, ˝e ostatecznie pierwszy z niemieckich okr´tów poszed∏
na dno. Jednak nie baczàc na oczywisty zda∏oby si´ przebieg operacji, wÊród historyków obu stron brak ostatecznej zgody co do przyczyny zatoni´cia Bismarcka — brytyjskie torpedy czy te˝ dzia∏ania za∏ogi niszczàcej swój znajdujàcy si´ w sytuacji bez wyjÊcia okr´t. Oto jak pokrótce rozwija∏y si´ wydarzenia.

18 maja 1941 roku najnowszy i najpot´˝niejszy okr´t liniowy hitlerowskiej marynarki wojennej (Kriegsmarine) Bismarck wyszed∏ z portu w Gdyni razem z ci´˝kim krà˝ownikiem Prinz Eugen kierujàc si´
na Atlantyk z zadaniem przerywania linii
komunikacji morskiej Brytyjczyków. Dowódca Kriegsmarine Grossadmiral Raeder
nada∏ operacji kryptonim „Rheinübung”
(pol. „åwiczenia nad Renem”).
WyjÊcie Bismarcka zosta∏o zarejestrowane przez polski wywiad, który przekaza∏ t´
informacje brytyjskiej Admiralicji. W powietrze podniesiono lotnictwo rozpoznawcze. Po oko∏o trzech dobach niemieckie
jednostki zosta∏y odkryte w rejonie Bergen.
W tym samym dniu dla przechwycenia
przeciwnika z g∏ównej bazy Royal Navy
w Scapa Flow wyszed∏ zespó∏ pod dowództwem wiceadm. Hollanda w sk∏adzie okr´t
liniowy Prince of Wales, krà˝ownik liniowy
Hood oraz 6 niszczycieli. Dob´ póêniej
w morze wyszed∏ kolejny zespó∏ pod flagà
dowódcy Home Fleet adm. J. Toveya,
w którym znajdowa∏y si´ okr´t liniowy King
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George V, krà˝ownik liniowy Repulse, lotniskowiec Victorious oraz 5 niszczycieli.
Zadanie pierwszego zespo∏u polega∏o
na zabezpieczeniu CieÊnin Duƒskich i w razie potrzeby atakowaniu nieprzyjaciela, zaÊ
drugi mia∏ patrolowaç rejon na po∏udniowy
zachód od Islandii.
Wieczorem 23 maja brytyjskie krà˝owniki Norfolk i Suffolk wykry∏y niemiecki zespó∏ na pó∏nocny zachód od Islandii,
po czym rozpocz´∏y jego Êledzenie za pomocà radarów, zawiadamiajàc równoczeÊnie drogà radiowà dowództwo. W tym czasie Bismarck i Prinz Eugen, które obesz∏y
Islandi´ od pó∏nocy zbli˝ajàc si´ do granicy
p∏ywajàcych lodów od Grenlandii, sz∏y pe∏nà pr´dkoÊcià w kierunku po∏udniowo zachodnim. Wiceadm. G. Lütjens, wiedzàc
o Êledzàcych brytyjskich okr´tach i obawiajàc si´ starcia z przewa˝ajàcymi si∏ami nieprzyjaciela, zamierza∏ jak najszybciej oderwaç si´ od przeÊladowców i wyjÊç
na otwartà przestrzeƒ Atlantyku.
Warto wspomnieç, ˝e zadaniem niemieckiego zespo∏u by∏o dzia∏anie na liniach ko-

W∏adymir P. Zab∏ockij
(Ukraina)

munikacji morskiej, a nie walka z g∏ównymi
si∏ami floty. Nale˝y sàdziç, ˝e Lütjens zamierza∏ powtórzyç, to uda∏o mu si´ przeprowadziç ca∏kiem niedawno, gdy w styczniu tego˝ 1941 roku dowodzàc zespo∏em 2
szybkich krà˝owników liniowych Scharnhorst i Gneisenau idàc trasà wokó∏ Islandii
zdo∏a∏ niezauwa˝enie przebiç si´ na Atlantyk. Nast´pnie niemiecki zespó∏ osiàgnà∏
Przylàdek Dobrej Nadziei i prowadzi∏ operacje krà˝ownicze wokó∏ Madagaskaru by
wreszcie bezpiecznie powróciç w koƒcu
marca do okupowanego francuskiego portu Brest. Ofiarami niemieckich rajderów
pad∏y dziesiàtki zatopionych i zdobytych
brytyjskich statków. (przyp. t∏umacza — autor po∏àczy∏ dzia∏ania Admiral Scheer oraz
Scharnhorst i Gneisenau, te ostatnie operowa∏y wy∏àcznie na Atlantyku mi´dzy
22.01.1941 a 22.03.1941 niszczàc lub zdobywajàc 22 statki (115 600 BRT)
Tym razem jednak powodzenie odwróci∏o si´ od Lütjensa, bowiem nie uda∏o si´
oderwaç od przeciwnika. Co prawda czasami udawa∏o si´ ogniem dzia∏ g∏ównego kalibru zmusiç Brytyjczyków do wycofania si´,
ale ich krà˝owniki wykonywa∏y swe zadanie
pozostajàc poza zasi´giem artylerii.
Najwi´ksze szanse na przechwycenie
niemieckiego zespo∏u mia∏ w tym momencie zespó∏ wiceadm. L. Hollanda, jednak
gdy brytyjski dowódca zaczà∏ wyprowadzaç
swoje okr´ty na kurs przecinajàcy tras´
Niemców, Lütjens zdo∏a∏ wreszcie oderwaç
si´ od Êledzàcych go krà˝owników. W g´stej
Ênie˝nej mgle, tak charakterystycznej dla
tej pory roku na pó∏nocnym Atlantyku,
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trudno by∏o odnaleêç przeciwnika. Sàdzàc
b∏´dnie, ˝e Niemcy zmienili kurs, Holland
praktycznie na Êlepo próbowa∏ ich przechwyciç. W koƒcu, gdy wreszcie przeciwnicy odnaleêli si´ Brytyjczycy znajdowali si´
w bardzo niedogodnej dla siebie pozycji,
oÊwietlani promieniami zachodzàcego
s∏oƒca, podczas, gdy niemieckie okr´ty by∏y
ledwo dostrzegalne. Poza tym Anglicy nie
potrafili prawid∏owo rozpoznaç celów i rozdzieliç je mi´dzy okr´tami. Do tego jeszcze
Niemcy lepiej strzelali.
W czasie krótkiego starcia zespó∏ Hollanda zosta∏ praktycznie rozgromiony. Ju˝
trzecia salwa niemieckiego okr´tu liniowego osiàgn´∏a trafienie pociskami kal.
380 mm w komory amunicyjne krà˝ownika
liniowego Hood, który wylecia∏ w powietrze
i zatonà∏ po minucie, bioràc ze sobà na dno
prawie ca∏à liczàcà pó∏tora tysiàca ludzi za∏og´, ∏àcznie z nieszcz´snym admira∏em
i jego sztabem. Kilka trafieƒ otrzyma∏ tak˝e
Prince of Wales.
W dodatku jeszcze awarie (fabryczne,
okr´tu, który tylko co wszed∏ do s∏u˝by) wy∏àczy∏y z dzia∏ania obie dziobowe wie˝e artylerii g∏ównego kalibru. By nie kusiç dalej
losu dowódca postanowi∏ wyprowadziç swój
trafiony niemieckimi pociskami z walki.
Niemcy nie zatrzymali si´ na miejscu boju by spróbowaç dobiç Prince of Wales, lecz
pe∏nà pr´dkoÊcià odeszli na po∏udnie. Tym
bardziej, ˝e za rufà znów ukaza∏y si´ brytyjskie krà˝owniki, które kontynuowa∏y pogoƒ. Zaskoczenie na które tak liczy∏ Berlin
zosta∏o bezpowrotnie utracone. Poza tym
Bismarck sam otrzyma∏ równie˝ 3 trafienia
brytyjskimi pociskami, z których jeden spowodowa∏ zatopienie cz´Êci zbiorników paliwa. Sytuacja taka z miejsca pozbawi∏a
Bismarck wszelkich perspektyw przerwania
si´ na Atlantyk. Teraz okr´t musia∏ jak najszybciej wracaç do Niemiec lub przebijaç
si´ do Brestu.
Lütjens postanowi∏ w tych okolicznoÊciach rozdzieliç swoje si∏y by daç szanse
Prinz Eugen wydostaç si´ na otwarty ocean.
W tym celu Bismarck obni˝y∏ pr´dkoÊç
i otworzy∏ ogieƒ ze wszystkich 8 dzia∏ kal.
380 mm do Êledzàcych go krà˝owników.
Wykorzystujà zwiàzanie Brytyjczyków walkà Prinz Eugen odskoczy∏ na ocean. Tymczasem Bismarck odp´dzi∏ krà˝owniki
i wzià∏ kurs na wybrze˝a okupowanej Francji, tym samym znów znikajàc z pola widzenia Brytyjczyków.
W pogoƒ za niemieckim gigantem Admiralicja rzuci∏a wszystkie okr´ty i lotnictwo, podczas gdy tymczasem Prinz Eugen
niezauwa˝ony kierowa∏ si´ na po∏udnie.
Gdy Brytyjczycy zrozumieli, ˝e krà˝ownik
przerwa∏ si´ na ocean i wyszed∏ na ich linie
komunikacyjne, W. Churchill mia∏ powie-
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dzieç, ˝e bardzo by chcia∏ by ofiarà Prinz
Eugen pad∏ choç jeden amerykaƒski transportowiec... To przyspieszy∏o by przystàpienie USA do wojny po stronie Wielkiej Brytanii. Do dzia∏aƒ ofensywnych krà˝ownika
jednak nie dosz∏o, bowiem po stwierdzeniu
uszkodzeƒ w si∏owni, okr´t musia∏ zrezygnowaç z dzia∏aƒ i pilnie zawróciç do Brestu. Ale powróçmy do Bismarcka, który zachowujàc pe∏ne radiowe milczenie, kierowa∏ si´ tym czasem kursem na przylàdek Finisterre. Prawie 31 godzin okr´t szed∏
na wschód, niezauwa˝ony przez nikogo
i nie atakowany. Szanse na osiàgni´cie Saint-Nazaire ros∏y z ka˝dà minutà. Co prawda na niemieckim okr´cie nie by∏o wcale
pewnoÊci, ˝e uda∏o si´ im zgubiç przeÊladowców. 25 maja Lütjens postanowi∏ przerwaç cisz´ radiowà, z pok∏adu Bismarcka
nadano d∏ugi, bo 30 minutowy radiogram,
w którym z niemieckà pedanterià przedstawiono najbli˝sze plany ∏àcznie z kursem
okr´tu. Pozwoli∏o to brytyjskiej s∏u˝bie nas∏uchu radiowego precyzyjnie namierzyç
pancernik (warto te˝ wspomnieç, ˝e znane
by∏y Brytyjczykom sekrety maszyny szyfrujàcej „Enigma”), jednak z uwagi na b∏àd
w okreÊleniu wspó∏rz´dnych nieprzyjaciela,
brytyjska eskadra pod dowództwem adm.
Tovey, ca∏ych 7 godzin zmierza∏a kursem
przeciwnym do rzeczywistego, oddalajà si´
od Bismarcka. Z uwagi jednak na braki paliwa sam Lütjens zmuszony by∏ obni˝yç
pr´dkoÊç swej jednostki do 17 w´z∏ów. Pancernik zosta∏ ponownie odnaleziony przez
brytyjskà ∏ódê patrolowà, gdy znajdowa∏ si´
ju˝ w odleg∏oÊci 700 Mm na pó∏nocny zachód od Brestu. Sami Brytyjczycy musieli
si´ tak˝e liczyç z faktem i˝ z ka˝dà kolejnà
milà poÊcigu zwi´ksza∏o si´ prawdopodobieƒstwo ataku ze strony niemieckich okr´tów podwodnych i lotnictwa. Poza tym
w Brescie znajdowa∏y si´ tak˝e 2 nowoczesne niemieckie pancerniki Scharnhorst
i Gneiseanu, które w razie potrzeby mog∏y
przyjÊç z pomocà flagowej jednostce.
(o uszkodzeniach pancernika nikt wówczas
jeszcze nie wiedzia∏).
Pilot samolotu patrolowego naprowadzi∏
na Bismarcka najbli˝szy brytyjski okr´t,
którym by∏ krà˝ownik Sheffield. Okr´t ten
zosta∏ koordynatorem ataków samolotów
torpedowych z lotniskowca Ark Royal.
I znów ∏aƒcuch nieszcz´Êliwych przypadków a ma∏o nie da∏ Niemcom kolejnej szansy ucieczki. Brytyjskie samoloty, które osiàgn´∏y rejon dzia∏aƒ o zmroku omy∏kowo zaatakowa∏y Sheffield bioràc go za Bismarcka
i tylko wspania∏emu manewrowaniu krà˝ownik zawdzi´cza∏ swe ocalenie, gdy dziesiàtki torped przesz∏y obok.
Drugi atak samolotów by∏ ju˝ bardziej
owocny. Co prawda pe∏na ciemnoÊç, g´sty

ogieƒ artylerii przeciwlotniczej i manewrowanie niemieckiego okr´tu liniowego uniemo˝liwi∏y Brytyjczykom uzyskanie wi´kszych sukcesów. Cel osiàgn´∏a tylko jedna torpeda, która trafi∏a jednak bardzo czu∏e miejsce okr´tu — ster i Êruby. Torpeda
uszkodzi∏a urzàdzenie sterowe, pozbawiajàc praktycznie niemieckà jednostk´ mo˝liwoÊci manewrowania, która musia∏a krà˝yç
w miejscu z trudem kierujàc si´ w stron´
zbawczego francuskiego wybrze˝a. Z du˝ymi trudnoÊciami za∏oga pancernika przesz∏a na manewrowanie maszynami. W przypadku trójwa∏owego uk∏adu nap´dowego
czynnoÊç ta sama w sobie nie jest prosta, zaÊ
w przypadku Bismarcka dodatkowo jeszcze
przeszkadza∏y temu pogi´te arkusze poszycia rufy, które zaklinowa∏y ster. Usuni´cie
takich uszkodzeƒ na morzu przez samà za∏og´ okr´tu by∏o niemo˝liwe. Tym samym
od tej chwili okr´t by∏ ju˝ w∏aÊciwie „skazany na zag∏ad´” i z najwy˝szym trudem
w warunkach przeciàgajàcego si´ sztormu
utrzymywa∏ kurs.
W nocy z 26 na 27 maja uszkodzony pancernik by∏ atakowany przez niszczyciele
4 Flotylli, które choç nie uzyska∏y ˝adnego
trafienia torpedà, to jednak przez ca∏y czas
wiàza∏y walkà przeciwnika zmuszajàc
do pe∏nej koncentracji. W rezultacie, znajdujàc si´ ju˝ w odleg∏oÊci 400 Mm od Brestu, czyli 20 godzin marszu w najbardziej
nawet niesprzyjajàcych warunkach, za∏oga
Bismarcka nie mia∏a mo˝liwoÊci rozpoznania i usuni´cia nawet niektórych drugorz´dnych uszkodzeƒ. Dopiero rankiem
pancernik ponownie ruszy∏ w kierunku
francuskiego wybrze˝a z pr´dkoÊcià 5-6 w´z∏ów. Ca∏a artyleria, pozostawa∏a tak jak
poprzednio w pe∏nym porzàdku.
Tymczasem na brytyjskich okr´tach
po wielodniowych poszukiwaniach koƒczy∏o si´ ju˝ paliwo. Na wiadomoÊç o tym brytyjski premier W. Churchill gniewnie odpowiedzia∏ adm. Tovey, ˝e... „w celu zatopienia Bismarcka nale˝y wykorzystaç wszystko, co tylko mo˝liwe, nawet jeÊli pancerniki
przyjdzie holowaç na plac boju...”. Do holowania brytyjskich pancerników na oceanie
jednak ostatecznie nie dosz∏o. Dzi´ki
znacznemu zmniejszeniu pr´dkoÊci uszkodzonego Bismarcka, g∏ówne brytyjski si∏y
zdo∏a∏y go przechwyciç.
Rankiem brytyjskie pancerniki Rodney
i King George V zbli˝y∏y si´ w koƒcu do Bismarcka Przeciwko 8 niemieckim dzia∏om
Brytyjczycy dysponowali 19. Pojedynek
ogniowy rozpoczà∏ si´ o 08.47, gdy okr´ty
znajdowa∏y si´ na kontr kursach. Jako
pierwsi z odleg∏oÊci 21 km w warunkach
trwajàcego sztormu i przy kiepskiej widocznoÊci otwarli ogieƒ Brytyjczycy. Bismarck
odpowiedzia∏ po 2 minutach i ju˝ jego dru-
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ga salwa uzyska∏a nakrycie Rodney
na szcz´Êcie jednak bez bezpoÊredniego
trafienia. Na szcz´Êcie jednak wkrótce bezpoÊrednie trafienie brytyjskiego pocisku
zniszczy∏o g∏ówny dalmierz niemieckiego
pancernika, którego ogieƒ sta∏ si´ od razu
niecelnym i straci∏ ca∏à swojà efektywnoÊç.
Od tej chwili wszystkie 4 dwudzia∏owe wie˝e artyleryjskie prowadzi∏y ogieƒ samodzielnie. Po kolei jednak milk∏y niszczone
brytyjskim ogniem. O godz. 09.31 Bismarck
wystrzeli∏ ostatni raz. Brytyjczycy jeszcze
przez oko∏o 50 minut kontynuowali ostrza∏
niemieckiego okr´tu, zbli˝ajàc si´ niekiedy
na odleg∏oÊç zaledwie 3 000 m. Ogieƒ
do pancernika otwar∏y równie˝ brytyjskie
krà˝owniki. Jednak padajàce w Bismarck
pod niewielkim kàtem pociski nie by∏y
w stanie spowodowaç uszkodzeƒ w podwodnej cz´Êci kad∏uba, a jedynie niszczy∏y
burty i nadbudówki.
Wobec tego, ˝e na du˝ych okr´tach brytyjskiej eskadry nieub∏aganie koƒczy∏o si´
paliwo, a tak˝e z obawy o mo˝liwe ataki
lotnictwa przeciwnika z francuskich lotnisk, dowództwo rozkaza∏o dobiç torpedami unieruchomionego i p∏onàcego Bismarcka. Krà˝ownik Dorsetshire zbli˝y∏ si´
do niemieckiej jednostki i o godz. 10.22
(09.22) wystrzeli∏ 2 torpedy w prawà burt´.
Nast´pnie wystrzeli∏ jeszcze jednà torped´,
ale tym razem w kierunku lewej burty (by∏a to ju˝ 71 torpeda wystrzelona w kierunku niemieckiego okr´tu w czasie ostatnich
2 dób). Po kilku minutach Bismarck
na którym odnotowano silny wybuch w rejonie rufowych komór amunicyjnych g∏ównego kalibru, przewróci∏ si´ na lewà burt´
i szybko zatonà∏.
Znajdujàce si´ w pobli˝u brytyjskie okr´ty zaj´∏y si´ ratowaniem oko∏o 600 p∏ywajàcych w rejonie zatoni´cia jednostki rozbitków (z liczàcej 2 090 za∏ogi pancernika).
Zdo∏a∏y one podjàç z wody jedynie 110 ludzi, lecz po zauwa˝eniu peryskopu okr´tu
podwodnego (by∏ to wracajàcy do bazy bez
torped U 74) operacj´ ratowniczà przerwano i okr´tu opuÊci∏y miejsce boju pozostawiajà reszt´ marynarzy bez szans prze˝ycia
(temperatura wody nie przekracza∏a 13°C).
Wieczorem tego dnia okr´t podwodny
U 74 uratowa∏ kolejnych 3 rozbitków, a dalszych 2 ludzi podj´∏a po dwóch dniach jednostka meteorologiczna Sachsenwald.
Royal Navy mia∏o powody do dumy, bowiem uda∏o si´ jej przechwyciç i zatopiç
najwi´kszy i najsilniejszy okr´t nawodny
przeciwnika, tym bardziej, ˝e wkrótce zdo∏ano z zadziwiajàcà metodycznoÊcià zniszczyç równie˝ prawie wszystkie znajdujàce
si´ na oceanie niemieckie jednostki zaopatrzeniowe, których zadaniem by∏a wspó∏praca z Bismarckiem i Prinz Eugen.
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W tym czasie, zgodnie z niemieckà wersjà wydarzeƒ przyczynà zatoni´cia okr´tu
liniowego nie by∏y torpedy z Dorsetshire
(ich eksplozja nastàpi∏a na ma∏ej g∏´bokoÊci), ani te˝ ogieƒ artyleryjski (z 2 856 wystrzelonych pocisków artyleryjskich du˝ego
i Êredniego kalibru, cel osiàgn´∏o orientacyjnie nie mniej ni˝ 300-400), lecz dzia∏anie
cz∏onków za∏ogi Bismarcka, którzy otwarli
kingstony oraz odpalili specjalne ∏adunki,
wczeÊniej rozmieszczone w najwra˝liwszych punktach okr´tu. Wiadomo by∏o, ˝e
praktycznie do ostatniej chwili wi´kszoÊç
dolnych pomieszczeni pancernika, w∏àczajàc w to maszynowni´, pozostawa∏a nieuszkodzona. Dlatego te˝ starszy oficer Bismarcka F-K H. Oels, który przejà∏ dowodzenie po Êmierci admira∏a i etatowego dowódcy pancernika, gdy wynik nierównego
pojedynku artyleryjskiego by∏ ju˝ przesàdzony, o godz. 09.20 (wg innych danych
09.30) wyda∏ za∏odze rozkaz zatopienia
okr´tu. Wykonanie tego rozkazu zbieg∏o
si´ faktycznie z atakiem torpedowym przeprowadzonym przez Dorsetshire i wybuchem jego torped.
Pragnienie jednoznacznego ustalenia tego, co by∏o ostatecznà przyczynà zatoni´cia
Bismarcka sta∏o si´ jednà z przyczyn przeprowadzenia w latach 1989-1990 w rejonie
zatopienia pancernika serii podwodnych
ekspedycji organizowanych przez znanego
amerykaƒskiego badacza dr R. Ballarda.
Kad∏ub zatopionego pancernika zosta∏
odnaleziony za pomocà zdalnie sterowanego podwodnego aparatu g∏´bokowodnego
„Argo” na g∏´bokoÊci 4 750 m, stojàcy
na równej st´pce, jednak pogrà˝ony w denny i∏ praktycznie a˝ po lini´ wodnà. Stan kad∏uba oceniono jako dobry, bioràc
pod uwag´ fakt odniesionych w walce
uszkodzeƒ oraz d∏ugoletniego przebywania
w morskiej wodzie.
Na okr´cie brak by∏o wie˝ artylerii g∏ównego kalibru, masztów, komina i hangarów
wodnosamolotów. Jest oczywiste, ˝e wypad∏y one ze swoich fundamentów w momencie przewracania si´ okr´tu. Brak by∏o równie˝ zakoƒczenia rufy. Jednà z wie˝ artyleryjskich odkryto ze Êladami po˝aru w pobli˝u kad∏uba. Stanowi to potwierdzenie faktu, ˝e w momencie zatoni´cia okr´t by∏
unieruchomiony. Na kad∏ubie dobrze zachowa∏a si´ tak˝e farba ze Êladami po˝arów. Przebiç pok∏adu prawie nie stwierdzono, co zdaje si´ potwierdzaç uwagi odnoÊnie toru lotu pocisków, niszczàcych przede
wszystkim burty i nadbudówki pancernika.
Ciekawe, ˝e ca∏y pok∏ad zatopionego okr´tu i jego otoczenie dos∏ownie usiane sà setkami marynarskich butów, zrzucanych
w chwili katastrofy okr´tu przez wpadajàcych do wody marynarzy.

Przeprowadzone przez dr Ballarda badania, wykonane filmy i zdj´cia, relacje ocala∏ych cz∏onków za∏ogi, a tak˝e wykonanie ca∏ego szeregu specjalnych obliczeƒ, pozwoli∏y na przyj´cie tezy, ˝e stronnicy obu wymienionych wczeÊniej wersji zatopienia Bismarcka mieli na swój sposób racj´.
Jak ju˝ wspomnieliÊmy skoncentrowany
ogieƒ artyleryjski przewa˝ajàcych si∏ floty
brytyjskiej doprowadzi∏ do ci´˝kich uszkodzeƒ cz´Êci nawodnej i nadbudówek, zniszczenia ca∏ej artylerii pancernika, jednak nie
osiàgnà∏ jednego, a mianowicie niemiecki
okr´t nadal utrzymywa∏ si´ na powierzchni
bez ˝adnego widocznego przechy∏u czy
przeg∏´bienia. Przy czym na krótki czas
przed zatoni´ciem pracowa∏a jeszcze si∏ownia okr´tu, której prac´ zatrzyma∏a sama
za∏oga w zwiàzku z koniecznoÊcià zabezpieczenia sobie drogi odwrotu.
Dla zatopienia okr´tu tej wielkoÊci niewystarczajàce by∏o te˝ trafienie w burt´ jednej torpedy, a przecie˝ w chwili swego zatoni´cia Bismarck przewróci∏ si´ w∏aÊnie
na lewà burt´. Jest wi´c rzeczà oczywistà, ˝e
swojà rol´ odegra∏y w tym równie˝ inne
czynniki, w tym tak˝e dzia∏anie niemieckiej
za∏ogi. Jakie dzia∏ania? Oto, co wynika
z ustaleƒ Ballarda. Na wszystkich du˝ych
okr´tach Kriegsmarine w czasie wojny,
w tym tak˝e na Bismarcku, w przedzia∏ach
maszynowni i innych istotnych oraz „˝yciowo” wa˝nych pomieszczeniach by∏y zamontowane pomalowane na kolor bia∏y bloki
z czerwonà literà „V” (skrót od niemieckiego s∏owa — „Versenken” — zatopienie).
Ka˝dy z tych bloków zawiera∏ 6 ∏adunków
dynamitu, zapalnik i mechanizm czasowy,
umieszczone w taki sposób, by przy opuszczeniu pomieszczenia przez za∏og´, zaburtowa woda zatopi∏a je w maksymalnie krótkim czasie. Jak wiadomo, tego rodzaju za∏oga by∏a wykorzystana równie˝ na pok∏adzie Bismarcka, co najmniej we wszystkich
przedzia∏ach maszynowni, a tak˝e i innych
rozmieszczonych poni˝ej g∏ównego pok∏adu pancernego i nie zatopionych ogniem
przeciwnika. Zupe∏nie inna sprawa, ˝e zatopienie to zbieg∏o si´ w czasie z eksplozjà
brytyjskich torped.
W ten sposób stronnicy obu wersji majà
na swój sposób racj´. Dzia∏ania niemieckiej
za∏ogi przy zatopieniu Bismarcka, które
zbieg∏y si´ w czasie z torpedowym atakiem
Dorsetshire, znacznie przyspieszy∏y zgub´
pancernika. W tym wzgl´dzie interesy obu
stron by∏y zadziwiajàco zgodne. Choç rozumie si´, ˝e nikt nie wyda∏by rozkazu zatopienia swego okr´tu, gdyby on wczeÊniej
nie otrzyma∏ Êmiertelnych uszkodzeƒ.

T∏umaczenie z j´zyka rosyjskiego
Maciej S. Sobaƒski
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Plan krà˝ownika Minotaur.
rys. Jerzy Lewandowski

Grzegorz Buka∏a

Wo j e n n e p r o g r a m y r o z b u d o w y f l o t y
krà˝owników Royal Navy cz. III
Ograniczenia programowe
By∏o wskazane, ˝e je˝eli mia∏y zapaÊç wià˝àce decyzje nowy plan powinien byç jak najszybciej gotowy, a zlecenia na budow´ nale˝a∏o wydaç najdalej w maju 1943 r. Zamiary
Kontrolera w tym temacie by∏y w du˝ym
stopniu jasne i dodatkowo poparte przewidywaniami deficytu jednostek w 1947 r.
w pozosta∏ych typach okr´tów b´dzie nast´pujàcy: osiemnaÊcie lotniskowców floty, dwa
lekkie lotniskowce floty (uwaga: jeden lotniskowiec floty by∏ w przybli˝eniu równy
dwóm lekkim lotniskowcom i w ten sposób
cz´Êciowo rekompensowa∏y ich brak), dwudziestu pi´ciu niszczycieli floty z tego osiem
du˝ych typu Battle, wszystkie mniejsze
i s∏absze od krà˝owników, ale ostatecznie
w Programie 1943 r. nie zlecono do budowy
˝adnego krà˝ownika. Ambitne wymagania
odnoÊnie stanu posiadania Royal Navy opiewa∏y na: dwadzieÊcia dwa lotniskowce floty,
dziewi´tnaÊcie lekkich lotniskowców, pi´çdziesiàt krà˝owników i sto dziewi´çdziesiàt
jeden niszczycieli. W tym czasie szesnaÊcie
krà˝owników znajdowa∏o si´ w ró˝nych stadiach budowy lub zosta∏o do niej zleconych
i w kolejnych latach oczekiwano ukoƒczenia
ich budowy w nast´pujàcych iloÊciach:
1943 r. pi´ç jednostek, 1944 r. cztery, 1945 r.
cztery i w 1946 r. ostatnie trzy. Je˝eli w Programie 1944 r. uwzgl´dniono by budow´
ma∏ego krà˝ownika z dzia∏ami kal. 132 mm
jego wejÊcie do s∏u˝by by∏o oczekiwane
w 1947 r. Natomiast w∏àczenie ich budowy
do Programu 1943 r. wymaga∏oby przesuni´cia dwóch lekkich lotniskowców i trzech
niszczycieli floty do kolejnego programu
w roku nast´pnym.
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Ostatecznie podj´to decyzj´ o nie w∏àczaniu ˝adnego krà˝ownika do Programu
1943 r. i skupieniu wszystkich prac nad przygotowaniem dokumentacji jednostki o wypornoÊci 6 800 t std z dzia∏ami kal. 132 mm,
którà chciano w∏àczyç do Programu 1944 r.
Dodatkowo postanowiono, ˝e sir Goodall
przygotuje ca∏kowicie nowy projekt du˝ego
krà˝ownika, a jego budow´ miano autoryzowaç w ramach Programu 1945 r. Zdaniem
cz∏onków Komitetu nie istnia∏a ˝adna potrzeba budowy kolejnych krà˝owników
z dzia∏ami kal. 152 mm przez najbli˝sze kilka
lat, ale jak pokaza∏o ˝ycie by∏a to b∏´dna interpretacja zmian zachodzàcych na polu
walki.
Pomimo wydania zleceƒ prace nad nowymi planami nie rozpocz´∏y si´ natychmiast
z uwagi na kilka niejasnoÊci powsta∏ych
przy uzgadnianiu koƒcowej charakterystyki
okr´tu. Szef Departamentu Wyszkolenia
i Zadaƒ Sztabowych przygotowywa∏ notatk´
pod tytu∏em „SzybkoÊç i pancerz na krà˝ownikach” w której podkreÊla∏ podatnoÊç
na uszkodzenia jednostek typu Dido w wyniku trafienia pojedynczà torpedà. W jego
przekonaniu dowodzi∏o to przyj´cia do realizacji planów posiadajàcych ukryte wady konstrukcyjno-projektowe. PodkreÊli∏ równie˝
znaczenie trzech czynników, które by∏y najwa˝niejsze przy uzgadnianiu koƒcowej charakterystyki nowego krà˝ownika: uzbrojenie, pancerz i pr´dkoÊç. W przypadku skupienia uwagi na skutecznym opancerzeniu
zapewniajàcym bezpieczeƒstwo jednostce
wówczas pr´dkoÊç maksymalna b´dzie wynosiç 27-28 w´z∏ów. Zyskiem z takiego rozwiàzania by∏oby zmniejszenie d∏ugoÊci przedzia∏ów urzàdzeƒ nap´dowych i ci´˝aru sa-

mego opancerzenia. (RównoczeÊnie wspomnia∏, ˝e w przypadku podwojenia mocy
maszyn zainstalowanych na typie Dido pr´dkoÊç maksymalna wzroÊnie z 28 do 32 w´z∏ów). W przypadku wspierania zespo∏u lotniskowców oczekiwa∏, ˝e pr´dkoÊç w granicach 26 w´z∏ów b´dzie jak najbardziej odpowiednia. Jakkolwiek problemem by∏o zapewnienie skutecznej obrony przeciwlotniczej w przypadku idealnej pogody, gdzie dowódca lotniskowca wykorzystujàc maksymalnà pr´dkoÊç swego okr´tu móg∏by doprowadziç do rozdzielenia obu jednostek
i na ten problem nale˝a∏o zwróciç bacznà
uwag´. W przypadku wspierania „Si∏ Przednich” podobnie jak to mia∏o miejsce w rejonie Tunisu lub Guandalcanu problem pr´dkoÊci traci∏ na znaczeniu. Przy zmniejszeniu
powierzchni przedzia∏ów nap´dowych mo˝na by∏o w sposób znaczàcy poprawiç podzia∏
wewn´trzny i dzi´ki temu zmniejszyç zagro˝enie w przypadku trafienia torpedy. W podsumowaniu Szef Departamentu Wyszkolenia i Zadaƒ Sztabowych stwierdzi∏, ˝e pr´dkoÊç maksymalna nowego krà˝ownika powinna wynosiç 28 w´z∏ów i szeÊç miesi´cy
na wodach tropikalnych bez czyszczenia kad∏uba w doku 27 w´z∏ów.
Ogólna opinia by∏a o cz´Êciowym porzuceniu prac nad uniwersalnymi stanowiskami dzia∏ kal. 152 mm, poniewa˝ miano
przekonanie, ˝e stanowiska dzia∏ kal.
132 mm b´dà znacznie lepsze i uniknie si´
komplikacji przygotowywanej dokumentacji. Pod koniec roku Lordowie Morscy
przyj´li dzia∏a kal. 132 mm jako g∏ówne
uzbrojenie dla kolejnego typu krà˝owników i nieco póêniej opowiedzieli si´
za zmniejszeniem pr´dkoÊci maksymalnej.
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Projekty krà˝owników 1944 r.

WypornoÊç (std/ppw):
Wymiary (m):
Uzbrojenie:

Pancerz (mm):
burtowy w rejonie
urzàdzeƒ nap´dowych:
burtowy na dolnym
pok∏adzie i koƒcach:
grodzie:
burtowy w rejonie
komór amunicyjnych:
burtowy wie˝:
pok∏ad:
dachy wie˝:
Moc maszyn (KM):
Pr´dkoÊç (w):
Zapas paliwa (tm):
Zasi´g szeÊç miesi´cy
po opuszczeniu doku
na ojczystych
wodach (Mm/w):
Rozk∏ad ci´˝arów (t std):
Kad∏ub:
Uzbrojenie:
Wyposa˝enie:
Nap´d:
Pancerz:
Suma:
Zapas wypornoÊci:
Suma:

K4
M1
7 600/9 800
7 150/9 050
163,07 x 17,07
158,50 x 16,76
6 x 132 mm plot (3 x II), 12 x 40 mm
plot Bofors (6 x II), 16 x 20 mm
plot Oerlikona (8 x II), 8 wt 533 mm

P1
7 250/9 150
158,50 x 17,07
6 x 132 mm plot (3 x II),
12 x 40 mm plot Bofors
(6 x II), 16 x 20 mm plot
Oerlikona (8 x II),
8 wt 533 mm

76
19
25

–
30
1 969
7 000/18

–
–
–
–
–
–
–
–

28 grudnia wyrazi∏ zgod´ na przygotowanie
przez Szefa Departamentu Budownictwa
Okr´towego szkiców planów jednostek
uzbrojonych w dwie ró˝ne konfiguracje
uzbrojenia: 3 x II x 132 mm i 4 x II x
132 mm. Oba plany mia∏y jednakowà pr´dkoÊç maksymalnà — 28 w´z∏ów (chciano
raczej przyspieszenia prac projektowych
i budowy, a nie du˝ej pr´dkoÊci maksymalnej) i zasi´g 6 000 Mm/18 w´z∏ach. Od tego
momentu mo˝na datowaç powstanie
wst´pnych za∏o˝eƒ dla Krà˝ownika 1944 r.,
ale ju˝ wkrótce pojawi∏y si´ pierwsze problemy. W pami´tniku sir Goodalla znajduje si´ wzmianka o spotkaniu z dwoma konstruktorami Hickyím i Andrewsíem, w czasie którego dyskutowano o komplikacjach
przy ∏adowaniu dzia∏ i drastycznych zmianach w podziale wewn´trznym poni˝ej linii
wodnej.
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N1
8 200/10 100
167,64 x 18,90
8 x 132 mm plot (4 x II),
12 x 40 mm plot Bofors (6 x II),
20 x 20 mm plot
Oerlikona (10 x II),
8 wt 533 mm

25
12,7
32
12,7
44 000

–

6 200/18

28
1 673
6 000/18

6 200/18

3 925
745
490
1 000
830
6 990
140
7 130

4 560
920
530
1 010
1 020
8 040
160
8 200

–
–
–
–
–
–
–
–

W marcu 1943 r. przekazano na r´ce
cz∏onków Komitetu cztery kolejne szkice
planów: K 4, M 1, N 1 i P 1. W czasie szeregu dyskusji wyraênie faworyzowano projekt
N 1 prezentujàcy czterowie˝owy okr´t, którego uniwersalna artyleria pozwala∏a
na zwalczanie samolotów na wszystkich kierunkach podejÊcia i prowadzenia silnego
ognia do celów nawodnych. Ponownie podniesiono kwesti´ pr´dkoÊci maksymalnej
tym razem uwypuklajàc trudnoÊci w wspó∏dzia∏aniu z lotniskowcami w czasie nocy.
Ostatecznie podj´to decyzj´ o przebadaniu
mo˝liwoÊci jej zwi´kszenia do 30 w´z∏ów.
W tej sytuacji zaistnia∏a potrzeba do wykrystalizowania stanowisk wszystkich zainteresowanych stron i mo˝liwie jak najwczeÊniejszego wdro˝enia nowych wie˝ artyleryjskich
do produkcji dla unikni´cia ewentualnych
opóênieƒ przy budowie okr´tu.

Ponowna analiza
Pytania odnoÊnie budowy du˝ego krà˝ownika wskrzeszono ponownie w marcu jako alternatyw´ na zapytanie Pierwszego
Lorda Morskiego o krà˝ownik z dzia∏ami
kal. 152 mm o wypornoÊci oko∏o 14 000 t std
lub uzbrojonego w dzia∏a kal. 190/203 mm
o wypornoÊci 20 000 t std. Ostatecznie zgodzono si´ na przygotowanie odpowiednich
dokumentów, w których chciano przedstawiç zalety i wady obu rozwiàzaƒ. W po∏owie
kwietnia Komitet otrzyma∏ cztery dokumenty o nast´pujàcych tytu∏ach: „Argumenty
przeciw du˝emu krà˝ownikowi”, „Argumenty za du˝ym krà˝ownikiem”, „Argumenty za i przeciw du˝emu krà˝ownikowi”
oraz „Ci´˝kie i lekkie krà˝owniki — analiza
historyczna”. Du˝y krà˝ownik zosta∏ zdefiniowany jako jednostka o wypornoÊci
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15 000 t std z dzia∏ami kal. 203 mm, a ma∏y
krà˝ownik jako okr´t o wypornoÊci 7-8 000 t
std uzbrojony w szeÊç — osiem dzia∏ kal.
132 mm. Zawarte w opracowaniu wnioski
przeciw du˝emu krà˝ownikowi wskazywa∏y,
˝e od chwili powstania flot ˝aglowych wszystkie klasy jednostek by∏y budowane jako odpowiedê na podobne jednostki znajdujàce
si´ w sk∏adzie floty potencjalnego nieprzyjaciela. Ten punkt by∏ szczególnie ostro zaakcentowany w opracowaniu „Ci´˝kie i lekkie
krà˝owniki - analiza historyczna”. Dodatkowo ci´˝kie okr´ty zosta∏y opisane jako biedne i nara˝one na skuteczne ataki samolotów
odgrywajàcych coraz wi´kszà rol´ w nowoczesnej wojnie morskiej. Nie mo˝na jednoczeÊnie przyjàç ˝adnych argumentów za budowà jednostki mi´dzy typem 7-8 000 t std,
a szybkim, ci´˝ko uzbrojonym i opancerzonym pancernikiem. Wszystkie studia historyczne wskazywa∏y, ˝e Royal Navy powinna
posiadaç du˝e krà˝owniki, ale w iloÊci dok∏adnie ograniczonej do iloÊci posiadanych
przez floty potencjalnego nieprzyjaciela.
Studium „Argumenty za du˝ym krà˝ownikiem” przewidywa∏ nast´pujàce wymagania dla tego typu okr´tu: „G∏ówne uzbrojenie o kalibrze ponad 152 mm. Odpowiednie
dalekonoÊne uzbrojenie przeciwlotnicze.
Skuteczne uzbrojenie ma∏okalibrowe. Pr´d-

koÊç pozwalajàca na wspó∏prac´ z Flotà Lotniskowców lub Êledzenie nieprzyjaciela. Du˝a pr´dkoÊç ekonomiczna. Du˝y zasi´g bez
uzupe∏niania paliwa. ZdolnoÊç do utrzymania du˝ej pr´dkoÊci w z∏ych warunkach atmosferycznych. Du˝a pr´dkoÊç maksymalna
dajàca taktycznà inicjatyw´. Dobre opancerzenie”. Nic nie wspomniano o koszcie uzyskania tych idealnych za∏o˝eƒ.
Studium „Argumenty za i przeciw du˝emu krà˝ownikowi” rozwa˝a∏ dwa g∏ówne zadania jakie powinien wype∏niaç krà˝ownik:
wspó∏praca z w∏asnà flotà i ochrona linii komunikacyjnych. W pierwszym przypadku
podstawowym argumentem by∏a odpowiednia liczba jednostek, a nie ich rozmiary,
wp∏ywu si∏y lotnictwa i notowany wzrost si∏y
uderzeniowej niszczycieli. W drugim przypadku potrzeby by∏y ÊciÊle powiàzane z rozwojem floty lotniskowców. RównoczeÊnie
stwierdzono, ˝e na pewnych akwenach okr´t
nie potrzebuje ci´˝kiego uzbrojenia lub nadmiernej pr´dkoÊci maksymalnej, ale powinien posiadaç opancerzenie, dobrà dzielnoÊç morskà, wygodne kajuty i du˝y zasi´g.
W czasie dyskusji nad przedstawionymi
dokumentami przyj´to poglàd, ˝e krà˝ownik
z dzia∏ami kal. 132 mm jest dobrze wywa˝onym planem okr´tu, a ci´˝ki krà˝ownik b´dzie prawdopodobnie ewoluowaç w kierun-

ku ma∏ego pancernika, a nie du˝ego krà˝ownika. Takie stanowisko potwierdzone w odpowiednich dokumentach Admiralicji datowanych na czerwiec 1943 r. oznacza∏o Êmierç
klasy ci´˝kich krà˝owników.

Krà˝ownik z dzia∏ami kal. 132 mm
Prace nad planem krà˝ownika z dzia∏ami
kal. 132 mm kontynuowano i w maju 1943 r.
zanotowano dalszy post´p przy rozwoju nowych stanowisk przeznaczonych dla dzia∏ tego kalibru. W tym samym miesiàcu otrzymano pierwsze wiadomoÊci, ˝e w USA podj´to
prace projektowe nad krà˝ownikiem o wypornoÊci 13-14 000 t std uzbrojonym w uniwersalne dzia∏a kal. 152 mm.
25 czerwca 1943 r. w czasie spotkania
Lordów Morskich podj´to temat krà˝ownika z dzia∏ami kal. 132 mm rozmieszczonymi
w czterech wie˝ach i pr´dkoÊci 28 w´z∏ów,
który mia∏ wejÊç w sk∏ad Programu 1944 r.
W tym czasie Pierwszym Lordem Morskim
by∏ adm. floty sir Dudley Pound. W czasie
spotkania zaprezentowano Plan N 2 i dla
porównania ponownie przedstawiono Plany
M 1 i N 1. Plan N 2 mia∏ inne rozmieszczenie urzàdzeƒ nap´dowych w porównaniu
do N 1 z znacznie krótszà rufowà kot∏ownià
i w konsekwencji lepszà ochronà poni˝ej linii zanurzenia. Dziobowa kot∏ownia zosta∏a

Plan N 2
WypornoÊç (std):
Wymiary (m):
Uzbrojenie:
Pancerz (mm)
burtowy w rejonie urzàdzeƒ nap´dowych:
burtowy na dolnym pok∏adzie i koƒcach:
grodzie:
burtowy w rejonie komór amunicyjnych:
burtowy wie˝:
pok∏ad:
dachy wie˝:
Moc maszyn (KM):
Pr´dkoÊç (w):
Zapas paliwa (tm):
Zasi´g szeÊç miesi´cy po opuszczeniu doku
na ojczystych wodach (Mm/w):
Rozk∏ad ci´˝arów (t std):
Kad∏ub:
Uzbrojenie:
Wyposa˝enie:
Nap´d:
Pancerz:
Suma:
Zapas wypornoÊci:
Suma:
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8 650
167,64 x 19,51
8 x 132 mm plot (4 x II), 16 x 40 mm plot Bofors (8 x II),
24 x 20 mm plot Oerlikona (12 x II), 8 wt 533 mm
76
19
25
38
19
51
19
48 000
28
2 264
7 700/18
4 850
970
530
1 040
1 090
8 480
170
8 650
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II WOJNA ÂWIATOWA
ulokowana za dziobowà maszynownià pozwalajàc tym samym na zmniejszenie odleg∏oÊci mi´dzy kominami i odsuni´ciu ich
od dziobowej nadbudówki. Pozwala∏o to
na zmniejszenie zadymiania stanowisk zlokalizowanych w tej cz´Êci okr´tu. Kombinacja kominów w jeden os∏oni´ty wspólnym
p∏aszczem by∏a rozwa˝ana, ale ostatecznie
nie zosta∏a zaakceptowana. Kot∏y musia∏y
zostaç podniesione dla swobodnego przejÊcia wa∏ów nap´dowych z dziobowej maszynowni, ale takie rozwiàzanie powodowa∏o
zwi´kszenie szerokoÊci okr´tu w tym rejonie
oraz wzrost wartoÊci Êrodka ci´˝koÊci. Pomimo rozwa˝aƒ zawiera∏ on w sobie wszystkie s∏aboÊci wczeÊniejszego planu jednostek
typu Dido charakteryzujàcych si´ podatnoÊcià na zniszczenie od pojedynczej torpedy,
uk∏adem g∏ównej artylerii (dzia∏a kal. 203
i 152 mm by∏y polecane przez niektórych
Lordów Morskich). RównoczeÊnie pr´dkoÊç i trójdzia∏owe stanowiska by∏y najcz´Êciej dyskutowanymi punktami planu N 2,
a w porównaniu z amerykaƒskimi planami
g∏ównà uwag´ zwracano na wi´kszà wypornoÊç. Ca∏oÊç krytyki Kontroler usunà∏
na bok twierdzàc, ˝e standardy mia∏y zostaç
zmniejszone podobnie jak na niszczycielach
typu Tribal i ci´˝kim krà˝owniku London
dla wzmocnienia si∏y uderzeniowej jednostek. Powàtpiewa∏ równie˝ w rozk∏ad ci´˝arów zawarty w amerykaƒskich planach. David K. Brown RCNC s∏usznie zauwa˝y∏, ˝e
urzàdzenia nap´dowe i elektryczne instalowane na amerykaƒskich okr´tach mia∏y
znacznie mniejszy ci´˝ar ni˝ podobne instalowane na okr´tach brytyjskich w tym samym czasie. Dlatego wàtpliwoÊci Kontrolera by∏y jak najbardziej nieuzasadnione.
Ostatecznie podj´to decyzj´, ˝e Plan N 2
jest najlepiej wywa˝onym okr´tem, który
docelowo po zbudowaniu b´dzie móg∏ zastàpiç krà˝owniki przeciwlotnicze typu
Dido.

Plan N 2
Pi´ç dni póêniej szkic planu zosta∏ przedstawiony Sztabowi Admiralicji. Dodatkowo
w∏àczono projekt zwi´kszenia pr´dkoÊci
maksymalnej z 28 do 30 w´z∏ów przy jednoczesnym zwi´kszeniu wypornoÊci z 8 650
do 9 750 t std. Ostatecznie uznano pomys∏
za nie wart zachodu i Plan N 2 zatwierdzono
bez ˝adnych modyfikacji.
25 czerwca dosz∏o do kolejnego spotkania
Lordów Morskich, w czasie której omawiano potrzeb´ budowy du˝ego krà˝ownika.
W czasie spotkania zgodzono si´ z argumentem, ˝e nie powinno si´ budowaç niczego
pomi´dzy ma∏ym krà˝ownikiem, a pancernikiem i wszystko pomi´dzy tymi klasami widziano jako nielogiczne post´powanie oraz
marnowanie czasu, pieni´dzy i robocizny.
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Rozwa˝ano równie˝ kaliber dzia∏ jakie powinny zostaç zainstalowane na ma∏ym krà˝owniku. PodkreÊlano, ˝e si∏a niszczàca
54,36 kg pocisku kal. 152 mm jest znacznie
wi´ksza ni˝ 38,51 kg pocisku kal. 132 mm,
ale jednoczeÊnie Kontroler podkreÊli∏, ˝e je˝eli wymagano uniwersalnych dzia∏ o kalibrze ponad 132 mm muszà one zostaç wyprodukowane. W wyniku takiej argumentacji postanowiono przyjrzeç si´ dok∏adniej
planom nowych uniwersalnych stanowisk
pozwalajàcych na zainstalowanie dzia∏ o kalibrze zbli˝onym do 152 mm.
Projekt z dzia∏ami kal. 132 mm by∏ nadal
rozwijany i w lipcu 1943 r. Minister Skarbu
zatwierdzi∏ odpowiednie fundusze pozwalajàce na umieszczenie zamówienia w firmie
Vickers Armstrongs na dwa Ñpilotoweî stanowiska: jedno posiadajàce nap´d elektro-hydrauliczny, a drugie ca∏kowicie elektryczny w oczekiwaniu, ˝e nowe krà˝owniki zostanà zlecone do budowy w ramach Programu 1944 r.
Przez ca∏y paêdziernik 1943 r. OÊrodek
DoÊwiadczalny Admiralicji w Haslar przeprowadzi∏ szereg testów na modelach pozbawionych w∏asnego nap´du. W ich wyniku
jedynà zmianà w podstawowej dokumentacji projektowej na tym stadium realizacji by∏o zwi´kszenie wypornoÊci o 20 t std do wartoÊci 8 670 t std.

Powrót do dzia∏ kal. 152 mm
W lipcu 1943 r. Lordowie Morscy podj´li
decyzj´, ˝e nale˝y przeprowadziç wst´pne
analizy dla uniwersalnych stanowisk dzia∏
kal. 152 mm, które by∏y zajadle dyskutowane
na kolejnych spotkaniach Komitetu. Jak ju˝
zosta∏o wspomniane wczeÊniej nacisk na du˝e priorytety planu i rozwoju projektu miano
na myÊli, ˝e prace nad nowymi stanowiskami
nie mog∏y byç rozpocz´te natychmiast, ale
ostatecznie zdecydowano, ˝e Wymagania
Sztabowe dla tego typu stanowisk powinny
byç przygotowane. W po∏owie sierpnia Admiralicja otrzyma∏a wi´cej szczegó∏ów nowych amerykaƒskich krà˝owników z uniwersalnymi dzia∏ami kal. 152 mm. Z powodu
du˝ej wypornoÊci standardowej by∏ on oceniony jako nie odpowiadajàcy brytyjskim wymaganiom i ideà jego zastosowania po w∏àczeniu w sk∏ad floty.
Pomimo zielonego Êwiat∏a dla krà˝ownika z dzia∏ami kal. 132 mm prace projektowe
nad okr´tem z ci´˝szà artylerià posuwa∏y si´
powoli do przodu i w grudniu 1943 r. wst´pny projekt zosta∏ przedstawiony Komisji dla
omówienia szczegó∏ów wymagaƒ taktyczno-technicznych. Pod koniec miesiàca Admiralicja przystàpi∏a do rozwa˝ania Programu
1944 r. W czasie dyskusji Szef Departamentu Planowania twierdzi∏, ˝e istnieje mo˝liwoÊç rozpocz´cia budowy czterech krà˝ow-

ników (w∏àczajàc w tà liczb´ Tigera póêniejszego Bellerophona) na aktualnie dost´pnych pochylniach pod koniec marca 1945 r.
Kolejne dwie pochylnie nadajàce si´ do budowy nast´pnych krà˝owników b´dà dost´pne w wrzeÊniu 1945 r. Jednym z punktów dyskusji by∏o wyposa˝enie okr´tu w trzy
Êruby nap´dowe, ale stanowczy sprzeciw sir
Goodallía przekreÊli∏ dalszy rozwój tego
pomys∏u.
Poczàtek 1944 r. stanowi∏ punkt zwrotny
dla planów krà˝ownika z dzia∏ami kal.
132 mm. 13 stycznia Pierwszy Lord Morski
zwo∏a∏ narad´ dla przedyskutowania za∏o˝eƒ Programu 1944 r. Przygotowujàc si´
do wystàpienia by∏ on zdecydowany zapytaç
o aprobat´ dla budowy pi´ciu nowych krà˝owników, których g∏ówne uzbrojenie by∏oby uzale˝nione od dost´pnoÊci dzia∏ danego kalibru. Jakkolwiek by∏ osobiÊcie przekonany, ˝e przysz∏y krà˝ownik powinien
byç uzbrojony w dzia∏a kal. 152 mm.
17 stycznia w czasie spotkania Pierwszego
Lorda Morskiego — teraz by∏ nim adm. floty Andrew B. Cunningham — z cz∏onkami
Komitetu stwierdzi∏ on, ˝e popiera krà˝ownika z dzia∏ami kal. 132 mm, ale preferuje
jednostk´ uzbrojonà w dzia∏a kal. 152 mm.
Idàc dalej w rozwa˝aniach stwierdzi∏, ˝e
Niszczyciele Floty 1944 (typ Darling) sà
zbyt du˝e i tym samym bardziej podatne
na uszkodzenia w porównaniu do stawianych przed nimi zadaƒ. RównoczeÊnie zasugerowa∏ anulowanie planów krà˝ownika
i wprowadzenie na to miejsce rozwijanych
od d∏u˝szego czasu planów Êrednich rozmiarów eskortowca floty. W swym wystàpieniu nie wspomnia∏ o ewentualnych trudnoÊciach z instalacjà czterorurowych wyrzutni torpedowych, ale podkreÊli∏, ˝e wymagania stawiane przed ma∏ym krà˝ownikom i du˝ym niszczycielom nie powinny
byç rozwa˝ane oddzielnie. Jednak Komitet
twardo sta∏ na stanowisku, ˝e krà˝ownik
z dzia∏ami kal. 132 mm z przyczyn opisanych poprzednio stanowi znacznie mniejszy
cel dla lotnictwa ni˝ du˝y krà˝ownik. Ponadto dzia∏a kal. 152 mm mia∏y mniejszà
szybkostrzelnoÊç i ci´˝ar salw burtowych
wystrzelonych w ciàgu minuty przemawia∏
na korzyÊç mniejszego kalibru. Jednak w jakimkolwiek wypadku by∏o wàtpliwà sprawà
w∏àczenie krà˝ownika z dzia∏ami kal.
152 mm do Programu 1944 r. Dodatkowym
pierwiastkiem niepewnoÊci by∏a kolejna sugestia budowy krà˝ownika okreÊlanego jako „Ulepszony typ Belfast”. Zdecydowano,
˝e odpowiednie dokumenty porównawcze
dla planu z dzia∏ami kal. 132 mm i „Ulepszonego typu Belfast” powinny zostaç przygotowane przez Szefa Departamentu Artyleryjskiego i Przeciwlotniczego. Jego sprawozdanie zosta∏o przedstawione pod ko-
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Plany krà˝owników Q, R, V i W

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

Pancerz (mm):
burtowy:
grodzie:
burty w rejonie
urzàdzeƒ nap´dowych:
komory amunicyjne:
wie˝e
czo∏o:
boki:
dach:
pok∏ad:
pok∏ad nad komorami
amunicyjnymi:
Pr´dkoÊç (w):
Zapas paliwa (tm):
Zasi´g szeÊç miesi´cy
po opuszczeniu doku
na wodach ojczystych
(Mm/w):
Rozk∏ad ci´˝arów (t std):
kad∏ub:
Uzbrojenie:
Wyposa˝enie:
Urzàdzenia nap´dowe:
Pancerz:
¸àcznie:
Zapas wypornoÊci:
Suma:
Za∏oga:

QiR
14 200
192,02 (KLW) x 22,56
12 x 152 mm (4 x III), 12 x 114 mm
plot (6 x II), 20 x 40 mm plot Bofors
(10 x II), 28 x 20 mm plot Oerlikon
(14 x II), 16 wt 533 mm (4 x IV)*

V
13 300

W
13 350

184,71 (KLW) x 22,25
12 x 152 mm (4 x III), 12 x 102 mm 12 x 152 mm (4 x III), 8 x 114 mm
plot (6 x II), 18 x 40 mm plot Bofors plot (4 x II), 20 x 40 mm plot Bofors
(9 x II), 28 x 20 mm plot Oerlikon
(10 x II), 28 x 20 mm plot Oerlikon
(14 x II), 16 wt 533 mm (4 x IV)
(14 x II), 16 wt 533 mm (4 x IV)*
114
63,5
25
63,5
102
51
51
51
51
32,5
2 608

4 200/20

4 300/20

7 220
1 820
780
1 900
2 200
13 920
280
14 200
1 050

–
–
–
–
–
–
–
–
990

980

* W planach zak∏adano po 200 pocisków kal. 152 mm/dzia∏o oraz 400 pocisków kal. 114 mm/dzia∏o

niec stycznia 1944 r. Na samym poczàtku
porównano nast´pujàce konfiguracje
uzbrojenia: 8 x 132 mm plot, 9 x 152 mm
i 12 x 152 mm (ostatnie dwa plany z dzia∏ami o ma∏ym kàcie podniesienia). W podsumowaniu tego zagadnienia preferowa∏ uniwersalne stanowiska dzia∏ kal. 132 mm, które w po∏àczeniu z zmodyfikowanà dokumentacjà projektowà pozwala∏ na osiàgni´cie wi´kszej si∏y ofensywnej na stosunkowo
niewielkim kad∏ubie. Natomiast plan
„Ulepszonego typu Belfast” potrzebowa∏
6 x II x 114 mm jako ci´˝kiego uzbrojenia
przeciwlotniczego. Podobna sytuacja mia∏a
trwaç do chwili otrzymania nowoczesnych
stanowisk dzia∏ kal. 152 mm charakteryzujàcych si´ du˝à szybkostrzelnoÊcià. W pod-
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sumowaniu ca∏ego dokumentu stwierdzi∏,
˝e istnieje mo˝liwoÊç zbudowania wi´kszej
iloÊci mniejszych okr´tów i jasno dawa∏
do zrozumienia swà akceptacj´ dla projektu krà˝ownika z dzia∏ami kal. 132 mm.
W czasie Spotkania Lordów Morskich
w dniu 6 lutego zapad∏a decyzja o wstrzymaniu wszystkich prac nad krà˝ownikiem
z dzia∏ami kal. 132 mm. Pierwszy Lord Morski chcia∏ okr´tu uzbrojonego w 12 x 152 mm
(4 x III) i 12 x 102 mm plot (6 x II) jako odpowiedzi na amerykaƒskie krà˝owniki typu
Cleveland. RównoczeÊnie zaproponowano
instalacj´ na ka˝dej z burt oÊmiu wyrzutni
torped (2 x IV). Podczas tego spotkania
Kontroler zaznaczy∏, ˝e dla stworzenia nowoczesnych stanowisk dzia∏ kal. 152 mm po-

trzebne b´dzie co najmniej cztery lata intensywnych prac projektowych.
Jest trudno zrozumieç dlaczego podj´to
decyzj´ o zmianie planów, szczególnie kiedy
stawa∏o si´ oczywiste, ˝e wi´kszoÊç wy˝szych
oficerów Royal Navy wyraênie faworyzuje
projekt krà˝ownika z dzia∏ami kal. 132 mm.
Jednak z perspektywy czasu mo˝na powiedzieç, ˝e Lordowie Morscy patrzyli ju˝
na okres powojenny i jak pokazujà zapiski
z ich spotkaƒ omawiali plany lotniskowców
typu Hermes, które by∏y równolegle tworzonymi planami. Z drugiej strony równie˝ niezwykle d∏ugi okres powstawania dokumentacji krà˝ownika z dzia∏ami kal. 132 mm
móg∏ w sposób znaczàcy przyczyniç si´ do jego Êmierci.
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Program 1944 r.
Tymczasem przygotowania do Programu
1944 r. posuwa∏y si´ naprzód i zaproponowano podanie dok∏adnych dat rozpocz´cia
budowy. Przed 5 lutym pi´ç pochylni zosta∏o
przeznaczonych do budowy nowych krà˝owników: John Brown (po∏o˝enie st´pki luty
1945 r.), Hawthorn Leslie (po∏o˝enie st´pki
1944 r.), Vickers Armstrongs Barrow (po∏o˝enie st´pki styczeƒ 1945 r.), Devenport Dockyard (po∏o˝enie st´pki marzec 1945 r.)
i Portsmouth Dockyard (po∏o˝enie st´pki
kwiecieƒ 1945 r). Pod koniec miesiàca krà˝ownik z Devenport zosta∏ przeniesiony
do stoczni Harland & Wolff w BelfaÊcie
z terminem po∏o˝enia st´pki przesuni´tym
na sierpieƒ 1945 r. Zmiany w podstawowym
planie spowodowa∏y opóênienia w tych
wst´pnych za∏o˝eniach i daty po∏o˝enia st´pek na pochylniach zosta∏y przesuni´te
na trzeci kwarta∏ 1945 r. Czas budowy zosta∏
okreÊlony na trzy i pó∏ roku. RównoczeÊnie
zdawano sobie spraw´, ˝e opóênienia w produkcji spowodujà takà sytuacj´, ˝e budowa

wszystkich jednostek rozpocznie si´ w tym
samym czasie. Kolejnymi oczekiwanymi
problemami by∏y potencjalne opóênienia
w przecià˝onych pracà stoczniach John
Brown i Hawthorn Leslie.
Równie˝ przysz∏oÊç nowych stanowisk
dzia∏ kal. 132 mm stan´∏a pod znakiem zapytania. Jakkolwiek dzia∏a nie by∏y ju˝ potrzebne jako g∏ówne uzbrojenie krà˝owników, ale
rozwa˝ano pomys∏ ich wykorzystania jako
ci´˝kiej artylerii przeciwlotniczej na pok∏adzie pancernika. Odpowiednie decyzje zapad∏y w marcu 1944 r. i dalsze prace rozwojowe, choç z mniejszym nat´˝eniem kontynuowano do 1948 r. Na tym etapie rozwoju
rozwa˝ano ich instalacj´ jako g∏ównego
uzbrojenia dla krà˝owników i niszczycieli,
ale ostatecznie na fali standaryzacji amunicji
z U.S. Navy projekt dzia∏ zosta∏ zarzucony
na rzecz amerykaƒskiego dzia∏a kal.
127 mm.
Ponownie w sierpniu 1944 r. dostrze˝ono
potrzeb´ posiadania ma∏ych krà˝owników
i przedyskutowa∏ ten problem. W czasie rozmowy powtórzono stare argumenty, ale tym

razem szczególny nacisk po∏o˝ono na ofensywne wykorzystanie okr´tów na ograniczonych akwenach. Kolejnym powodem rozwoju tej idei by∏o wystosowane w lecie 1944 r.
zapytania z Australii o przekazanie ma∏ego
krà˝ownika, ale ostatecznie nic z tego nie
wysz∏o.
Cofnijmy si´ teraz do marca 1944 r., kiedy
formalnie zaczyna∏ si´ proces autoryzacji. 14
marca Pierwszy Lord Admiralicji przes∏a∏
na r´ce Premiera szczegó∏owà notatk´ odnoÊnie Programu 1944 r. W punkcie dotyczàcym krà˝owników mo˝na min. przeczytaç: „W Programie 1943 r. Admiralicja by∏a
sk∏onna faworyzowaç krà˝ownik z dzia∏ami
kal. 132 mm wy∏àcznie do czasu zaistnienia
krà˝ownika z dzia∏ami kal. 152 mm. Dalsze
badania problemów projektowych dobitnie
pokaza∏o, ˝e potrzeba obecnie dzia∏ nie
mniejszego kalibru ni˝ 152 mm. Dlatego
w∏àczam pi´ç krà˝owników z dzia∏ami kal.
152 mm do programu. Oczekuj´, ˝e konieczne u∏atwienia b´dà dost´pne i pozwolà
na po∏o˝enie st´pki po te okr´ty w drugim
i trzecim kwartale 1945 r. Poniewa˝ pi´ç krà-

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

Pancerz (mm):
burtowy:
grodzie:
burty w rejonie urzàdzeƒ nap´dowych:
komory amunicyjne:
wie˝e
czo∏o:
boki:
dach:
pok∏ad:
pok∏ad nad komorami amunicyjnymi:
Moc maszyn (KM):
Pr´dkoÊç (w):
Zapas paliwa (tm):
Zasi´g szeÊç miesi´cy po opuszczeniu doku
na wodach ojczystych (Mm/w):
Rozk∏ad ci´˝arów (t std):
kad∏ub:
Uzbrojenie:
Wyposa˝enie:
Urzàdzenia nap´dowe:
Pancerz:
¸àcznie:
Zapas wypornoÊci:
Suma:
Za∏oga:
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15 350
192,02 (KLW) x 23,16
12 x 152 mm (4 x III, 200 pocisków/dzia∏o),
12 x 114 mm plot (6 x II, 400 pocisków/dzia∏o),
24 x 40 mm plot Bofors (8 x II, 8 x I), 16 wt 533 mm (4 x IV)
114
63,5
25
63,5
102
51
51
51
100 000
32
2 805
5 000/20
7 850
2 050
810
2 000
2 340
15 050
300
15 350
1 050
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Plany krà˝owników z 1946 r.

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

Pancerz (mm):
burtowy:
burty w rejonie
urzàdzeƒ nap´dowych:
wie˝e
czo∏o:
boki:
dach:
pok∏ad:
pok∏ad nad komorami
amunicyjnymi:
Moc maszyn (KM):
Pr´dkoÊç (w):
Zasi´g szeÊç miesi´cy
po opuszczeniu doku
na wodach tropikalnych (Mm/w):
Rozk∏ad ci´˝arów (t std):
kad∏ub:
Uzbrojenie:
Wyposa˝enie:
Urzàdzenia nap´dowe:
Pancerz:
¸àcznie:
Zapas wypornoÊci:
Suma:
Za∏oga:

A
15 000/18 400
196,60 x 22,86
10 x 152 mm (5 x II),
16 x 76 mm plot (8 x II),
16 wt 533 mm (4 x IV)*

B
14 000 / 17 000
192,03 x 22,25
8 x 152 mm (4 x II),
16 x 76 mm plot (8 x II),
16 wt 533 mm (4 x IV)*
89

7 640
2 160
865
1930
2180
14 775
295
15 070
1 090

C
Okr´t z pi´cioma
wie˝ami artylerii
g∏ównej jak w Planie
„A”, ale z krótszym
kad∏ubem i zmienionym
rozmieszczeniem
maszynowni.

D
15 280 / 18 415
196,60 x 22,86
10 x 152 mm (5 x II),
16 x 76 mm plot (8 x II),
16 wt 533 mm (4 x IV)*
89

25

25

102
51
51
38

102
51
51
38

32
100 000
31,5
5 000/20

32
100 000
31,5
5 000/20

7 230
1 910
825
1900
1945
13 810
278
14 088
1 000

Zbli˝one do Planu A

?

* Przewidywani po 400 pocisków kal. 152 mm/dzia∏o oraz 800 pocisków kal. 76 mm/dzia∏o.

˝owników b´dzie tylko w stanie zastàpiç jednoroczne straty przy stosunku dotychczasowych doÊwiadczeƒ dodatkowa budowa krà˝ownika mo˝e byç potrzebna je˝eli my doÊwiadczymy ci´˝kich strat w tym roku”.
Szacunkowe wydatki w poszczególnych
Latach Finansowych przedstawiono Gabinetowi Wojennemu 1 maja 1944 r. i wyra˝a∏y si´ nast´pujàco: 1945 r. — £ 4,8 mln;
1946 r. — £ 6,25 mln; 1947 r. — £ 6,5 mln,
1948 r. — £ 1,45 mln = £ 19 mln.
18 maja projekt krà˝ownika zosta∏ przedyskutowany na posiedzeniu Gabinetu Wojennego. W czasie spotkania Premier powiedzia∏: „ma∏e wàtpliwoÊci wokó∏ Programu
Krà˝owników Admiralicji. Teraz lotniskowce wykonywa∏y zadania zwiadowcze wczeÊniej zarezerwowane dla krà˝owników”.
RównoczeÊnie zada∏ pytanie odnoÊnie
uzbrojenia nie przewy˝szajàcego kal.

O K R ¢ T Y W O J E N N E • Nr 57 (1/2003)

152 mm. W odpowiedzi Pierwszy Lord Admiralicji zaznaczy∏ „proponowane krà˝owniki by∏y okr´tami o wypornoÊci 14 000 t std
z dwunastoma dzia∏ami kal. 152 mm o du˝ej
szybkostrzelnoÊci”. (Uwaga — g∏ównym
uzbrojeniem by∏y dzia∏a kal. 152 mm Mk
XXIII nie b´dàce dzia∏ami szybkostrzelnymi. Pytania odnoÊnie instalacji nowoczesnych dzia∏ by∏y podniesione dopiero w lipcu
1944 r.). RównoczeÊnie Pierwszy Lord Morski poczyni∏ kilka obserwacji „si∏a tych jednostek le˝a∏aby w sile trafienia dwunastoma
dzia∏ami zdolnymi do osiàgni´cia du˝ej szybkostrzelnoÊci. Krà˝ownik uzbrojony w dzia∏a
kal. 152 mm nie by∏by s∏abszà stronà w spotkaniu z krà˝ownikiem uzbrojonym w dzia∏a
kal. 203 mm przy zasi´gu walki powy˝ej
18 280 m”. W Stanach Zjednoczonych
w tym czasie budowano lub zlecono do budowy kilka krà˝owników uzbrojonych

w dzia∏a kal. 203-152 mm, które od samego
poczàtku charakteryzowa∏y si´ du˝à wypornoÊcià. Ostatecznie w trakcie zamkni´tej
dyskusji Premier przychyli∏ si´ do budowy
mniejszej liczby du˝ych krà˝owników.

Plany z dzia∏ami kal. 152 mm.
W chwili rozpocz´cia prac nad projektem
krà˝ownika z dzia∏ami kal. 152 mm wstrzymano wszystkie prace projektowe mniejszej
jednostki. 9 lutego Szef Departamentu Budownictwa Okr´towego otrzyma∏ pisemnà
proÊb´ o jak najszybsze przygotowanie
wst´pnych szkiców projektowych okr´tu roboczo okreÊlanego jako „Ulepszony typ
Belfast” z uzbrojeniem 4 x III x 152 mm
na stanowiskach Mk XXIV i „jeÊli to mo˝liwe 6 x II x 114 mm lub alternatywnie 4 x II x
114 mm pod warunkiem, ˝e wypornoÊç nie
przekroczy 12 000 t std”. Stanowiska dzia∏
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II WOJNA ÂWIATOWA
Mk XXIV by∏y wczesnà wersjà rozwojowà
modelu Mk XXIII, ale o kàcie podniesienia
zwi´kszonym z 45° do 60°. W obu typach
stanowisk zak∏adano instalacj´ dzia∏ wzoru
Mk XXIII, których historia si´ga∏a poczàtku lat 30-tych XX wieku. Stanowiska Mk
XXIV zosta∏y ju˝ wyszczególnione w marcu
1943 r. do zainstalowania na krà˝ownikach
„Ulepszonego typu Fiji” — Defence, Bellerophon, Tiger, Hawke i Blake. Powy˝sza decyzja zosta∏ podj´ta w za∏o˝eniu, ˝e zmiana
nie spowoduje ˝adnego opóênienia w ich
budowie, a wszystkie okr´ty tworzy∏y od tego momentu grup´ okreÊlanà w literaturze
jako typ Tiger.
W po∏owie marca 1944 r. przedstawiono
pierwsze szkice. Plan Q pokazywa∏ okr´t
o wypornoÊci standardowej 14 200 t std, który by∏ znacznie za du˝y w porównaniu
do oczekiwaƒ. Przygotowany w tym samym
czasie Plan R ró˝ni∏ si´ od wczeÊniejszego
w kilku szczegó∏ach (komory amunicyjne
dzia∏ kal. 114 mm w osi symetrii i dalocelowniki na obu burtach, podczas gdy w Planie Q
by∏o odwrotnie). Wst´pnie ustalono równie˝
daty zakoƒczenia budowy jednostek: pierwsze trzy w 1948 r. i dwa ostatnie rok póêniej.
RównoczeÊnie przygotowany plany dla
dwóch mniejszych jednostek (V i W), które
by∏y bardziej zbli˝one do koncepcji jednostek typu Belfast, ale zosta∏y szybko porzucone. Po analizie obu planów na poczàtku
maja podj´to decyzj´, ˝e Plan R b´dzie podstawà dla szczegó∏owej dokumentacji krà˝ownika posiadajàcego g∏ówne uzbrojenie w czterech trójdzia∏owych wie˝ach
Mk XXIV.
Du˝e prawdopodobieƒstwo opóênienia
ukoƒczenia budowy spowodowa∏o kolejne
spotkanie Lordów Morskich w kwietniu
1944 r., które by∏o poÊwi´cone g∏ównemu
uzbrojeniu nowych jednostek. W jego trakcie
rozwa˝ano trzy nowe opcje zestawienia z istniejàcymi stanowiskami Mk XXIV (jest
oczywiste, ˝e nie rozpocz´to lub uczyniono
niewielkie post´py w planach nowych wie˝).
Jak widzimy w poni˝szej tabelce Dyrektor
Generalny Departamentu Artylerii nie faworyzowa∏ opcji A poniewa˝ on traktowany jako pó∏Êrodek. Szef Departamentu Budownictwa Okr´towego zgodzi∏ si´, ˝e ukoƒczenie dokumentacji nowych dzia∏ kal. 152 mm
jest odleg∏e i je˝eli wybierze si´ opcje B lub C
to up∏ynie oko∏o czterech lat zanim pierwsze
wie˝e trafià do stoczni budujàcych krà˝owniki. Przedstawione argumenty jasno naÊwietli∏y trudnoÊci na jakie napotka budowa jednostek i Generalny Dyrektor Departamentu
Artylerii zasugerowa∏, ˝e dwa ostatnie okr´ty
mogà byç ukoƒczone z wie˝ami Mk XXIV,
a pierwsze trzy zgodnie z opcjà B lub C.
W czerwcu 1944 r. opcje g∏ównego uzbrojenia zosta∏y przedyskutowane przez Lor-
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dów Morskich. Uzbrojenie w dzia∏a kal.
152 mm o ma∏ym kàcie podniesienia by∏y
wymagane dla zwalczania celów morskich/
làdowych, ale posiadajàc mo˝liwoÊci zwalczania samolotów mog∏y uzupe∏niç pozosta∏e dzia∏a przeciwlotnicze na dalekich i Êrednich odleg∏oÊciach. Czynnik czasu wplàtany
do rozwoju panów by∏ problemem i tylko jeden plan móg∏ byç rozwijany jednoczeÊnie
z dokumentacjà nowych krà˝owników.
Pod harmonogramem zakoƒczenia budowy
opcje B i C mog∏y pojawiç si´ na pok∏adach
trzech pierwszych okr´tów. Kolejne opcje
zawiera∏y nast´pujàce rozwiàzania:
• Dopasowanie wszystkich pi´ciu okr´tów do planu A. Zdajàc sobie spraw´, ˝e jest
to pó∏Êrodek poniewa˝ wie˝e nie by∏y zbudowane wed∏ug nowoczesnych planów. Wprowadzenie tej opcji oznacza∏o, ˝e rozwój
w pe∏ni nowoczesnych stanowisk dzia∏ kal.
152 mm nie móg∏ si´ rozpoczàç przed 1948 r.
• Ukoƒczenie trzech pierwszych okr´tów
z stanowiskami Mk XXIV i odpowiednio
do opcji B lub C dwóch ostatnich krà˝owników. Oznacza∏o to, ˝e pierwsze okr´ty b´dà
posiadaç przestarza∏e g∏ówne uzbrojenie
i ich podzia∏ na dwa odmienne typy.
• Wyra˝enie zgody na opóênienia w ukoƒczeniu trzech pierwszych jednostek i uzbrojenie wszystkich zgodnie z opcjà B lub C.
RównoczeÊnie zwrócono uwag´, ˝e nowe
krà˝owniki nie zostanà ukoƒczone w czasie
trwania dzia∏aƒ wojennych. W tym czasie ich
wypornoÊç kszta∏towa∏a si´ na nast´pujàcym
poziomie: 14 200 t std z stanowiskami Mk
XXIV, 14 700 t std w opcji A, 15 100 t std
w opcji B, 15 300 t std w opcji C i 13 800 t std
w opcji C przy zmniejszeniu liczby wie˝ artylerii g∏ównej z czterech do trzech. W lipcu
1944 r. opcja B zosta∏a oficjalnie wprowadzona do dokumentacji, ale spowodowa∏o to
ca∏kowite przerobienie istniejàcych planów
i powstanie Planu Y, który zosta∏ przedstawiony Kontrolerowi w dniu 4 wrzeÊniu
1944 r. W listopadzie 1944 r. zatwierdzono
dla nowych krà˝owników nazwy: Neptune,
Centurion, Edgar, Mars i Minotaur. Od tej
chwili tworzy∏y one typ Neptune.

Typ Neptune
W miar´ zbli˝ania si´ do koƒca dzia∏aƒ
wojennych przysz∏oÊç Programu 1944 r. zosta∏a ponownie przedyskutowana w styczniu
1945 r. Priorytet zyska∏ w tym czasie program budowy statków handlowych i w tej sytuacji Szef Departamentu Planowania szukajàc aprobaty dla rozpocz´cia budowy krà˝owników stwierdzi∏ „dostosowanie do programu budowy statków handlowych i ich
opóênienia w ukoƒczeniu budowy do
1950 r.”. RównoczeÊnie skierowano proÊb´
o przeniesienie do Programu 1944 r. jednej
jednostki typu Tiger, której jeszcze nie roz-

pocz´to (Bellerophon eks-Tiger) i tym samym zwi´kszeniu iloÊci okr´tów typu Neptune do szeÊciu.
W listopadzie Sztab Admiralicji szuka∏
okazji do natychmiastowego rozpocz´cia budowy dwóch jednostek przy jednoczesnym
jak najlepszym ich dopasowaniem do programu budowy statków handlowych. Wystosowano równie˝ proÊb´ o aprobat´ na wprowadzenie jednej wie˝y zgodnej z nowymi
planami w nadziei jej instalacji na nowym
krà˝owniku.
Jednak w styczniu 1946 r. podniesiono
pe∏ne wàtpliwoÊci pytania dotyczàce istniejàcych planów krà˝owników typu Neptune
w odniesieniu do rozwoju pozosta∏ych elementów sk∏adowych dokumentacji. Szczególnà uwag´ zwrócono na bezcelowoÊç dalszego rozwoju istniejàcych planów i sk∏aniano si´ do rozpocz´cia prac nad przygotowaniem kolejnych za∏o˝eƒ pozwalajàcych
na wprowadzenie wszystkich dost´pnych nowinek naukowo-technicznych. Miesiàc póêniej Kontroler stwierdzi∏, ˝e jednostki powinny byç uzbrojone w 5 x II x 152 mm i ci´˝kie dzia∏a przeciwlotnicze kal. 76 mm. Od tej
chwili zawieszono dalsze prace nad istniejàcymi planami i po krótkich analizach dowiedziono, ˝e wprowadzenie wszystkich udogodnieƒ spowoduje 25% zmian w wczeÊniejszym Planie Y. Oznacza∏o to, ˝e górny pok∏ad b´dzie rozciàgni´ty od dziobu do rufy
dajàc g∏adkopok∏adowy kad∏ub. Ostatecznie
po zakoƒczeniu wszystkich prac wypornoÊç
standardowa osiàgn´∏a wartoÊç 15 960 t std,
a pr´dkoÊç maksymalna 31,75 w´z∏a.
Na podstawie suchych obliczeƒ przeprowadzonych w sierpniu 1946 r. dowiedziono, ˝e
wzrost pr´dkoÊci maksymalnej do 32 w´z∏ów
spowoduje
zwi´kszenie
wypornoÊci
do 16 300 t std.

Typ Minotaur
Plany nowych krà˝owników zosta∏y przygotowane wokó∏ nowych wie˝ artyleryjskich
Mk 26 posiadajàcych kàt podniesienia 80°
i wybranych jako ci´˝kie uzbrojenie przeciwlotnicze nowych dzia∏ kal. 76 mm/L70
o szybkostrzelnoÊci 90-100 strz./min. W tym
czasie oba typy uzbrojenia znajdowa∏y si´
jeszcze w wczesnej fazie projektowej. Katalizatorem dla powstania tych planów by∏
amerykaƒski krà˝ownik Worcester, którego pe∏nà dokumentacj´ technicznà otrzymano z U.S. Navy i poddane drobiazgowym analizom. W lipcu 1946 r. przygotowano cztery nowe szkice planów oznaczone
od A do D, które razem z planami typu
Neptune zosta∏y zaprezentowane Sztabowi
Admiralicji dla podj´cia decyzji odnoÊnie
dalszej drogi rozwoju w∏asnych jednostek
tej klasy. Plan A posiada∏ pi´ç wie˝ artylerii
g∏ównej i szesnaÊcie dzia∏ kal. 76 mm /L70
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Plany z 1947 r.

P
z wt
bez wt
WypornoÊç (t std ppw): 19 250
18 500
D∏ugoÊç KLW (m):
201,17
193,55
Uzbrojenie:
8 x 152 mm (4 x II),
24 x 76 mm plot (6 x IV)

P1
z wt
bez wt
18 250
18 000
192,03
192,03
8 x 152 mm (4 x II),
12 x 76 mm plot (6 x II)

Q
z wt
bez wt
19 730
19 250
205,74
202,69
6 x 152 mm (3 x II),
32 x 76 mm plot (8 x IV)

Q1
z wt
bez wt
17 750
17 500
185,93
182,88
6 x 152 mm (3 x II),
16 x 76 mm plot (8 x II)

S
z wt
bez wt
19 250
19 000
201,17
201,17
10 x 152 mm (5 x II),
16 x 76 mm plot (4 x IV)

S1
z wt
bez wt
18 250
18 000
201,17
193,55
10 x 152 mm (5 x II),
8 x 76 mm plot (4 x II)

Plany z 1947 r.

R
z wt
bez wt
WypornoÊç (t std ppw): 21 000
20 500
D∏ugoÊç KLW (m):
216,41
213,36
Uzbrojenie:
10 x 152 mm (5 x II),
34 x 76 mm plot (8 x IV)
(8 x II) i stanowi∏ nieznacznie mniejszà
w porównaniu do typu Neptune. Plan B
mia∏ cztery wie˝e artylerii g∏ównej, szesnaÊcie dzia∏ kal. 76 mm /L70 (8 x II) i o 1 000 t
std mniej ni˝ zak∏ada∏ Plan A. Plan C mia∏
pi´ç wie˝ artylerii g∏ównej z zmienionym
rozmieszczeniem
maszynowni
(bok
przy boku z kot∏ownià) i mniejszà d∏ugoÊcià, podczas gdy Plan D mia∏ pi´ç wie˝ artylerii g∏ównej z zmienionym rozmieszczeniem maszynowni, ale z d∏ugoÊcià jak
w Planie A. Cechà wspólnà wszystkich jednostek by∏ g∏adkopok∏adowy kszta∏t kad∏uba. Nie poczyniono ˝adnych szczegó∏owych
prac projektowych i ci´˝ary (szczególnie
dotyczàce uzbrojenia) oraz rozmiary by∏y
szacunkowymi wartoÊciami. Szczegó∏y ró˝nego rozmieszczenia maszynowni nie zosta∏y podane, ale zosta∏y wprowadzone
do szkiców przedstawionych Sztabowi Admiralicji. Ostatecznie zdecydowano si´
na rozwijanie Planu D i zawieszenie plac
nad typem Neptune, które teraz oceniano
jako „przestarza∏y i zbyt wielki jak na nasze
potrzeby”. Jednak w porównaniu do wczeÊniejszych planów nowe okr´ty by∏y krótsze
o 3,05 m; w´˝sze o 0,31 m i posiada∏y
o 1 000 t std mniejszà wypornoÊcià. Przewidywane urzàdzenia nap´dowe by∏y tylko
nieznacznie mniejsze, l˝ejsze i stanowi∏y
ulepszonà wersj´ jednostek nap´dowych
instalowanych na niszczycielach typu Darling. Pancerz burtowy o gruboÊci 89 mm
i pok∏adowy (38 mm) dawa∏ wystarczajàcà
ochron´ przed trafieniem pociskiem kal.
114 mm wystrzelonym z odleg∏oÊci powy˝ej
5 490 m przy kàcie trafienia 60°. Zachowane w planach uzbrojenie torpedowe sk∏ada∏o si´ z szesnastu wyrzutni torped kal.
533 mm (4 x IV) i z wolna stawa∏o si´ ju˝
anachronizmem na pok∏adach okr´tów na-
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R1
z wt
bez wt
19 500
19 250
201,17
198,12
10 x 152 mm (5 x II),
16 x 76 mm plot (8 x II)

wodnych. W grudniu 1946 r. oryginalnie
przydzielone jednostkom typu Neptune nazwy zosta∏y przeniesione na nowe krà˝owniki i od tego czasu zosta∏y one sklasyfikowane jako typ Minotaur.

Plany krà˝owników z 1946 r.
Pewna doza niepewnoÊci odnoÊnie przysz∏oÊci pozosta∏a do marca 1947 r., kiedy powsta∏y plany oznaczone w seria S-P i S 1-P 1.
By∏y to koncepcje przeznaczone do zilustrowania efektów ró˝norodnych kombinacji
uzbrojenia odniesione do Planu D. W tym
samym miesiàcu poczyniono równie˝ pierwsze przymiarki do powojennego programu
budowy nowych okr´tów. By∏o oczywiste, ˝e
nie oczekiwano rozpocz´cia budowy ˝adnej
jednostki klasy krà˝ownik, ale nie stanowi∏o
to jeszcze podstawy do przerwania dalszych
prac projektowych. 31 maja Pierwszy Lord
Morski w dokumencie dla Sztabu Admiralicji ponownie podkreÊli∏ potrzeb´ posiadania
podobnych jednostek i proponowa∏ ich w∏àczenie „w takiej iloÊci jaki by∏by po˝àdany
w przysz∏ym programie skoro plany sà finalizowane i istnieje mo˝liwoÊç rozpocz´cia budowy”. W lipcu 1947 r. przewidywano roz∏o˝enie wydatków na dziesi´ç lat i tym samym
pozwala∏o na rozpocz´cie budowy dwóch
krà˝owników w 1951 r. i kolejnych czterech
w ciàgu nast´pnych dwóch lat. Jednak kolejna notatka przygotowana do Sztabu Admiralicji i datowana na 28 sierpnia 1947 r. omawiajàc nowe konstrukcje, modernizacje
i przebudowy wskazywa∏a, ˝e w ciàgu najbli˝szych pi´ciu lat budowa nowych jednostek powinna si´ ograniczyç do prototypów
jednostek nie przekraczajàcych klasy fregaty.
Dopiero ten dokument by∏ faktycznym
(i ostatecznym) wyrokiem na projekt krà˝ownika 1944 r.

Plany z 1947 r.
Bazujàc pod uwag´ Plany S i S 1 przygotowano wiosnà 1947 r. kolejny projekt,
do którego w lecie tego samego roku do∏àczy∏y dwa kolejne przedstawiajàce nieznacznie mniejsze jednostki, ale posiadajàce takie
samo uzbrojenie, pancerz, pr´dkoÊç i zasi´g.
Jedynà ró˝nicà by∏a powierzchnia wewnàtrz
poszczególnych okr´tów.

Projekty z 1947 r.
Kontrakt na budow´ Bellerophona
pozosta∏ w stoczni Vickers Armstrongs (Tyne), a˝ do jego formalnego rozwiàzania
w dniu 28 lutego 1947 r. Okr´t majàcy zostaç
jednostkà prototypowà typów: Ulepszony
typ Fiji, Tiger, Neptune i ostatecznie Minotaur nigdy nie wszed∏ do s∏u˝by. Jego nazwa
by∏a pierwotnie przewidziana do nadania
jednemu z ci´˝kich krà˝owników 1940 r.
do koƒca okaza∏a si´ pechowa.
Dzia∏a kal. 152 i 76 mm mia∏y znacznie
wi´cej szcz´Êcia. Do operacyjnego u˝ycia
w Royal Navy wesz∏y w marcu 1959 r., kiedy
zosta∏ ostatecznie ukoƒczony Tiger po radykalnej zmianie pierwotnych planów.

Budowa krà˝owników
Na koniec warto bli˝ej przyjrzeç si´ realizacji procesu budowy krà˝owników zleconych do budowy w ramach kolejnych wojennych programów. Z powodu toczàcych si´
dzia∏aƒ wojennych daty ukoƒczenia poszczególnych okr´tów uleg∏y znacznym opóênieniom, a szczególny kryzys wystàpi∏ przy budowie trzech jednostek typu Fiji i pi´ciu typu
Dido w czerwcu 1940 r. czyli ju˝ po kapitulacji Francji. Jedynymi krà˝ownikami zleconymi w ramach obu Programów z 1939 r.,
na których prace nie zosta∏y zawieszone by∏y
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Projekty z 1947 r.

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

Minotaur
ZA
ZB
15 280/18 415
13 870/16 760
14 300/17 260
196,60 x 22,86 x 6,33/7,32
187,76 x 22,25 x 6,10/7,16
187,76 x 22,56 x 6,17/7,32
10 x 152 mm (5 x II, 400 pocisków/dzia∏o), 16 x 76 mm plot (8 x II, 800 pocisków / dzia∏o),
16 wt 533 mm (4 x IV, 17 torped)

Pancerz (mm):
burty:
pok∏ad:
grodzie:
barabety:
maszynka sterowa:
Moc maszyn (KM):
Pr´dkoÊç (w):
Zapas paliwa (tm):
Zasi´g (Mm / w):
Rozk∏ad ci´˝arów
(t std przy ppw):
kad∏ub:
Uzbrojenie:
Wyposa˝enie:
Urzàdzenia nap´dowe:
Pancerz:
Paliwo:
Zapas wypornoÊci:
Suma:

Bermuda i Argonaut. Daty ukoƒczenia budowy pozosta∏ych jednostek zosta∏y przesuni´te w czasie od siedmiu (Newfoundland)
do dwudziestu oÊmiu miesi´cy (Bellona).
Powodem tej sytuacji by∏o podj´cie przez
Gabinet decyzji o skupieniu wysi∏ków ca∏ego
przemys∏u zbrojeniowego na poÊpiesznym
dozbrojeniu si∏ làdowych i RAF-u. Potrzeba
koncentracji uwagi na bie˝àcych remontach
okr´tów i statków handlowych równie˝ mia∏a swój wp∏yw na zaistnia∏à sytuacj´ jak równie˝ naloty bombowe Luftwaffe na same
stocznie i domy robotników stoczniowych
wymagajàce ich dyslokacji i cz´Êciowego
sparali˝owania prac. Kolejnym negatywnym
posuni´ciem by∏o skierowanie z poszczególnych firm cz´Êci wysoko wykwalifikowanych
robotników pod bezpoÊrednie rozkazy Admiralicji. Przyk∏adowo w stoczni Fairfield
spotka∏o to osiemdziesi´ciu monterów, spawaczy i nitowników.
Powodów opóênienia prac przy wykoƒczeniu Bellony by∏o kilka. W lutym 1941 r.
rozwa˝ano przeholowanie okr´tu z stoczni
Fairfield do John Brown, gdzie miano kontynuowaç prace wyposa˝eniowe, ale ostatecznie nic z tego nie wysz∏o. Po raz kolejny
prace na jego pok∏adzie wstrzymano na dziesi´ç miesi´cy z powodu przyznania priorytetu przy wykaƒczaniu lotniskowca floty Implacable, który mia∏ wejÊç do s∏u˝by
przed koƒcem 1943 r.
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100 000
2 736

7 240
2 270
1 060
2 100
2 480
2 780
305
18 415

89
38
89-51
38
38
110 000
31,5
2 530
6 000 / 20

120 000
2 598

6 470
2 235
990
2 150
2 164
2 570
–
16 759

Skupienie w sierpniu 1942 r. wysi∏ków
na realizacji programu budowy lekkich lotniskowców floty by∏ tym momentem, który
spowodowa∏ nie tylko wycofanie si´ z zamówieƒ na cztery kolejne krà˝owniki, ale
równie˝ doprowadzi∏ do powstania opóênieƒ przy budowie ju˝ rozpocz´tych jednostek. Superb (stocznia Swan Hunter), Blake (stocznia Fairfield), Tiger (stocznia Vickers Armstrongs w Tyne) i jednostka
w stoczni Cammell Laird zosta∏o bezpoÊrednio dotkni´tych tych faktem. Nie zanotowano jednak ˝adnych opóênieƒ przy budowie Minotaura (stocznia Harland &
Wolff), Swiftsure (stocznia Vickers Armstrongs w Tyne) i Defence (stocznia Scotts).
Paradoksalnie stocznia Scotts by∏a jedynà
firmà budujàcà krà˝owniki, która nie zosta∏a w∏àczona do programu rozbudowy floty
lotniskowców, ale pomimo tego Defence
okaza∏ si´ jednym z najbardziej opóênionych krà˝owników. Powodem tej sytuacji
by∏y du˝e problemy wewn´trzne stoczni,
na które sk∏ada∏o si´ brak: udogodnieƒ
monta˝owych, wykwalifikowanych robotników i tarcia wÊród cz∏onków zarzàdu. Niepokoje robotników i wàtpliwoÊci odnoÊnie
skutecznoÊci prac zarzàdu stoczni zosta∏o
przedyskutowane w grudniu 1942 r. podczas spotkania z Kontrolerem poÊwi´conego budowie nowych i remontom istniejàcych okr´tów.

6 530
2 235
990
2 200
2 200
2 640
280
17 255
W grudniu 1942 r. zdecydowano, ˝e st´pka pod opóênionego Tigera zostanie po∏o˝ona w po∏owie 1944 r., a obecnie priorytet
otrzyma∏a budowa niszczycieli i lotniskowców. RównoczeÊnie postanowiono o przes∏aniu zgromadzonych p∏yt pancernych i innych materia∏ów do Porstmouth, gdzie mia∏y zostaç wykorzystane do budowy krà˝ownika Hawke. W tym czasie prace nad pancerzem pok∏adowym by∏y daleko zaawansowane i bliskie ukoƒczenia, natomiast nie podj´to ˝adnych prac nad pancerzem przeznaczonym dla Hawke. Budowa Bellerophona
w stoczni John Brown by∏a równie˝ zawieszona z powodu przyznania pierwszeƒstwa
pracom na pancerniku Vanguard i do chwili jego wodowania nie przewidywano ich
wznowienia. W styczniu 1943 r. zdecydowano si´ na zwi´kszenie szerokoÊci krà˝ownika
do 19,51 m; a oko∏o 200 t wczeÊniej zgromadzonego pancerza zosta∏o przeznaczonych
do innych celów.
W sierpniu 1943 r. rozwa˝ano przeniesienie kontraktu na budow´ Tigera do Portsmouth Dockyard. Jednak po szczegó∏owym
przeanalizowaniu zagadnienia postanowiono pozostawiç kontrakt na miejscu. Przez
przeniesienie zamówienia pragni´to uzyskaç
zdolnoÊci produkcyjne dla budowy dziesi´ciu okr´tów podwodnych typu U zleconych
koncernowi Vickers. RównoczeÊnie ma∏e
post´py przy budowie krà˝ownika Defence
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by∏y powodem powa˝nych k∏opotów i zaniepokojenia. W tej sytuacji sir Goodall w nowej godnoÊci Asystenta Kontrolera Budowy
Okr´tów Wojennych (równoczeÊnie by∏ Szefem Departamentu Budownictwa Okr´towego) odwiedzi∏ stoczni´ dla zbadania
na miejscu sytuacji. W czasie jednodniowego
pobytu spotka∏ si´ z nitownikami, stolarzami
i w∏aÊcicielami stoczni stwierdzajàc, ˝e panujàce morale osiàgn´∏o najni˝szy poziom gro˝àc w ka˝dej chwili strajkiem. Wiele z problemów podnoszonych przez stoczniowców
dotyczy∏o prób przyspieszenia prac na pok∏adzie krà˝ownika. Ostatecznie firma mia∏a
ponownie rozpatrzyç ca∏y program prac
w odniesieniu do rzeczywistych zdolnoÊci
produkcyjnych. Budowa okr´tów podwodnych otrzyma∏a pierwszeƒstwo, ale data wodowania Defence zosta∏a ustalona na kwiecieƒ 1944 r. z terminem ukoƒczenia budowy
w lipcu 1945 r. W lutym 1944 r. pancernik
Vanguard nadal posiada∏ pierwszeƒstwo
nad budowà krà˝ownika Bellerophon
do chwili wodowania pierwszego z nich
w grudniu 1944 r. W tej sytuacji brak wykwalifikowanych robotników dotknà∏ w znacznym stopniu ca∏y program budowy krà˝owników. Dodatkowe opóênienia nastàpi∏y
w chwili przyj´cia do realizacji programu budowy okr´tów desantowych czo∏gów typu
«LST 3» posiadajàcych absolutne pierwszeƒstwo. Dobà ilustracj´ warunków panujàcych w brytyjskich stoczniach mo˝e byç sytuacja w Swan Hunter, gdzie w sierpniu 1944 r.
brakowa∏o pi´çdziesi´ciu elektryków potrzebnych do prac na pok∏adzie krà˝ownika
Superb, ale tylko czterech dost´pnych w danej chwili skierowano do pracy na jego pok∏adzie. Pozosta∏ych wykorzystano do prac
na jednostkach posiadajàcych wy˝szy priorytet budowy. W lutym 1945 r. Tiger (wczeÊniejszy Bellerophon) i Blake by∏y znacznie
opóênione z powody braku stoczniowców
pomimo wyznaczenia dat ukoƒczenia budowy na maj i czerwiec 1946 r.
Program 1944 r. zak∏ada∏ budow´ pi´ciu
krà˝owników wed∏ug nowych planów (typ
Neptun) i równoczeÊnie podj´to decyzj´, ˝e
Tiger powinien zostaç szóstà jednostkà tego
typu. Powy˝sza decyzja zosta∏a usankcjonowana w Nowym Programie Budowy z 1945 r.
Ju˝ wczeÊniej okr´t da∏ swe imi´ w marcu
1943 r. dla nowego typu, kiedy zapad∏a decyzja o dostosowaniu stanowisk Mk XXIV
w miejsce Mk XXIII na krà˝ownikach Bellerophon, Blake, Defence, Hawke i Tiger
równoczeÊnie z decyzjà o niedopuszczeniu
do powstania jakichkolwiek opóênieƒ. Nowe wie˝e artyleryjskie Mk XXIV mia∏y wysokoÊç 18,29 m w porównaniu do dotychczasowych Mk XXIII o wysokoÊci 13,72 m.
RównoczeÊnie nastàpi∏a seria zmian nazw
poszczególnych jednostek. Zmiana nazwy
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Tiger spowodowany by∏ decyzjà o jego budowy jako jednostki nowego typu. 6 grudnia
1944 r. Blake zosta∏ przemianowany na Tiger, ale nast´pnie z powodu silnych nacisków popleczników adm. Blake (przewodniczàcy Komitetu Ships Names) ponownie
w dniu 21 stycznia 1945 r. otrzyma∏ wczeÊniejsze imi´. W tym czasie Tiger zosta∏ obdarzony nazwà Bellerophon (imi´ szczególnie preferowane przez cz∏onków Komitetu),
podczas gdy Bellerophon w dniu 21 stycznia
1945 r. otrzyma∏ imi´ Tiger. Defence zosta∏
w 1957 r. przemianowany na Lion.
Nie wszystkie krà˝owniki wojennej budowy s∏u˝y∏y w Royal Navy. W grudniu 1943 r.
Gabinet Wojenny wyrazi∏ zgod´ na podarowanie dwóch krà˝owników Royal Canadian
Navy. W tym czasie zgodnie z harmonogramem w czerwcu 1944 r. oczekiwano ukoƒczenia Minotaura i dwa miesiàce póêniej Superba. Z powodu opóênienia budowy drugiego z nich ostatecznie zdecydowano si´
na przekazanie remontowanej w USA bliêniaczej Ugandy. W maju 1944 r. rozwa˝ano
mo˝liwoÊç obsadzenia przez borykajàcà si´
z brakami kadrowymi Royal Navy dwóch
znajdujàcych si´ w budowie krà˝owników.
Ukoƒczenie Defence by∏o oczekiwane
w wrzeÊniu 1945 r., a Blake, miesiàc póêniej.
Jednak nieoczekiwanie w lutym 1945 r. rzàd
Australii zwróci∏ si´ z proÊbà o nieodp∏atne
przekazanie lotniskowca typu Colossus i jednego — dwóch krà˝owników typu Tiger. Zapytanie spotka∏o si´ z przychylnym przyj´ciem i po dog∏´bnych rozwa˝aniach wytypowano dwa krà˝owniki: Mauritius (znajdujàcy si´ w remoncie, który mia∏ zostaç zakoƒczony w wrzeÊniu 1945 r.) i Defence, którego wejÊcie do s∏u˝by zosta∏o przesuni´te
na marzec 1946 r. Z chwilà zakoƒczenia wojny sprawa przekazania obu jednostek znalaz∏a si´ w zawieszeniu i w grudniu 1945 r. zosta∏a ostatecznie zarzucona.
Z chwilà zakoƒczenia wojny program budowy krà˝owników zosta∏ ponownie zrewidowany i znacznie zredukowany. Budowa
Hawke zosta∏a ostatecznie anulowana,
a przygotowane elementy konstrukcji z∏omowano. W listopadzie 1946 r. podj´to decyzj´ przebazowania Defence do stoczni
w Devenport, gdzie miano dokoƒczyç jego
budow´ po zakoƒczeniu prac przy lotniskowcu Terrible (póêniejszy australijski Sydney). Ostatecznie kontrakt z stocznià Scotts
zosta∏ anulowany, a nieukoƒczony krà˝ownik zosta∏ skierowany do Floty Rezerwowej.
Na pok∏adach Tigera i Blake w wrzeÊniu
1947 r. przerwano wszystkie prace wyposa˝eniowe, a same okr´ty zosta∏y odholowane
do odleg∏ych miejsc cumowania, gdzie pracownicy stoczni odpowiedzialni za ich utrzymanie od czasu do czasu dokonywali przeglàdu ich stanu technicznego. W tym samym

czasie przeprowadzone przez Admiralicj´
obliczenia pokaza∏y, ˝e jednostki typu Tiger
nie zostanà ukoƒczone wczeÊniej ni˝
przed po∏owà 1951 r. W listopadzie 1947 r.
przeprowadzono dog∏´bnà analiz´ ca∏kowitej zamiany uzbrojenia na nieukoƒczonych
jednostkach i wyposa˝enia ich w najnowsze
systemy uzbrojenia artyleryjskiego projektowane dla jednostek typu Minotaur. Ostatecznie po zmianie dokumentacji wszystkie
trzy jednostki przy niebagatelnych nak∏adach finansowych zosta∏y ukoƒczone w latach 1959-1961.
W chwili ukoƒczenia budowy krà˝ownika
Lion w 20 lipca 1960 r. przez stoczni´ Swan
Hunter i jednostki siostrzanej Blake (18 marca 1961 r.) up∏yn´∏o oko∏o dziewi´tnaÊcie lat
od chwili autoryzowania ich budowy do momentu jej zakoƒczenia. Niezwykle d∏ugi czas
budowy jest odzwierciedleniem zmian jakie
zasz∏y w budowie krà˝owników zamówionych w ramach Programów 1939-1942.
Na poczàtku II wojny Êwiatowej krà˝owniki
spe∏nia∏y zadania rozpoznawcze na rzecz
w∏asnej floty, ochrania∏y linie komunikacyjne
i stanowi∏y wsparcie dla w∏asnych niszczycieli
podczas akcji na zamkni´tych akwenach. Poczàwszy od 1942 r. wi´kszoÊç tych funkcji zacz´∏y stopniowo przejmowaç lotniskowce
z zaokr´towanymi na ich pok∏adach samolotami, a du˝e niszczyciele (np. typ Battle) mog∏y dzia∏aç samodzielnie bez wsparcia krà˝owników. Stopniowo klasyczne krà˝owniki
odchodzi∏y do lamusa historii, aby ostatecznie po wielu modernizacjach zniknàç z sk∏adu Royal Navy w 1981 r.
Bibliografia:
Conway’s all the Worldís Fight’ng Ships 1922-1946,
Londyn 1992.
Critchley M., British Warships Since 1945, Part 1 Major

ships, Liskeard.
Haines G., Cruiser at War, Londyn 1978.
Moore G., From «Fiji» to «Devonshire» — A difficult

journey, cz. 2 „Warships” nr 124.
All change: the «Tiger» class names saga, „Warships”
nr 136

Cruisers for the Royal Navy: The 1939-1942 Programes,
„Warship” 1997-1998.

The Royal Navy’s 1944 cruiser, „Warship 1996”.
Morris D., Cruisers of the Royal and Commonwealth

Navies, Londyn 1987.
Pejcoch I., Novak Z., Hajek T., Valecne lode. Druhe

svetova valka, t. 4 Praga 1993.
Preston A., Jane’s Fighting Ships of World War II,
Londyn 1990.
Raven A., Roberts J., British Cruisers of World War

Two, Londyn 1980.
Smith P., Dominy J., Cruisers in Action 1939-1945, Londyn 1981.
Jaros∏aw Palasek, Amerykaƒskie lotniskowce typu Mi-

dway,
Cz´Êç II.

37

Jaros∏aw Palasek

Midway na redzie w∏oskiej Genui, 24.02.1952. fot. zbiory Arthur D. Baker III

Amerykaƒskie lotniskowce typu Midway
Cz´Êç III — s∏u˝ba Midway
Pierwszy z wielkich lotniskowców zosta∏
zamówiony w dniu 7 sierpnia 1942 roku
w stoczni Newport News Shipbuilding &
Drydock Co. w stanie Virginia. Jego st´pk´
po∏o˝ono w dniu 27 paêdziernika 1943 roku, a rok póêniej jako trzeci okr´t w historii
floty amerykaƒskiej otrzyma∏ nazw´ Midway. Noszàcy jà dotychczas, nale˝àcy
do typu Casablanca lotniskowiec eskortowy, zosta∏ przemianowany na Saint Lo. Wodowanie Midway nastàpi∏o w dniu 20 marca 1945 roku. Ojcem chrzestnym lotniskowca by∏ Bradford Wilam Ripley Jr. Okr´t zosta∏ zbudowany w przeciàgu 23 miesi´cy,
przy czym sumaryczne koszty jego budowy
zamkn´∏y si´ kwotà 85,6 mln USD. Midway
zosta∏ wcielony do s∏u˝by w dniu 10 wrzeÊnia 1945 roku. Jego pierwszym dowódcà
by∏ komandor Joseph F. Bolger.
Po odbyciu wst´pnego rejsu na wodach
Morza Karaibskiego lotniskowiec do∏àczy∏
do Floty Atlantyckiej USA, w której sk∏adzie kontynuowa∏ intensywne szkolenie. Jego portem macierzystym by∏a wówczas baza marynarki w Norfolk. W dniu 20 lutego
1946 roku Midway zosta∏ okr´tem flagowym 1 Dywizjonu Lotniskowców. Tydzieƒ
póêniej lotniskowiec w towarzystwie trzech
niszczycieli i zbiornikowca floty uda∏ si´
na Pó∏nocny Atlantyk. Tam, w ramach Ope-
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racji „Frostbite”, przeprowadzono od
1 do 28 marca w rejonie Labradoru szereg
testów odpornoÊci na niskie temperatury
za∏ogi oraz wyposa˝enia lotniczego (myÊliwców Grumman F8F „Bearcat”, North
American F1 „Fury” i Êmig∏owców HNS).
Mimo ci´˝kich warunków pogodowych,
min. Êniegu zalegajàcego pok∏ad kilkucentymetrowà warstwà, wykonywano rutynowe
czynnoÊci, prowadzono loty i bunkrowanie
towarzyszàcych jednostek. Po raz pierwszy
tak˝e wykorzystano wówczas do patrolowania zaokr´towany Êmig∏owiec Coast Guard.
OpuÊciwszy w dniu 22 marca niegoÊcinne wody Pó∏nocnego Atlantyku, lotniskowiec powróci∏ na wschodnie wybrze˝e Stanów Zjednoczonych. Nast´pnie okr´t odby∏ trzy rejsy çwiczebne na wodach Morza
Karaibskiego. Podczas pierwszych jego modernizacji
wyd∏u˝ono
nadbudówk´,
a przedni dalocelownik artylerii uniwersalnej 127 mm zosta∏ umieszczony powy˝ej
sterówki. Dla kompensacji ci´˝aru zmniejszono tak˝e opancerzenie sterówki ze
165 mm do 51 mm. We wrzeÊniu 1947 roku
okr´t wzià∏ udzia∏ w çwiczeniach floty
pod kryptonimem „Operacja Sandy”.
Na jego pok∏ad zaokr´towano kilku obserwatorów, wÊród których byli te˝ naukowcy.
W dniu 6 wrzeÊnia Êledzili oni eksperymen-

talny start udoskonalonej, niemieckiej rakiety V-2, która dosta∏a si´ w r´ce sprzymierzonych. Do tego celu na lewej burcie lotniskowca zamontowano specjalnà, ruchomà
platform´ startowà. By∏o to pierwsze, zakoƒczone powodzeniem wystrzelenie pocisku rakietowego z pok∏adu okr´tu wojennego. Eksperyment ten Êwiadczy∏ dobitnie
o mo˝liwoÊci wykorzystywania broni rakietowej przez jednostki p∏ywajàce.
W dniu 29 paêdziernika 1947 roku Midway wyszed∏ w swój pierwszy rejs na Morze Âródziemne. Do∏àczy∏ tam do Si∏ Pokojowych, operujàc do marca nast´pnego roku w sk∏adzie 6 Floty. Okr´t przeprowadzi∏
szereg çwiczeƒ zarówno w zakresie dzia∏aƒ
morskich jak i powietrznych. Kolejny rejs
na Morze Âródziemne lotniskowiec odby∏
od stycznia do marca 1949 roku. Podczas
tej podró˝y z pok∏adu Midway, wystartowa∏
u wybrze˝y Wirginii samolot Lockheed
P2V-3 „Neptune”, który polecia∏ nad Kana∏
Panamski, a nast´pnie przez Corpus Cristi
w Teksasie dotar∏ do San Diego w Kalifornii. By∏ to najd∏u˝szy wówczas lot (oko∏o
4 800 mil, niemal 26 godzin) maszyny startujàcej z okr´tu wojennego, odbyty bez
mi´dzylàdowania. W paêdzierniku tego samego roku lotniskowiec wyszed∏ w rejs
za Kràg Polarny, z którego powróci∏
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do Norfolk w dniu 22 grudnia 1949 roku.
Na Morzu Âródziemnym Midway znalaz∏
si´ po raz trzeci w styczniu nast´pnego roku. Lotniskowiec, na którego pok∏adzie stacjonowa∏a 4 Grupa Powietrzna, odwiedzi∏
Stambu∏, Cypr, Malt´, Cannes, Oran i Lizbon´, po czym w maju powróci∏ do Norfolk. Wymieniwszy 4 Grup´ Powietrznà
na 7 ju˝ w lipcu 1950 roku ponownie skierowa∏ si´ na Morze Âródziemne. Przybywszy do Gibraltaru s∏u˝y∏ jako okr´t flagowy
6 Dywizjonu Lotniskowców, po czym w listopadzie powróci∏ do Norfolk.
Od listopada 1950 roku do marca roku
nast´pnego Midway przebywa∏ w Norfolk
Naval Shipyard. W ramach programu modernizacji Nr 1 okr´t otrzyma∏ nowe katapulty oraz wzmocniono jego pok∏ad lotniczy. Zamontowano nowe podnoÊniki amunicji, które umo˝liwia∏y transport bomb
taktycznych o ci´˝arze do 1 745 kg oraz rakiet kalibru do 356 mm — te ostatnie nie
by∏y jednak na tyle zaawansowane aby
wejÊç na uzbrojenie floty. Dzia∏ania te by∏y
niezb´dne dla umo˝liwienia operowania
z lotniskowca nowych, ci´˝szych bombowców uderzeniowych wprowadzonych w∏aÊnie przez Biuro Lotnictwa Marynarki.
Modernizacja obejmowa∏a tak˝e przystosowanie magazynów okr´tu do sk∏adowania
i monta˝u bomb jàdrowych. Jednostka zosta∏a tak˝e uzbrojona, jako drugi spoÊród
lotniskowców typu Midway w dzia∏a uniwersalne kalibru 76 mm typu 3 L/50 Mk 22,
które zastàpi∏y nieefektywne zestawy dzia∏ek przeciwlotniczych 40 mm Boforsa. Lot-

niskowiec otrzyma∏ dwadzieÊcia dwudzia∏owych wie˝ armat nowego kalibru. W ramach modernizacji po∏àczono równie˝ dwa
maszty dziobowe w jeden, masywniejszy
maszt kratownicowy o podporach nachylonych do ty∏u. W jego po∏owie zamontowano platform´ z radarem dozoru powietrznego SPS 6B, natomiast na szczycie platform´ z zestawem SX oraz niewielkiej Êrednicy maszt kolumnowy z systemem nawigacyjnym TACAN.
Po przeprowadzeniu krótkich prób morskich u wybrze˝a Karoliny okr´t skierowa∏
si´ do bazy w Guantanamo na Kubie. Odby∏ tam çwiczenia zgrywajàce, po których
w lipcu 1951 roku powróci∏ do Norfolk.
W styczniu nast´pnego roku Midway uda∏
w piàty ju˝ rejs na Morze Âródziemne. Podczas tej podró˝y lotniskowiec wzià∏ udzia∏
w mi´dzynarodowej operacji „Grand
Slam”, w której bra∏y udzia∏ jednostki
brytyjskie, francuskie, w∏oskie i amerykaƒskie. Po zakoƒczeniu tych çwiczeƒ operowa∏ we wschodniej cz´Êci Morza Âródziemnego, po czym w maju powróci∏ do Norfolk.
Od 26 do 29 maja 1952 roku na pok∏adzie
lotniskowca przeprowadzono praktyczne
sprawdzenie koncepcji pok∏adu lotniczego
odchylonego od osi symetrii kad∏uba. Testy
zasymulowanego na Midway pok∏adu skoÊnego przeprowadzili lotnicy z Centrum
DoÊwiadczalnego Lotnictwa Marynarki
oraz Floty Atlantyckiej, pilotujàc zarówno
maszyny odrzutowe jak i nap´dzane silnikami t∏okowymi. Nast´pnie okr´t wzià∏
udzia∏ w manewrach NATO na Morzu Pó∏-

Samoloty myÊliwskie F2H „Banshee” na pok∏adzie Midway, szczególnie dobrze widoczne
nadbudówki z antenami radarów, Morze Âródziemne 1952-1953.
fot. R. Van Jones
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nocnym, w których çwiczy∏y tak˝e lotniskowce Franklin D. Roosevelt (CVA-42),
Wasp (CV-18) oraz pancernik Wisconsin
(BB-64). W dniu 1 paêdziernika 1952 roku
Midway zosta∏ przeklasyfikowany na lotniskowiec uderzeniowy, w zwiàzku z czym
zmieniono jego sygnatur´ na CVA-41.
Po niespe∏na dwóch miesiàcach przygotowaƒ, w grudniu tego samego roku wyszed∏
kolejny raz na Morze Âródziemne. Jako
okr´t flagowy 4 Dywizjonu Lotniskowców
wzià∏ udzia∏ w operacji „Randezvous” i odwiedzi∏ Marsyli´, Barcelon´, August Bay,
wysp´ Rodos i Oran. Po powrocie do Norfolk w maju, przeszed∏ standardowy, pi´ciomiesi´czny remont. Od stycznia do sierpnia
1954 roku Midway wykona∏ swój siódmy
rejs na Morze Âródziemne, podczas którego na jego pok∏adzie stacjonowa∏a 6 Grupa
Powietrzna.
W dniu 27 grudnia 1954 roku lotniskowiec wyszed∏ z Norfolk rozpoczynajàc swà
wieloletnià podró˝ dooko∏a Êwiata. Op∏ynàwszy Przylàdek Dobrej Nadziei dotar∏
na Tajwan, gdzie do∏àczy∏ do amerykaƒskiej
7 Floty. Midway by∏ pierwszym okr´tem
swego typu, który operowa∏ w zachodniej
cz´Êci Oceanu Spokojnego. B´dàc jednostkà flagowà 3 Dywizjonu Lotniskowców
dzia∏a∏ w rejonie Filipin i Wysp Japoƒskich.
Krótko po przybyciu na zachodni Pacyfik
wzià∏ udzia∏ w ewakuacji 24 000 chiƒskich
cywilów i wojskowych z wysp Tachen u wybrze˝y Chin. Na akwenie tym okr´t pozostawa∏ do czerwca 1955 roku, patrolujàc
CieÊnin´ Tajwaƒskà oraz wody Morza Po∏udniowochiƒskiego. W sk∏adzie 7 Floty
dzia∏a∏ do 28 czerwca, kiedy to wyszed∏
z Yokosuka w Japonii, aby w nast´pnym
miesiàcu dotrzeç do bazy marynarki Alameda w Kalifornii. Nast´pnie zosta∏ skierowany do Puget Sound Naval Shipyard
w Bremerton, w stanie Waszyngton, gdzie
tak jak bliêniaczy Franklin D. Roosevelt
w ramach funduszy Roku Finansowego
1954 zosta∏ poddany przebudowie wed∏ug
programu SCB-110.
Prace zwiàzane z modernizacjà Midway
rozpocz´to w dniu 1 wrzeÊnia 1955 roku,
przy czym w paêdzierniku tego roku lotniskowiec zosta∏ po raz pierwszy wycofany ze
s∏u˝by. G∏ównym celem przebudowy okr´tu by∏o przystosowanie go do prowadzenia
zintensyfikowanych operacji lotniczych
przez szybsze samoloty z nap´dem odrzutowym. Podstawà modernizacji by∏ demonta˝ burtowego pasa pancernego, co pozwoli∏o na redukcj´ ci´˝aru okr´tu. Monta˝ dodatkowych elementów konstrukcyjnych
oraz nowego wyposa˝enia by∏ mo˝liwy
dzi´ki poszerzeniu kad∏uba o 2,45 m, które
okaza∏o si´ konieczne ze wzgl´du na zrównowa˝enie wysoko usytuowanych ci´˝arów
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Midway po modernizacji wyp∏ywa z Puget Sound Naval Shipyard na próby morskie, 02.12.1957.

oraz osiàgni´cie odpowiedniej wolnej burty. Dla umo˝liwienia obs∏ugi ci´˝szych samolotów dokonano wzmocnienia pok∏adu
lotniczego, co pozwoli∏o na obcià˝enie go
maszynami o wadze do 34,8 tony. Cz´Êç pok∏adu na Êródokr´ciu poszerzono do 64 m.
Dzi´ki odpowiedniemu malowaniu pasów
sprawia∏o to wra˝enie odchylenia o 8°
od osi symetrii kad∏uba. W ten sposób powsta∏ skoÊny pok∏ad o d∏ugoÊci 161,85 m,
który zosta∏ przeznaczony do làdowania samolotów. Zdemontowano tak˝e stare katapulty i w ich miejsce wyposa˝ono okr´t
w trzy katapulty parowe typu C 11 Mod 1
umo˝liwiajàce start maszyn o ci´˝arze
do 35 ton. Dwie d∏u˝sze (64,31 m) zamontowano na pok∏adzie dziobowym, krótszà
(45,72 m) na pok∏adzie skoÊnym. Dzi´ki
tym zmianom mo˝liwe sta∏y si´ starty samolotów podczas jednoczesnego làdowania innych maszyn, co mia∏o du˝e znaczenie
zw∏aszcza w stanie zagro˝enia okr´tu. Bezpieczniejsze by∏o równie˝ làdowanie, w sytuacjach awaryjnych nie grozi∏o bowiem
zderzenie z samolotami przygotowywanymi
do startu, bàdê parkowanymi na pok∏adzie
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dziobowym okr´tu. Pozwoli∏o to wi´c na rezygnacj´ z po∏owy zamontowanych uprzednio aerofiniszerów oraz zapory przeciwzderzeniowej, co umo˝liwi∏o dalszà redukcj´
wysoko usytuowanych ci´˝arów. MyÊliwce
przechwytujàce mog∏y przy tym startowaç
z d∏u˝szych katapult nawet podczas postoju
lotniskowca na kotwicy. Start z krótszej katapulty wymaga∏ poruszania si´ okr´tu
z pr´dkoÊcià co najmniej 15 w´z∏ów. WÊród
innych elementów modernizacji znalaz∏y
si´: zabudowa dziobu, przeniesienie rufowego podnoÊnika samolotów na prawà kraw´dê pok∏adu lotniczego za wysepkà nadbudówek, powi´kszenie podnoÊnika numer
jeden (nadanie mu kszta∏tu wyd∏u˝onego
pi´ciokàta) dla umo˝liwienia obs∏ugi d∏u˝szych maszyn oraz nowe aerofiniszery. Trzy
podnoÊniki samolotów mia∏y teraz wymiary
po 17,07 m na 13,42 m i udêwig 32,25 tony
ka˝dy. Zamontowano ponadto deflektory
podmuchu dla samolotów odrzutowych
oraz najwi´kszy (obcià˝enie robocze ponad
26 ton), dêwig lotniczy w jaki wyposa˝ono
do tej pory lotniskowiec. Zwi´kszono pojemnoÊç zbiorników zapasowych paliwa za-

fot. (x 2) zbiory Arthur D. Baker III

równo dla si∏owni okr´tu, jak i samolotów
jego grupy lotniczej. Lotniskowiec móg∏ teraz magazynowaç do 2 270 m3 paliwa dla
maszyn z nap´dem odrzutowym i 1 270 m3
benzyny lotniczej. Na przebudowanej nadbudówce zamontowano nowe systemy radioelektroniczne (radary AN/SPS8A i SPS
12), pozostawiono przy tym system TACAN oraz charakterystyczny dla Midway
maszt kratownicowy. Artyleri´ okr´tu zredukowano do dziesi´ciu pojedynczych armat uniwersalnych kalibru 127 mm oraz
dzia∏ 76 mm w dziewi´ciu podwójnych wie˝ach. Koszt modernizacji zamknà∏ si´ kwotà 48 milionów dolarów. Charakterystyk´
okr´tu po przebudowie SCB 110 przedstawia powy˝sza tabelka.
Przebudow´ okr´tu zakoƒczono w dniu
6 wrzeÊnia 1957 roku, po czym w ostatnim
dniu tego miesiàca Midway zosta∏ ponownie wcielony do s∏u˝by. Macierzystà bazà
okr´tu sta∏a si´ teraz Alameda w Kalifornii.
W grudniu tego roku lotniskowiec odby∏
rejs szkoleniowy wraz z çwiczeniami dla
zgrania za∏ogi. Z poczàtkiem 1958 roku zosta∏ ponownie przydzielony do operujàcej
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na Pacyfiku 7 Floty. Od sierpnia tego roku
odbywa∏ pierwsze patrole jako lotniskowiec
wyposa˝ony w skoÊny pok∏ad lotniczy. Stacjonujàca na Midway grupa lotnicza
CVG-2 sk∏ada∏a si´ wówczas z dwóch
eskadr myÊliwców z nap´dem odrzutowym
oraz trzech eskadr bombowców uderzeniowych. W dniu 8 grudnia tego roku bazujàcy
na pok∏adzie okr´tu dywizjon lotniczy
VF-64, po raz pierwszy poza granicami
USA, dokona∏ strzelaƒ çwiczebnych rakietami powietrze-powietrze typu „Sparrow”
III. Podczas tego rejsu okr´t pe∏ni∏ rol´ jednostki flagowej 5 Dywizjonu Lotniskowców
operujàc podczas kryzysu Quemoy-Matsu
na wodach wokó∏ Tajwanu. Midway powróci∏ do Alameda w marcu 1959 roku. W nast´pny rejs na Daleki Wschód okr´t wyszed∏ w sierpniu tego˝ roku. W grudniu,
podczas pobytu lotniskowca w filipiƒskiej
bazie Subic Bay, na jego pok∏adzie wybuch∏
po˝ar, który nieznacznie uszkodzi∏ hangar.
Chocia˝ jego przyczyny nigdy nie zosta∏y
ustalone oficjalne êród∏a mówià o podpaleniu. Swà jedenastà podró˝ okr´t zakoƒczy∏
w Alameda w marcu 1960 roku.
Nast´pne wyjÊcie lotniskowca na Daleki
Wschód w lutym 1961 roku, poprzedzone
zosta∏o pi´ciomiesi´cznym, standardowym
remontem. Majàcy na pok∏adzie 2 Grup´
Powietrznà Midway operowa∏ u wybrze˝y
Wietnamu, a podczas kryzysu laotaƒskiego
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Dane taktyczno-techniczne Midway po modernizacji w ramach programu SCB-110
wypornoÊç:
wymiary:
szerokoÊç:
zanurzenie maksymalne:
pok∏ad lotniczy:
moc maszyn:
pr´dkoÊç:
zasi´g:
uzbrojenie:
za∏oga:

standardowa 44 950 ton; pe∏na 63 500 ton;
d∏ugoÊç: maks. 297,85 m, na KLW 274,32 m;
na KLW 36,88 m; maks. 64,01 m;
10,52 m;
d∏ugoÊç 297,85 m; szerokoÊç 58,52 m;
nominalna 215 000 KM;
29,5 w przy mocy nominalnej;
11 200 Mm przy 20 w ;
10 dzia∏ uniwersalnych 127 mm (10 x I);
18 dzia∏ przeciwlotniczych 76 mm (9 x II).
412 oficerów + 3 648 podoficerów i marynarzy

wiosnà 1961 roku patrolowa∏ wody Morza
Po∏udniowochiƒskiego. Do Alameda powróci∏ we wrzeÊniu. W kwietniu 1962 roku
lotniskowiec ponownie wyszed∏ na zachodni Pacyfik. Dzia∏a∏ wówczas w rejonie Japonii, Korei, Okinawy, Filipin i Tajwanu gdzie
sprawdza∏ systemy obrony powietrznej.
Podczas tego rejsu na pok∏adzie Midway
mia∏o miejsce stutysi´czne làdowanie.
Do Alameda lotniskowiec powróci∏ w paêdzierniku 1962 roku.
Kolejny, rutynowy przeglàd okr´tu zakoƒczono w kwietniu 1963 roku. Jego
uzbrojenie artyleryjskie stanowi∏y po tym remoncie jedynie cztery dzia∏a uniwersalne
kalibru 127 mm. Zdemontowano tak˝e usy-

tuowany pierwotnie za nadbudówkà wyspowà dalocelownik artylerii uniwersalnej Mk
37. Podczas nast´pnych lat s∏u˝by oprócz rutynowych patroli i szkolenia, Midway kontynuowa∏ równie˝ zadania doÊwiadczalne
i badawcze. W dniu 13 czerwca na pok∏adzie lotniskowca zosta∏o przeprowadzone
pierwsze làdowanie samolotów bojowych,
sterowanych jedynie przez urzàdzenia automatyczne. Dokonali tego u wybrze˝y Kalifornii lotnicy z Centrum DoÊwiadczalnego
Marynarki w Patauxent: kapitan R. K. Billins pilotujàcy samolot McDonnell F-4A
„Phantom” II oraz kapitan R. S. Chew —
sterujàcy samolotem Lockheed F-8D „Crusader”. Podczas tych làdowaƒ urzàdzenia
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sterujàce i przepustnice silników samolotów
by∏y kierowane za pomocà sygna∏ów nadawanych z okr´tu. Sukces ten zosta∏ okupiony dziesi´cioletnimi pracami badawczymi
oraz projektowymi i mia∏ miejsce szeÊç lat
po pierwszym takim làdowaniu przeprowadzonym przez urzàdzenia eksperymentalne.
Nast´pnà misj´ na zachodnim Pacyfiku Midway rozpoczà∏ w listopadzie 1963 roku. Jego si∏´ bojowà wzmocni∏y wówczas zaokr´towane po raz pierwszy samoloty McDonnell F-4B „Phantom” II, które rozwija∏y
pr´dkoÊç 2,2 Macha. Lotniskowiec powróci∏
do Alameda w kwietniu 1964 roku. G∏ównym celem kolejnego remontu by∏ monta˝
nowego, burtowego podnoÊnika samolotów. Poprzedni uleg∏ bowiem uszkodzeniu
i zniszczeniu w ci´˝kim sztormie. Okr´t by∏
wówczas wyposa˝ony w radary: AN/SPS 30,
radar kontroli làdowania AN/SPN 10 i stacj´ radiolokacyjnà SPS 43, której antena
umieszczona by∏a na kominie na charakterystycznym wysi´gniku oraz stacj´ komunikacji satelitarnej AN/SSC 2 z niewielkà
antenà.

Kolejne wyjÊcie Midway na Daleki
Wschód mia∏o miejsce w dniu 6 marca1965
roku, kiedy to przygotowany do prowadzenia dzia∏aƒ bojowych okr´t zosta∏ po raz
pierwszy skierowany do Wietnamu. Od po∏owy kwietnia tego roku samoloty lotniskowca, dzia∏ajàcego w sk∏adzie operujàcej
w Zatoce Tonkiƒskiej Task Force 77, prowadzi∏y uderzenia na instalacje militarne
i logistyczne na terytoriach Pó∏nocnego
i Po∏udniowego Wietnamu. Maszyny Midway wykona∏y wówczas niemal 11 900 misji nad terytorium wroga. W dniu 17 czerwca, podczas ataku na obiekty ko∏o Gen
Phu, eskortujàce samoloty uderzeniowe
myÊliwce przechwyci∏y cztery wietnamskie
MIGi-17. Dwa F-4B „Phantom”, jeden pilotowany przez komandora porucznika L.
C. Page’a, a drugi przez porucznika J. E. D.
Batsona z bazujàcego na pok∏adzie Midway VF-21, zestrzeli∏y po jednym nieprzyjacielskim samolocie. By∏o to pierwsze
zwyci´stwa amerykaƒskich lotników
nad wietnamskimi MIG-ami. Za swà misj´
w Wietnamie lotniskowiec i jego 2 Grupa

Samoloty bombowe Douglas A3D „Skwarrior” na pok∏adzie Midway, 1962 r.

Powietrzna otrzyma∏y Navy Unit Commendation. Sam okr´t uzyska∏ oznak´
sprawnoÊci bojowej „E” („excellent —
wspaniale”), stajàc si´ najlepszym lotniskowcem we Flocie Oceanu Spokojnego.
Po powrocie w dniu 23 listopada 1965 roku
do Alameda Midway zosta∏ skierowany
do Hunters Point Navy Yard w San Francisco Bay Naval Shipyard, do której przyby∏
w dniu 11 lutego nast´pnego roku. Cztery
dni póêniej zosta∏ przeniesiony do rezerwy
i rozpocz´∏y si´ na nim intensywne prace
modernizacyjne.
Kolejna modernizacja okr´tu mia∏a doprowadziç go do standardu typu Forrestal
— najnowszych amerykaƒskich lotniskowców z nap´dem konwencjonalnym. Poniewa˝ wytrzyma∏oÊç pok∏adów jednostek typu
Midway by∏a wystarczajàca dla operowania
z nich nowoczesnych samolotów McDonnell F-4 „Phantom” II, nale˝a∏o dokonaç
wymiany ich katapult oraz przeprowadziç
szereg innych mniejszych lub wi´kszych
prac adaptacyjnych. W tym celu zosta∏
opracowany program SCB 101.66, na któfot. U.S. Navy via „Warship International”
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Midway w Zatoce San Francisco, 16.06.1970.

rego realizacj´ przeznaczono 84,3 miliona
dolarów w bud˝ecie Roku Finansowego
1966. W ramach projektu pok∏ad lotniczy
okr´tu zosta∏ poszerzony do 78,79 m tak, ˝e
jego powierzchnia wzros∏a do 16 265 m2.
SkoÊna jego cz´Êç zosta∏a wyd∏u˝ona
do 198,43 m i odchylona o 13° od osi symetrii kad∏uba. Wymieniono katapulty dziobowe na nowszego typu C-13 Mod. 0
(o d∏ugoÊci 90 m). Katapult´ z pok∏adu skoÊnego zdemontowano ze wzgl´du na jej
nieprzydatnoÊç do wystrzeliwania ci´˝szych
samolotów. Zamontowano natomiast nowe
aerofiniszery (zatrzymujàce samoloty o ci´˝arze do 20 ton, làdujàce z pr´dkoÊcià
do 200 km/h) i zapory przystosowane do làdowania samolotów na pok∏adzie o zmienionym kàcie odchylenia. Usuni´to tak˝e
dziobowy podnoÊnik samolotów zast´pujàc
go podnoÊnikiem usytuowanym podobnie
jak na Coral Sea, na prawej kraw´dzi pok∏adu lotniczego, przed nadbudówkà wyspowà. Ka˝dy z trzech, nowych podnoÊników samolotów, w które wyposa˝ono okr´t
mia∏ wymiary 19,20 m na 15,85 m i udêwig
niemal 50 ton. Jako pierwszy okr´t, Midway otrzyma∏ system podawania paliwa
lotniczego JP-5, przy czym pojemnoÊç przeznaczonych na to nie zbiorników zosta∏a
zwi´kszona do 4 500 m3. Pozostawiono jedynie trzy dzia∏a uniwersalne 127 mm. Wy-
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fot. zbiory Arthur D. Baker III

posa˝enie elektroniczne okr´tu nie uleg∏o
wi´kszym zmianom poza wyposa˝eniem go
w system zbierania danych o sytuacji taktycznej NTDS (Naval Tactical Data System). W miejsce zdemontowanych setek indywidualnych klimatyzatorów lotniskowiec
otrzyma∏ pojedynczà central´ klimatyzacyjnà. Jednoczesna budowa krà˝ownika Horne (DLG-30), modernizacja krà˝ownika
Chicago (CG-11) oraz naprawa uszkodzonego lotniskowca Oriskany (CV-34) spowodowa∏y, ˝e prace modernizacyjne na Midway uleg∏y opóênieniu. Przebudowa lotniskowca zamiast planowanych 24 miesi´cy
trwa∏a niemal 52 miesiàce, a jej rzeczywisty
koszt okaza∏ si´ niemal 2,5 raza wy˝szy ni˝

planowano i przekroczy∏ astronomicznà jak
na owe czasy kwot´ 202 milionów dolarów.
Po trwajàcej niemal cztery lata modernizacji, lotniskowiec zosta∏ przywrócony
do s∏u˝by w dniu 31 stycznia 1970 roku
i w marcu odby∏ próby morskie. Kolejne
miesiàce Midway sp´dzi∏ na intensywnych
szkoleniach i zgrywaniu za∏ogi, po czym
skierowano go ponownie do stoczni aby
usunàç zauwa˝one usterki. Po potwierdzeniu gotowoÊci bojowej przez çwiczenia
sprawdzajàce i inspekcj´ na poczàtku nast´pnego roku, lotniskowiec by∏ gotowy
do wykonywania zadaƒ. W pierwszà swà
misj´ po przebudowie wyszed∏ w dniu 16
kwietnia 1971 roku i skierowa∏ si´ ku wy-

Dane taktyczno-techniczne Midway po modernizacji w ramach programu SCB-101.66
wypornoÊç:
wymiary:
szerokoÊç:
zanurzenie maksymalne:
pok∏ad lotniczy:
moc maszyn:
pr´dkoÊç:
zasi´g:
uzbrojenie:
za∏oga:

standardowa 47 895 ton; pe∏na 64 714 ton;
d∏ugoÊç: maks. 297,80 m, na KLW 275,84 m;
na KLW 36,88 m; maks. 78,79 m;
10,77 m;
d∏ugoÊç 297,85 m; szerokoÊç 78,79 m;
nominalna 215 000 KM;
29,7 w przy mocy nominalnej;
11 200 Mm przy 20 w ;
3 dzia∏a uniwersalne 127 mm (3 x I);
360 oficerów + 4 326 podoficerów i marynarzy
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brze˝om Wietnamu Po∏udniowego, gdzie
w dniu 18 maja zluzowa∏ Hancock
(CVA-19). Majàc na pok∏adzie 5 Skrzyd∏o
Powietrzne (CVW 5), do koƒca miesiàca
Midway kontynuowa∏ samodzielne dzia∏ania operacyjne. Podczas tego pobytu
w Wietnamie jego samoloty wykona∏y przesz∏o 6 000 lotów nad terytorium wroga. Misj´ swà lotniskowiec zakoƒczy∏ w dniu 31
paêdziernika, po czym skierowa∏ si´ na wody ojczyste i w dniu 6 listopada 1971 roku
zawinà∏ do Alameda. Za dzia∏alnoÊç bojowà tego okresu okr´t otrzyma∏ Meritorius
Unit Commendation.
Swój port macierzysty Midway opuÊci∏
ponownie w dniu 10 kwietnia 1972 roku
i wraz z zaokr´towanym na pok∏adzie
5 Skrzyd∏em Powietrznym kolejny raz uda∏
si´ do Wietnamu. Tym razem g∏ówne wysi∏ki lotnictwa amerykaƒskiego skoncentrowane by∏y na przerwaniu dostaw zaopatrzenia pomi´dzy obszarami Wietnamu Pó∏nocnego i Po∏udniowego. W dniu 11 maja
samoloty okr´tu wraz z maszynami z Coral
Sea (CV-43), Kitty Hawk (CV-63) i Constellation (CV-64) prowadzi∏y operacj´ stawiania min w wa˝nych dla Wietnamu Pó∏nocnego portach: Than Hoa, Dong Hoi,
Vinh, Hong Gai, Quang Khe i Cam Pha
oraz na podejÊciach do Haiphong’u. Statki
znajdujàce si´ w tym ostatnim porcie zosta∏y ostrze˝one o tej akcji wraz z jednoczeMidway na Oceanie Indyjskim, 1981.

snà informacjà o uzbrojeniu si´ min po 72
godzinach. Operacje w Wietnamie Midway
kontynuowa∏ przez ca∏e lato 1972 roku.
W dniu 7 sierpnia tego roku jeden z bazujàcych na lotniskowcu Êmig∏owców ratowniczych HC 7 Det 110 wraz z towarzyszàcymi
mu samolotami z lotniskowca Saratoga
(CV-60) przeprowadzi∏ zakoƒczonà powodzeniem akcj´ poszukiwania pilota z zestrzelonego na terytorium nieprzyjaciela
samolotu Vought A-7 „Corsair” II z tego
ostatniego okr´tu. Âmig∏owiec ratowniczy
przedar∏ si´ za ∏aƒcuch górski oddzielajàcy
wybrze˝e od interioru i mimo ostrza∏u z ziemi odnalaz∏ lotnika. By∏o to najdalsze
wdarcie si´ maszyny ratowniczej na terytorium Pó∏nocnego Wietnamu od 1968 roku.
W paêdzierniku tego samego roku na lotniskowcu mia∏ miejsce tragiczny wypadek.
Na skutek po˝aru uszkodzonego podczas
làdowania samolotu dosz∏o do pot´˝nej
eksplozji. W jej wyniku straci∏o ˝ycie 5 ludzi, a 23 zosta∏o rannych. Zniszczeniu uleg∏o tak˝e 8 parkowanych na pok∏adzie samolotów. Do koƒca 1972 roku Êmig∏owce
ratownicze Midway wykona∏y 48 zakoƒczonych powodzeniem akcji, z których 35 zosta∏o przeprowadzonych w warunkach bojowych. W dniu 12 stycznia 1973 roku samolot z lotniskowca zestrzeli∏ ostatniego
w tej wojnie wietnamskiego MIGa. Po podpisaniu trzy dni póêniej zawieszenia broni,

okr´t zakoƒczy∏ swój udzia∏ w wojnie wietnamskiej i po 205-cio dniowej misji, w dniu
3 marca powróci∏ do kraju. Za ten okres
s∏u˝by lotniskowiec oraz jego grupa lotnicza otrzyma∏y Presidential Unit Citation.
Nast´pnà misj´ na wodach indochiƒskich Midway rozpoczà∏ w dniu 11 wrzeÊnia
1973 roku. W dniu 5 paêdziernika tego roku lotniskowiec i zaokr´towane na jego pok∏adzie samoloty 5 Skrzyd∏a Powietrznego
dotar∏y do Yokosuka w Japonii. Wraz z marynarzami i lotnikami do japoƒskiej bazy
przenios∏y si´ tak˝e ich rodziny. Na mocy
zawartej w dniu 31 sierpnia 1972 roku d∏ugoterminowej umowy pomi´dzy rzàdami
USA i Japonii port ten sta∏ si´ macierzystym dla zespo∏u bojowego Midway. To porozumienie mi´dzyrzàdowe mia∏o wielkie
znaczenie strategiczne, u∏atwia∏o bowiem
rozmieszczenie na Dalekim Wschodzie
trzech zespo∏ów amerykaƒskich lotniskowców, w czasie kiedy sytuacja ekonomiczna
wymusza∏a drastyczne ograniczenie liczby
okr´tów tej klasy we flocie Stanów Zjednoczonych. Midway by∏ wówczas jedynym lotniskowcem amerykaƒskim, którego portem
macierzystym by∏a baza zagraniczna. W ciàgu nast´pnego roku bazujàcy w Yokosuka
okr´t wykonywa∏ krótkie patrole bojowe
na wodach Oceanów Spokojnego i Indyjskiego. Ostatnià misj´ w Wietnamie zakoƒczy∏ w dniu 31 stycznia 1975 roku. W dniu
fot. zbiory Arthur D. Baker III

¸adne uj´cie lotnicze Midway wykonane w trakcie wspó∏nych manewrów z marynarkà
australijskà, 10.1979.
fot. zbiory Arthur D. Baker III
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19 kwietnia tego roku, w odpowiedzi na zaj´cie przez wojska pó∏nocnowietnamskie
2/3 terytorium Wietnamu Po∏udniowego,
na wody po∏udniowych Indochin wesz∏y lotniskowce uderzeniowe Midway (CVA-43),
Coral Sea (CVA-43), Hancock (CVA-19),
Enterprise (CVAN-65) oraz lotniskowiec
desantowy Okinawa (LPH-3). Dziesi´ç dni
póêniej okr´ty amerykaƒskiej 7 Floty rozpocz´∏y operacj´ „Frequent Wind”. Po zaj´ciu Sajgonu przez wojska pó∏nocnowietnamskie ewakuowano na ich pok∏ady setki
obywateli Stanów Zjednoczonych oraz
mieszkaƒców Wietnamu Po∏udniowego.
W ciàgu dwóch dni: 29 i 30 kwietnia Midway sta∏ si´ punktem etapowym dla przesz∏o 3 000 cywili oraz 989 marines. Dla ewakuacji uciekinierzy chwytali si´ przy tym
ró˝nych sposobów. Najbardziej desperackim z nich by∏a ucieczka pu∏kownika armii
po∏udniowowietnamskiej. Nie mogàc doczekaç si´ na ewakuacj´, zabrawszy ˝on´
i piàtk´ dzieci, wyrwa∏ si´ on z obl´˝onego
miasta niewielkim samolotem obserwacyjnym Cessna O1 „Bird Dog”. Uzyskawszy
pozwolenie, zgrabnie wylàdowa∏ na skoÊnej
cz´Êci pok∏adu lotniskowca przy wiwatach
za∏ogi okr´tu. Ten okres s∏u˝by jednostki
zosta∏ nagrodzony Navy Unit Commendation. BezpoÊrednio po zakoƒczeniu operacji „Frequent Wind” Midway skierowa∏ si´
Tym razem burtowe uj´cie Midway, 10.1979.
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na po∏udnie, aby w Zatoce Syjamskiej, dla
zabezpieczenia przed dostaniem si´ w r´ce
wroga, przyjàç na pok∏ad ponad sto samolotów budowy amerykaƒskiej. W dniu 30
czerwca okr´t wraz z jednostkami bliêniaczymi zosta∏ przeklasyfikowany na lotniskowiec uniwersalny i otrzyma∏ sygnatur´
CV-41. Po krótkim postoju w Subic Bay,
od paêdziernika do koƒca listopada jednostka operowa∏a na wodach Oceanu Indyjskiego. Na Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
1975 roku okr´t powróci∏ do Yokosuka.
Kolejne lata to dalsza s∏u˝ba lotniskowca
na wodach Oceanów Spokojnego i Indyjskiego. W tym czasie Midway wykonywa∏
ró˝ne zadania, których w czerwcu 1976 roku znalaz∏ si´ udzia∏ w operacji „Team Siprit” — intensywnych çwiczeniach w walce
radioelektronicznej oraz bombardowaniach terytorium Korei Po∏udniowej.
W sierpniu lotniskowiec dokona∏ demonstracji si∏y u wybrze˝a Korei Pó∏nocnej.
Prowadzony przez niego zespó∏ znalaz∏ si´
tam w dniu 21 sierpnia, w odpowiedzi
na majàce miejsce trzy dni wczeÊniej zabicie dwóch oficerów armii amerykaƒskiej
przez ˝o∏nierzy pó∏nocnokoreaƒskich.
W lutym 1978 roku lotniskowiec bra∏ udzia∏
w prowadzonej wspólnie z japoƒskimi morskimi si∏ami samoobrony operacji „Time
Spirit ‘78”. Te najwi´ksze ówczeÊnie çwicze-

nia mi´dzynarodowe odbywa∏y si´ na Morzach Wschodniochiƒskim i Japoƒskim,
znajdujàc si´ w centrum zainteresowania
lotnictwa radzieckiego. W roku 1978 zdj´to
z okr´tu wszystkie pozosta∏e dzia∏a uniwersalne 127 mm.
W 1979 roku grupa bojowa Midway operowa∏a tak˝e na wodach Morza Arabskiego
i Zatoki Perskiej, zaznaczajàc obecnoÊç marynarki amerykaƒskiej w ˝ywotnie wa˝nym
dla Stanów Zjednoczonych regionie wydobycia ropy naftowej. Okr´t przebywa∏ tam
od 16 kwietnia, kiedy to zluzowa∏ lotniskowiec Constallation (CV-64), do 30 maja.
Podczas postoju Midway w Hong Kongu
w sierpniu tego roku, na jego pok∏ad przyby∏
z wizytà kurtuazyjnà wiceprezydent USA.
W dniu 18 listopada tego roku okr´t przyby∏
do pó∏nocnej cz´Êci Morza Arabskiego, co
by∏o zwiàzane z kryzysem iraƒskim. Trzy dni
póêniej do∏àczy∏a do niego grupa bojowa
lotniskowca Kitty Hawk (CV-63), a 22 stycznia 1980 roku atomowy lotniskowiec Nimitz
(CVN-68) wraz z okr´tami swej eskorty.
Okr´ty te wspólnie os∏ania∏y si∏y desantowe,
których zadaniem by∏o odbicie 63 zak∏adników przetrzymywanych od 4 listopada poprzedniego roku w ambasadzie amerykaƒskiej w Teheranie. W dniu 5 lutego 1980 roku Midway zosta∏ zluzowany przez bliêniaczy Coral Sea (CV-43).
fot. zbiory Arthur D. Baker III
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G∏ówne daty dotyczàce s∏u˝by Midway
Okr´t
Nazwa

Sygn.

Midway

CVB-41

Po∏o˝enie st´pki

Wodowanie

W s∏u˝bie

SkreÊlenie z listy floty

27.10.1943

20.03.1945

09.10.1945

17.03.1997

Dane taktyczno-techniczne Midway (1989)
wypornoÊç:
wymiary:
zanurzenie maksymalne:
pok∏ad lotniczy:
moc maszyn:
pr´dkoÊç:
zasi´g:
grupa lotnicza:

uzbrojenie:

za∏oga:

standardowa 51 000 ton; pe∏na 64 002 tony;
d∏ugoÊç: maks. 297,80 m, na KLW 275,84 m; szerokoÊç: na KLW 44,20 m; maks. 78,79 m;
10,77 m;
d∏ugoÊç 297,85 m; szerokoÊç 78,79 m;
nominalna 212 000 KM;
32,0 w przy mocy nominalnej;
11 200 Mm przy 20 w ;
48 myÊliwców bombardujàcych McDonnell Douglas F/A 18 „Hornet”, 10 bombowców uderzeniowych
Grumman A-6E „Intruder”; 4 samoloty-zbiornikowce Grumman KA-6D; 4 samoloty rozpoznania
elektronicznego Grumman EA-6B; 4 samoloty rozpoznania elektronicznego Grumman E-2C „Hawkeye”;
6 Êmig∏owców Sikorsky SH-3H „Sea King”;
16 wyrzutni rakietowych pocisków przeciwlotniczych „Sea Sparrow” Mk 25 ( 2 x VIII );
3 zestawy dzia∏ek przeciwlotniczych 20 mm „Vulcan/Phalanx”
2 dzia∏ka salutacyjne 40 mm;
142 oficerów + 2 684 podoficerów i marynarzy + 1 854 osoby za∏ogi lotniczej

Po przesz∏o trzymiesi´cznym odpoczynku w Yokosuka, tym razem to Midway
w dniu 30 maja 1980 roku zluzowa∏ swego
bliêniaka na pozycji na po∏udnie od po∏o˝onych na Morzu Japoƒskim Wysp Cheju-Do. Powodem tej akcji by∏y zamieszki
w Korei Po∏udniowej. W dniu 17 sierpnia
okr´t zluzowa∏ z kolei na Oceanie Indyjskim Constellation (CV-64) i wraz z atomowym lotniskowcem Dwight D. Eisenhower
(CVN-69) do 6 listopada 1980 roku pe∏ni∏
s∏u˝b´ w rejonie Morza Arabskiego. W ciàgu 1980 roku Midway sp´dzi∏ na Oceanie
Indyjskim ∏àcznie 118 dni. Koniec roku nie
by∏ jednak pomyÊlny dla lotniskowca bowiem zderzy∏ si´ on w rejonie wyspy Borneo z panamskim statkiem Cactus. W katastrofie, która mia∏a miejsce w cieÊninie Palawan, zgin´∏o dwóch marynarzy okr´tu
amerykaƒskiego, a trzech innych zosta∏o
rannych. JednoczeÊnie z wybuchem wojny
w Afganistanie Midway wraz z Kitty Hawk
(CV-63) zosta∏ postawiony w stan gotowoÊci bojowej i obydwa lotniskowce patrolowa∏y Morze Arabskie.

Lata osiemdziesiàte Midway sp´dzi∏ pe∏niàc w dalszym ciàgu s∏u˝b´ na Zachodnim
Pacyfiku. W dniu 16 marca 1981 roku jeden z samolotów Grumman A-6 „Intruder”, nale˝àcy do patrolujàcego Morze Po∏udniowochiƒskie dywizjonu VA-115 lotniskowca, zauwa˝y∏ na powierzchni wody cywilny Êmig∏owiec. Wys∏ane niezw∏ocznie
na ratunek 2 maszyny ratownicze HC-1
„Det” podnios∏y z wody wszystkich 17 pasa˝erów cywilnej maszyny i przenios∏y ich
na okr´t. Sam Êmig∏owiec zosta∏ równie˝
wydobyty i przeniesiony na pok∏ad lotniczy
Midway. We wrzeÊniu 1981 roku pok∏ad
lotniskowca stojàcego w bazie Yokosuka
odwiedzi∏ Zast´pca Szefa Operacji Floty,
który wizytowa∏ jednostki marynarki
na Dalekim Wschodzie. W tym samym roku okr´t wyposa˝ono w trzy przeciwlotnicze zestawy obrony bezpoÊredniej dzia∏ek
kalibru 20 mm „Vulcan/Phalanx” Mk 15
oraz dwa zestawy po osiem wyrzutni rakiet
przeciwlotniczych „Sea Sparrow” Mk 25.
Za swojà s∏u˝b´ od 27 lipca 1982 roku
do 1 maja 1984 roku, w dniu 2 grudnia

Stacje radarowe lotniskowca Midway
Stan na
1945
1947
1953
1961
1963
1988
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Typ
SK-2; SX; SR-4
SX; SR-2
SPS-6; SPS-8A
SPS-43; SPS-12; SPS-8A
SPS-43; SPS-30
SPS-48; SPS-49; SPS-43; SPS-10

1984 roku otrzyma∏ ponownie Meritorious
Unit Commendation.
Podczas patrolu na Morzu Po∏udniowochiƒskim, w dniu 25 marca 1986 roku z pok∏adu Midway po raz ostatni wystartowa∏
myÊliwiec McDonnell F-4S „Phantom” II.
W dniu 1 kwietnia 1986 roku lotniskowiec
zosta∏ wprowadzony na dok w Yokosuka,
gdzie kosztem 30 milionów dolarów jego
kad∏ub z ka˝dej burty wyposa˝ono w nowe
zbiorniki wypornoÊciowe o d∏ugoÊci
182,88 m i szerokoÊci 3,05 m. Dzi´ki zwi´kszeniu wypornoÊci mia∏y one poprawiç statecznoÊç okr´tu podczas prowadzenia operacji lotniczych. Jego pok∏ad zosta∏ przystosowany do dzia∏ania nowych myÊliwców
bombardujàcych McDonnell Douglas
F/A 18 „Hornet”, które mia∏y zastàpiç zarówno myÊliwce McDonnell F-4S „Phantom” II, jak i bombowce szturmowe Vought A-7 „Corsair” II. Prace stoczniowe zosta∏y zakoƒczone w dniu 28 listopada tego˝
roku, po czym Midway kontynuowa∏ s∏u˝b´
na Oceanie Indyjskim i Pacyfiku. W latach
1987 i 1988 bra∏ udzia∏ w operacji „Ernest
Will”, za co otrzyma∏ Armed Forces Expeditionary Medal. Wyposa˝enie okr´tu
w dodatkowe zbiorniki wypornoÊciowe
zmniejszy∏o problemy z zalewaniem pok∏adu lotniczego, jednak na skutek zwi´kszenia wysokoÊci metacentrycznej spowodowa∏o zmniejszenie okresu ko∏ysaƒ do 9 sekund. Prowadzenie operacji lotniczych (làdowanie samolotów) w trudnych warunkach pogodowych by∏o wi´c utrudnione
w dalszym ciàgu — tyle, ˝e teraz z innego
powodu. Remedium na tà niedogodnoÊç
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mia∏o byç wykonanie na zbiornikach wypornoÊciowych skosów do linii wodnej tak,
aby szerokoÊç okr´tu na niej sprowadziç
do wielkoÊci pierwotnej, przy jednoczesnym zachowaniu wi´kszoÊci dodatkowej
wypornoÊci. Prace korekcyjne zamierzano
przeprowadziç w ramach Êrodków Roku
Finansowego 1988, jednak Kongres nie autoryzowa∏ tego remontu zabierajàc 25 milionów dolarów planowanych na ten cel.
Kad∏ub Midway pozosta∏ wi´c niezmieniony do koƒca s∏u˝by okr´tu. Prze∏om lat
1989 i 1990 to intensywna s∏u˝ba morska
lotniskowca, podczas której operowa∏ on
w pó∏nocnej cz´Êci Morza Arabskiego oraz
odby∏ seri´ podró˝y min. do Australii, Kenii, Tajlandii, Korei i Filipin odwiedzajàc
Perth, Mombas´, Pusan, Hong Kong, Singapur i baz´ Diego Garcia. Na poczàtku
grudnia 1989 roku, podczas powrotu z misji
na Oceanie Indyjskim, wzià∏ udzia∏ w operacji „Classic Resolve”. W jej ramach zapewnia∏ wsparcie dla zagro˝onego zamachem stanu filipiƒskiego rzàdu prezydent
Corazon Aquino. Za tà akcj´ lotniskowiec
otrzyma∏ kolejny Armed Forces Expeditionary Medal.
W dniu 20 czerwca 1990 roku na pok∏adzie Midway mia∏y miejsce dwie silne eksplozje. Spowodowa∏y one pot´˝ny po˝ar,
który zlokalizowano dopiero po 10 godzinach. Jego skutkiem by∏a Êmierç trzech
cz∏onków za∏ogi lotniskowca, rany wielu in-

nych oraz powa˝ne uszkodzenia kad∏uba
lotniskowca. Media amerykaƒskie uwa˝a∏y,
˝e tak ci´˝kie skutki wypadku zwiàzane by∏y
ze znacznym zaawansowaniem wiekowym
okr´tu. Mimo potencjalnej groêby wycofania ze s∏u˝by, inwazja Iraku na Kuwejt
w dniu 2 paêdziernika 1990 roku spowodowa∏a, ˝e po dokonaniu niezb´dnych napraw
w Yokosuka, Midway zosta∏ skierowany jednak do Arabii Saudyjskiej, majàc w ramach
Operacji „Desert Shield” broniç tego kraju
przed inwazjà irackà. W dniu 1 listopada
okr´t zluzowa∏ Independence (CV-62)
na pozycji w pó∏nocnej cz´Êci Morza Arabskiego, aby dwa tygodnie póêniej wziàç
udzia∏ w operacji „Imminent Thunder”.
Podczas trwajàcych osiem dni çwiczeƒ, oko∏o tysiàca ˝o∏nierzy piechoty morskiej wylàdowa∏o w pó∏nocnej cz´Êci Arabii Saudyjskiej. W ca∏ej akcji wzi´∏o udzia∏ 16 okr´tów
wojennych i przesz∏o 1 100 samolotów.
Po odrzuceniu ultimatum ONZ i odmowie
wycofania si´ wojsk irackich z Kuwejtu si∏y
mi´dzynarodowe przystàpi∏y w dniu 16
stycznia 1991 roku do operacji „Desert
Storm”. Midway bra∏ udzia∏ w dzia∏aniach
bojowych a˝ do jej zakoƒczenia o pó∏nocy
27 lutego 1991 roku. Podczas obydwu Operacji tj. „Desert Shield” i „Desert Storm”
lotniskowiec s∏u˝y∏ jako okr´t flagowy dowódcy Si∏ Bojowych w Zatoce Perskiej (Task
Force 154). W ciàgu ca∏ego konfliktu jego
samoloty wykona∏y ponad 3 000 lotów bojo-

Midway w trakcie holowania z Puget Sound do San Diego, 11.04.1992.

wych nad Irakiem i Kuwejtem, przy czym
by∏ on jedynym lotniskowcem, który w ca∏ej
operacji nie poniós∏ ˝adnych strat ludzkich.
Za udzia∏ w akcji na Bliskim Wschodzie Midway otrzyma∏ ponownie Battle Efficiency
Award oraz Navy Unit Commendation.
W dniu 11 marca okr´t opuÊci∏ Zatok´ Perskà i skierowa∏ si´ do Yokosuka. Jednym
z ostatnich zadaƒ Midway by∏ udzia∏ w operacji „Fiery Vigil”. W jej ramach w dniach
od 12 do 27 czerwca 1991 roku, okr´t niós∏
pomoc mieszkaƒcom Filipin oraz ratowa∏
baz´ morskà w Subic Bay, podczas erupcji
wulkanu Pinatubo. Lotniskowiec ewakuowa∏ przesz∏o 1 800 osób, które dostarczy∏
na wysp´ Cebu, skàd przewieziono je
do Stanów Zjednoczonych.
W sierpniu 1991 roku Midway opuÊci∏
Yokosuka i uda∏ si´ do Pearl Harbor na Hawajach. Tutaj lotniskowiec przekaza∏ swe
5 Skrzyd∏o Powietrzne Independence
(CV-62), który zastàpi∏ go w Yokosuka, sam
natomiast zosta∏ skierowany do San Diego
w Kalifornii. W dniu 11 kwietnia 1992 roku
wycofano go ze s∏u˝by i pozostawiono w rezerwie w North Island Naval Air Station.
Okr´t zosta∏ skreÊlony z listy floty w dniu 17
marca 1997 roku. Nie z∏omowano go jednak, pozostawiajàc w Navy Inactive Ship
Maintenance Facility w Bremerton w stanie
Waszyngton. Midway zosta∏ przekazany
stowarzyszeniu San Diego Aircraft Carier
Museum, które podj´∏o si´ przygotowania
fot. U.S. Navy via „Warship International”

EPOKA ATOMU
Grupy lotnicze lotniskowca Midway

50

Stan na

Grupa lotnicza

05.1945

74 Grupa Powietrzna

1949

6 Grupa Powietrzna

02.1955

–

09.1958

2 Grupa Powietrzna

09.1959

2 Grupa Powietrzna

10.1961

2 Grupa Powietrzna

05.1963

2 Grupa Powietrzna

03.1965

2 Skrzyd∏o Powietrzne

04.1971

5 Skrzyd∏o Powietrzne

10.1973

5 Skrzyd∏o Powietrzne

Dywizjony (samoloty/Êmig∏owce)
VF (Vought F4U „Corsair”);
VB (Curtiss SB2C „Helldiver”)
VF-61 (Vought F4U „Corsair”);
VF (Grumman F8F „Bearcat”)
VF-12, VF-101, VF-174 (Grumman F9F „Panther”);
VA-15 (Douglas AD „Skyraider”)
VF-64 (McDonnel F3H „Demon”);
VF-211 (Vought F8U „Crusader”);
VA-63, VA-65 (Douglas AD „Skyraider”);
VAH-8 (Douglas A3D „Skywarrior”)
VF-21, VF-24 (Vought F8U „Crusader”);
VA-22, VA-23, VA-25 (Douglas AD „Skyraider”);
VAH-8 (Douglas A3D „Skywarrior”);
VFP-63 (Vought F8U-1P „Crusader”)
VF-21, (McDonnel F3H „Demon”);
VF-24 (Vought F8U „Crusader”);
VMA-211 (McDonnell Douglas A4D „Skyhawk”);
VA-22 (McDonnell Douglas A4D-2 „Skyhawk”);
VA-23 (McDonnell Douglas A4D „Skyhawk”);
VA-25 (Douglas AD-7 „Skyraider”);
VAH-8 (Douglas A3D „Skywarrior”);
VAW-13 (Douglas AD-5Q „Skyraider”);
VFP-63 (Vought F8U-1P „Crusader”)
VF-21, (McDonnel F3H Demon);
VF-24 (Vought F8U „Crusader);
VA-22 (McDonnell Douglas A4D „Skyhawk”);
VA-23 (McDonnell Douglas A4D Skyhawk”);
VA-25 (Douglas AD-7 „Skyraider”);
VAH-8 (Douglas A3D „Skywarrior”);
VAW-11 (Grumman W2F „Tracer”);
VF-21, VF-111 (McDonnel F-4B „Phantom” II);
VA-22 (McDonnell Douglas A-4C „Skyhawk”);
VA-23 (McDonnell Douglas A-4E „Skyhawk”);
VA-25 (Douglas A-1H „Skyraider”);
VAH-8 (Douglas A-3B „Skywarrior”);
VAW-11 (Grumman E-1B „Tracer”);
VAP-61 (Douglas RA-3B „Skywarrior”);
VFP-63 (Vought RF-8A „Crusader”);
HU-1 (Kaman UH-2A „Seasprite”)
VF-151 (McDonnel F-4B „Phantom” II);
VF-161 (McDonnel F-4B „Phantom” II);
VA-56 (Vought A-7B „Corsair” II);
VA-93 (Vought A-7B „Corsair” II);
VA-115 (Grumman A-6A + KA-6D „Intruder”);
VAQ-130 (Douglas EKA-3B „Skywarrior”);
VAW-115 (Grumman E-2B „Hawkeye”);
VFP-63 (Vought RF-8A „Crusader”);
HC-1 (Sikorsky SH-3G „Sea King”);
HC-7 (Sikorsky SH-3A „Sea King”)
VF-151 (McDonnel F-4N Phantom II);
VF-161 (McDonnel F-4N „Phantom” II);
VA-56 (Vought A-7B „Corsair” II);
VA-93 (Vought A-7B „Corsair” II);
VA-115 (Grumman A-6A/B + KA-6D „Intruder”);
VAW-115 (Grumman E-2B „Hawkeye”);
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Grupy lotnicze lotniskowca Midway c.d.
Stan na

Grupa lotnicza

01.1974

5 Skrzyd∏o Powietrzne

01.1975

5 Skrzyd∏o Powietrzne

01.1977

5 Skrzyd∏o Powietrzne

01.1984

5 Skrzyd∏o Powietrzna

01.1987

5 Skrzyd∏o Powietrzna

10.1990

5 Skrzyd∏o Powietrzna
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Dywizjony (samoloty/Êmig∏owce)
VFP-63 (Vought RF-8A „Crusader”);
HC-1 (Sikorsky SH-3G „Sea King”);
VMCJ-1 (Grumman EA-6A „Intruder”)
VF-151 (McDonnel F-4N „Phantom” II);
VF-161 (McDonnel F-4N „Phantom” II);
VA-56 (Vought A-7B „Corsair” II);
VA-93 (Vought A-7B „Corsair” II);
VA-115 (Grumman A-6A/B + KA-6D „Intruder”);
VAW-115 (Grumman E-2B „Hawkeye”);
HC-1 (Sikorsky SH-3G „Sea King”);
VMCJ-1 (Grumman EA-6A Intruder + Vought RF-8A „Crusader”);
VQ-1 (Douglas EA-3B „Skywarrior”);
VF-151 (McDonnel F-4N „Phantom” II);
VF-161 (McDonnel F-4N „Phantom” II);
VA-56 (Vought A-7B „Corsair” II);
VA-93 (Vought A-7B „Corsair” II);
VA-115 (Grumman A-6A/B + KA-6D „Intruder”);
VAW-115 (Grumman E-2B „Hawkeye”);
HC-1 (Sikorsky SH-3G „Sea King”);
VMFP-3 (Vought RF-8A „Crusader”);
VMAQ-2 (Grumman EA-6B „Prowler”);
VMCJ-1 (Grumman EA-6A „Intruder” + Vought RF-8A „Crusader”)
VF-151 (McDonnell F-4 „Phantom” II);
VF-161 (McDonnell F-4N „Phantom” II);
VA-56 (Vought A-7E „Corsair” II);
VA-93 (Vought A-7E „Corsair” II);
VA-115 (Grumman A-6E + KA-6D „Intruder”);
VAW-115 (Grumman E-2 „Hawkeye”);
VMAQ-2 (Grumman EA-6A „Intruder”);
VMFP-3 (McDonnell RF-4B „Phantom” II);
VF-151 (McDonnell F-4S „Phantom” II);
VF-161 (McDonnell F-4S „Phantom” II);
VA-56 (Vought A-7E „Corsair” II);
VA-93 (Vought A-7E „Corsair” II);
VA-115 (Grumman A-6E + KA-6D „Intruder”);
VAW-115 (Grumman E-2C „Hawkeye”);
VAQ-136 (Grumman EA-6B „Prowler”);
HS-12 (Sikorsky SH-3H „Sea King”);
VFA-151 (McDonnell Douglas F-18A „Hornet”);
VFA-192 (McDonnell Douglas F-18A „Hornet”);
VFA-195 (McDonnell Douglas F-18A „Hornet”);
VA-115 (Grumman A-6E + KA-6D „Intruder”);
VAW-115 (Grumman E-2C „Hawkeye”);
VAQ-136 (Grumman EA-6B „Prowler”);
HS-12 (Sikorsky SH-3H „Sea King”)
VFA-151 (McDonnell Douglas F-18A „Hornet”);
VFA-192 (McDonnell Douglas F-18A „Hornet”);
VFA-195 (McDonnell Douglas F-18A „Hornet”);
VA-115 (Grumman A-6E + KA-6D „Intruder”);
VA-185 (Grumman A-6E + KA-6D „Intruder”);
VAW-115 (Grumman E-2C „Hawkeye”);
VAQ-136 (Grumman EA-6B „Prowler”);
HS-12 (Sikorsky SH-3H „Sea King”);
VRC-50 (Grumman C-2C „Greyhound”)
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jego ekspozycji w tym mieÊcie. Koszt przystosowania lotniskowca do roli okr´tu-muzeum ma si´gnàç 5 mln. USD. Cz´Êç zadaƒ
jest finansowana ze Êrodków municypalnych, lecz wi´kszoÊç tej kwoty (oko∏o 70%)
ma zostaç pokryta przez donatorów. Wiele
prac przygotowawczych na pok∏adzie lotniskowca wykonujà wolontariusze. Aktualnie
na jednostce trwajà prace nad udost´pnieniem jej cz´Êci zwiàzanej z prowadzeniem
operacji lotniczych oraz pomieszczeƒ sztabowych i Centrum Informacji Bojowej. Restaurowanych jest tak˝e pi´ç egzemplarzy
samolotów: Grumman E2C „Hawkeye”,
Grumman F-14 „Tomcat”, McDonnell F-4B „Phantom” II, Grumman A-6 „Intruder” oraz Vought A-7B „Corsair” II.
W paêdzierniku tego roku zosta∏y zakoƒczone negocjacje z administracjà portu
w San Diego, która przekaza∏a do dyspozycji SDCAM po∏udniowà cz´Êç Navy Pier.
Planuje si´, ˝e wiosnà 2003 roku okr´t zostanie przeholowany na miejsce postoju,
a latem nastàpi otwarcie jego pok∏adu dla
zwiedzajàcych.

Wybrane samoloty grup
lotniczych lotniskowców typu Midway
Grumman F8F „Bearcat”
Jednomiejscowy, jednosilnikowy myÊliwiec Marynarki Stanów Zjednoczonych.
Projekt samolotu F8F powsta∏ w odpowiedzi na zapotrzebowanie floty na myÊliwiec
mogàcy operowaç z pok∏adów wszystkich

lotniskowców. Przy opracowaniu jego rozwiàzaƒ technicznych konstruktorzy koncernu Grumman dokonali udoskonalenia
konstrukcji myÊliwca pok∏adowego F6F
„Hellcat”. Podpisanie kontraktu na nowy
samolot (zamówiono dwa prototypy maszyn XF8F-1) nastàpi∏o w dniu 27 listopada 1943 roku. Pierwszy lot prototypu
oznaczonego jako G-58 mia∏ miejsce 31
sierpnia 1944 roku. Samolot otrzyma∏ najmocniejszy, dost´pny wówczas silnik, taki
sam jaki nap´dza∏ myÊliwce „Hellcat”
i „Tigercat” Grummana. Zastosowanie go
na ma∏ym, lekkim p∏atowcu przynios∏o
efekt w postaci bardzo zwrotnej, szybkiej
maszyny, o pr´dkoÊci wznoszenia wi´kszej
o 30% od myÊliwców „Hellcat”. Ustanowiony przez F8F rekord wznoszenia: 91
sekund na wysokoÊç 3 048 m (10 tys. stóp)
przetrwa∏ niemal trzydzieÊci lat. Pierwsze
egzemplarze F8F dostarczono Marynarce
21 maja 1945 roku, jednak samoloty tego
typu nie by∏y gotowe do s∏u˝by przed koƒcem II wojny Êwiatowej. F8F „Bearcat” by∏
ostatnim myÊliwcem produkcji koncernu
Grumman, nap´dzanym silnikiem t∏okowym. Z zamówionych ∏àcznie 2 033 samolotów tego typu wyprodukowano ∏àcznie
1 266 egzemplarzy. MyÊliwce F8F s∏u˝y∏y
w U.S. Navy do 1952 roku. Kilka z nich
przekazano lotnictwu francuskiemu,
w którego sk∏adzie operowa∏y w Indochinach, a 129 sprzedano Tajlandii.
Grumman F8F by∏ dolnop∏atem o powierzchni skrzyde∏ 22,67 m2. „Bearcat” by∏

Podstawowe dane taktyczno-techniczne myÊliwców Grumman F8F-1 „Bearcat”
wymiary:
nap´d:
uzbrojenie:
masa:
pr´dkoÊç:
zasi´g:
pu∏ap:

rozpi´toÊç 10,92 m; 7,24 m (ze z∏o˝onymi skrzyd∏ami);
d∏ugoÊç 8,43 m; wysokoÊç 4,22 m;
jeden silnik t∏okowy Pratt & Whitney R2800-34W o mocy nominalnej
2 100 KM; jedno Êmig∏o cztero∏opatowe
4 karabiny maszynowe 12,7 mm, zaczepy dla uzbrojenia
o masie do 868 kg.
w∏asna 3 186 kg; maksymalna startowa 5 873 kg;
maksymalna bojowa 4 198 kg;
maksymalna lotu poziomego 677 km/h; przelotowa 462 km/h;
bojowy 402 km; maksymalny 2 398 km;
praktyczny 11 795 m.

Uwaga: rysunki samolotów nie sà w jednej skali.
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pierwszym myÊliwcem U.S. Navy, który
otrzyma∏ os∏on´ kabiny pilota o kroplowatym, kulistym kszta∏cie. Taka, ca∏kowicie
przezroczysta os∏ona zapewnia∏a doskona∏à widocznoÊç z kokpitu w ka˝dym kierunku. Uzbrojenie pierwszych wersji samolotów stanowi∏y 4 karabiny maszynowe
12,7 mm oraz do 868 kg bomb. Póêniejsza
wersja maszyn F8F by∏a wyposa˝ona w 4
dzia∏ka kalibru 20 mm oraz cztery zaczepy,
na których mo˝na by∏o mocowaç dwie
bomby o masie po 454 kg lub cztery rakiety kalibru 127 mm, albo zamiennie dwa
odrzucane zbiorniki paliwa o pojemnoÊci
po 568 litrów.
MyÊliwce Grumman F8F „Bearcat” by∏y produkowane w nast´pujàcych wersjach: 1B — uzbrojona w 4 dzia∏ka
20 mm;... N — przystosowana do walki
nocnej;... D — przystosowana do kierowania Êmig∏owcami bezza∏ogowymi. Samoloty serii F8F-2 zosta∏y wyposa˝one w silnik
Pratt & Whitney R2800-30W o mocy
2 250 KM oraz w dzia∏ka pok∏adowe
20 mm. Maszyny te by∏y produkowane
tak˝e w wersji 2P — samolotu rozpoznania fotograficznego. Z licencyjnej budowy
myÊliwców tego typu przez General Motors (1 876 maszyn serii oznaczonej jako
F8M-1), zrezygnowano wraz z zakoƒczeniem II wojny Êwiatowej.
McDonnell F3H (F-3) „Demon”
Jednomiejscowy, jednosilnikowy myÊliwiec pok∏adowy Marynarki Stanów Zjednoczonych. Koncern McDonnell Aircraft
Co. opracowa∏ projekt samolotu F3H jako ofert´ na prowadzony przez Marynark´ w 1949 roku konkurs na odrzutowy
myÊliwiec przechwytujàcy, majàcy byç nast´pcà samolotów McDonnell F2H „Banshee”,. Pierwszy lot prototypowego
XF3H-1 mia∏ miejsce 7 sierpnia 1951 roku, a pierwszà maszyn´ bojowà dostarczono do dywizjonu VF-14 w dniu 7 marca
1956 roku. F3H „Demon” by∏y jedynymi
jednosilnikowymi myÊliwcami zaprojektowanymi dla Marynarki przez McDonnell’a. Konstruktorzy koncernu stoczyli
przy tym d∏ugà i ostatecznie przegranà
walk´ z ich nap´dem, stosujàc silniki turboodrzutowe ró˝nych typów. Chocia˝ maszyny te majà trwa∏e miejsce w historii lotnictwa morskiego nigdy nie spe∏ni∏y pok∏adanych w nich nadziei. Ich budow´ zakoƒczono w listopadzie 1959 roku,
a ostatni z wyprodukowanych 519 samolotów zosta∏ dostarczony Marynarce
8 kwietnia 1960 roku. Kariera myÊliwców
McDonnell F3H „Demon” w lotnictwie
U.S. Navy by∏a krótka. Jednostki w nie
uzbrojone bra∏y udzia∏ w akcjach bojowych jedynie podczas kryzysów libaƒskie-
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Podstawowe dane taktyczno-techniczne myÊliwców McDonnell F3H-2 „Demon”
wymiary:
nap´d:
uzbrojenie:
masa:
pr´dkoÊç:
zasi´g:
pu∏ap:

rozpi´toÊç 10,77 m; d∏ugoÊç 17,97 m; wysokoÊç 4,44 m;
jeden silnik Allison J71-A-2 o ciàgu nominalnym 4 340 KG
i maksymalnym (z dopalaniem) 6 250 kG;
4 dzia∏ka 20 mm; uzbrojenie o ∏àcznej masie do 2 604 kg;
w∏asna 9 240 kg; bojowa 13 217 kg;
maksymalna startowa 16 926 kg;
maksymalna 1 152 km/h na poziomie morza;
1 035 km/h na wysokoÊci 10 668 m;
normalny 1 900 km; maksymalny 2 200 km;
praktyczny 13 000 m.

go i Quemoy w 1958 roku, przy czym samoloty tego typu ca∏kowicie wycofano ze
s∏u˝by ju˝ w sierpniu 1964 roku.
MyÊliwce McDonnell F3H „Demon”
serii -1 by∏y nap´dzane silnikami Westinghouse’a: poczàtkowo J40-WE-8 o ciàgu
3 124 KG (4 557 KG — z dopalaniem),
póêniej J40-WE-22 i -22A o ciàgu 3 255
KG (4 730 KG). Ze wzgl´du na k∏opoty
z silnikami J40 maszyny serii -2 otrzyma∏y
nowy nap´d — silniki turboodrzutowe Allison J71-A-2 o ciàgu 4 340 KG (6 250 KG
z dopalaniem). Zwi´kszono tak˝e
z 41,06 m2 do 48,22 m2 powierzchni´ ich
skrzyde∏. Uzbrojenie samolotów w tej wersji stanowi∏y 4 sta∏e dzia∏ka kalibru 20 mm
z zapasem 600 pocisków. Na czterech zaczepach podskrzyd∏owych i dwóch podkad∏ubowych maszyny te mog∏y przenosiç
∏àcznie do 2 604 kg uzbrojenia i wyposa˝enia. Mog∏y to byç np. 4 pociski N-7 „Sidewinder” i/lub dwa odrzucane, podkad∏ubowe zbiorniki paliwa o pojemnoÊci
1,015 m3 ka˝dy. Wersja... 2M by∏a przystosowana do odpalania czterech pocisków
N-2 „Sparrow” I (od wrzeÊnia 1962 roku
N-6 „Sparrow” III). MyÊliwce McDonnell
F3H „Demon” by∏y produkowane tak˝e
w wersjach:... N — uniwersalnej, przystosowanej do dzia∏ania w ka˝dych warunkach atmosferycznych oraz... P — rozpoznania fotograficznego. Projektowana seria -3 myÊliwców Demon, których nap´d
mia∏y stanowiç silniki General Electric
J73-GE-3 o ciàgu 3 993 KG (5 599 KG
z dopalaniem) nigdy nie wesz∏a do pro-
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dukcji seryjnej. Przeznaczone dla tej serii
p∏atowce wyposa˝ono w silniki J71.
Douglas AD (A-1) „Skyraider”
Jednomiejscowy, jednosilnikowy bombowiec nurkujàcy/samolot torpedowy dalekiego zasi´gu Marynarki Stanów Zjednoczonych. Potrzeba zaprojektowania nowego samolotu tej klasy o dobrych osiàgach dla amerykaƒskiego lotnictwa pok∏a-

dowego zrodzi∏a si´ pod koniec II wojny
Êwiatowej. Projekt maszyn serii AD powsta∏ wspólnym wysi∏kiem Biura Lotnictwa Marynarki i koncernu Douglas, który
zosta∏ wybrany dla realizacji podpisanego
6 lipca 1944 roku kontraktu. Podczas
opracowywania rozwiàzaƒ konstrukcyjnych maszyny wzi´to pod uwag´ dwa
g∏ówne aspekty. Pierwszym by∏y restrykcyjne ograniczenia ci´˝arowe, a drugim
zamiana ci´˝kich standardowych zwalniaków bomb, na l˝ejsze dzia∏ajàce na zasadzie odpalania eksplozyjnego. W efekcie
powsta∏ samolot o pr´dkoÊci przekraczajàcej o 27% najbardziej zaawansowane konstrukcje bombowców nurkujàcych, które
znajdowa∏y si´ w u˝yciu w 1945 roku. Douglas AD „Skyraider” pojawi∏ si´ jednak
zbyt póêno aby wziàç udzia∏ w dzia∏aniach
II wojny Êwiatowej. Sta∏ si´ natomiast podstawowa maszynà tej klasy podczas wojny
koreaƒskiej, gdzie zyska∏ opini´ najlepszego samolotu bliskiego wsparcia. Podobnà
funkcj´ pe∏ni∏ tak˝e podczas wojny
w Wietnamie. Pierwszy lot prototypowego
XBT2D-1 mia∏ miejsce 18 marca 1945 roku, a pierwsza dostawa dla dywizjonu bojowego 6 grudnia 1946 roku.. Do marca
1957 roku zbudowano ∏àcznie 3 180 bombowców serii AD ró˝nych wersji. Samoloty te wycofano ze s∏u˝by z koƒcem grudnia
1971 roku.
Uzbrojenie bombowców stanowi∏y usytuowane pod skrzyd∏ami 2 dzia∏ka kalibru
20 mm oraz zestawy bomb, rakiet i torped
o maksymalnym, ∏àcznym ci´˝arze
1 376 kg. I tak: pod kad∏ubem mo˝na by∏o

Podstawowe dane taktyczno-techniczne bombowców Douglas AD-1 „Skyraider”
wymiary:
nap´d:
uzbrojenie:
masa:
pr´dkoÊç:
zasi´g:
pu∏ap:

rozpi´toÊç 15, 24 m; d∏ugoÊç 11,68 m; wysokoÊç 5,33 m;
jeden silnik Wright R-3350-24W o mocy nominalnej 2 500 KM;
i maksymalnej bojowej 2 450 KM; jedno Êmig∏o cztero∏opatowe
2 dzia∏ka 20 mm oraz do 1 376 kg w ró˝nych konfiguracjach;
w∏asna 4 560 kg; maksymalna startowa 9 753 kg;
làdowania 6 278 kg; bojowa 7 769 kg;
maksymalna bojowa 561 km/h; przelotowa 333 km/h;
normalny 407 km; maksymalny 1 100 km;
praktyczny 6 096 m; bojowy 7 711 m.
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zamocowaç: bomb´ lub min´ o masie
do 868 kg, albo bomb´ g∏´binowà o masie
do 282 kg, albo jednà torped´ Mk 13-3;
na zaczepach podskrzyd∏owych: dwie
bomby o masach po 868 kg lub dwie bomby g∏´binowe po 282 kg lub dwie miny
po 434 kg lub dwie torpedy Mk 13-3, albo
dwa pociski rakietowe 299 mm „Tiny Tim”
lub 12 pocisków rakietowych 127 mm
HVAR.
Samoloty Douglas AD „Skyraider” by∏y
produkowane w nast´pujàcych seriach
rozwojowych: 2 — nap´dzana silnikiem
Wright R-3350-26W; 3 — wzmocniony kad∏ub, udoskonalone podwozie, nowy kokpit; 4 — wzmocnione podwozie, udoskonalone systemy rozpoznania i kierowania,
wzmocnione uzbrojenie; 5 — projekt
zmieniony: wersja dwumiejscowa (siedzenie dla obserwatora obok pilota), przystosowana do dzia∏ania w ka˝dych warunkach
pogodowych, udoskonalone wyposa˝enie
nawigacyjne, ∏atwoÊç przystosowania
na pok∏adzie lotniskowca do przewozu pasa˝erów, ∏adunków i chorych; 6 — jednomiejscowa, udoskonalone podwozie, kokpit, hydrauliczne nap´dy elementów wykonawczych sterowania, mo˝liwoÊç przenoszenia na zaczepach zewn´trznych
uzbrojenia o ci´˝arze do 1 520 kg i Êrednicy do 762 mm; 7 — nap´dzana silnikiem
R-3350-26WB, wzmocniona konstrukcja
dla przed∏u˝enia ˝ywotnoÊci. Maszyny
tych serii mog∏y byç budowane w nast´pujàcych wersjach:... Q — wyposa˝ona w zestaw walki radioelektronicznej;... W — wy-

posa˝ona w zestaw wczesnego ostrzegania;... N — przystosowana do walki w nocy i przeciwdzia∏ania radiolokacyjnego;...
U — przeciwdzia∏ania radiolokacyjnego,...
E — przeciwpodwodna;... L — przystosowana do dzia∏ania w warunkach zimowych.
Douglas A3D (A-3) „Skywarrior”
Dwusilnikowy pok∏adowy bombowiec
uderzeniowy Marynarki Stanów Zjednoczonych. Projekt samolotu powsta∏ na zamówienie, którego specyfikacj´ w styczniu
1948 roku przedstawi∏ Szef Operacji Floty.
Wymagania Marynarki dotyczy∏y budowy
pok∏adowego bombowca uderzeniowego
dalekiego zasi´gu, zdolnego do przenoszenia ∏adunku bomb o ∏àcznym ci´˝arze
4 340 kg. Jego podstawowym zadaniem
mia∏o byç atakowanie celów nawodnych.
Maszyna mia∏aby byç tak˝e zdolna
do przenoszenia uzbrojenia jàdrowego
o masie ∏àcznej 4 356 kg, na odleg∏oÊç
do 3 700 km. Przetarg na budow´ takiego
samolotu wygra∏ koncern Douglas, z którym pierwszy kontrakt Marynarka podpisa∏a w dniu 29 wrzeÊnia 1949 roku. Pierwszy lot prototypowej maszyny XA3D-1 odby∏ si´ w dniu 22 paêdziernika 1952 roku.
Dostawa pierwszego bombowca dla dywizjonu bojowego VAH-1 mia∏a miejsce
w dniu 31 marca 1961 roku. Ogromny, jak
na bazujàcy na lotniskowcach samolot,
szybko zyska∏ przydomek „wieloryba”. Budow´ bombowców Douglas A-3D „Skywarrior” zakoƒczono w styczniu 1961 ro-

Podstawowe dane taktyczno-techniczne bombowców Douglas A3D-2 „Skywarrior”
wymiary:
nap´d:
uzbrojenie:
masa:

pr´dkoÊç:
zasi´g:
pu∏ap:

rozpi´toÊç 22,09 m; d∏ugoÊç 22,77 m; wysokoÊç 6,95 m;
dwa silniki Pratt & Whitney J57-P10 o ciàgu nominalnym 4 767 KG;
i maksymalnym 5 623 KM;
2 dzia∏ka 20 mm; bomby i miny o ci´˝arze do 4 340 kg;
w∏asna 16 091 kg; bojowa 26 634 kg;
maksymalna startowa (katapulta) 32 682 kg;
maksymalna làdowania (aerofiniszery) 21 266 kg;
maksymalna lotu poziomego 982 km/h; przelotowa 837 km/h;
maksymalny 3 381 km;
praktyczny 12 495 m.

ku, przy czym ∏àcznie zbudowano 282 maszyny tego typu.
Bombowiec uderzeniowy Douglas A3D
„Skywarrior” posiada∏ konwencjonalnà
pó∏skorupowà konstrukcj´ kad∏uba i odchylone do ty∏u skrzyd∏a w uk∏adzie górnop∏ata. Skrzyd∏a mia∏y ca∏kowicie metalowe
poszycie i powierzchni´ 71,54 m2. Nap´d
samolotu stanowi∏y dwa, usytuowane
w gondolach podskrzyd∏owych, turboodrzutowe silniki Pratt & Whitney J57-P10,
o ciàgu po 5 623 KG. Silniki by∏y maszynami o przep∏ywie osiowym i podwójnych
wirnikach. Ka˝dy z nich mia∏ d∏ugoÊç
4,013 m i Êrednic´ 1,014 m. Bombowiec
A3D by∏y tak˝e wyposa˝one w 12 silników
rakietowych o ciàgu 1 953 kG, które s∏u˝y∏y do wspomagania startu. Samolot posiada∏ trójko∏owe podwozie, które podobnie
jak mechanizm sk∏adania skrzyde∏, usterzenie ogonowe, klapy i mechanizm ustawiania si∏y ciàgu silników by∏y nap´dzane
hydraulicznie. Za∏og´ samolotu stanowi∏o
trzech ludzi: pilot-dowódca, II pilot-bombardier oraz strzelec-nawigator. Maszyny
w wersji A3D-2 (A-3B) by∏y ponadto wyposa˝one w system przeciwdzia∏ania poÊlizgom podczas hamowania, automatyczne
ustawianie slotów kraw´dzi natarcia oraz
przystosowane do pe∏nienia roli powietrznego zbiornikowca. Ich za∏og´ stanowi∏y 4
osoby. Uzbrojenie artyleryjskie samolotów
stanowi∏y dwa, usytuowane w cz´Êci ogonowej dzia∏ka lotnicze kalibru 20 mm M3,
z zapasem 500 pocisków dla ka˝dego
z nich. Maszyny mog∏y przenosiç do 4
340 kg bomb i min w ró˝nych konfiguracjach. I tak przyk∏adowo: mog∏y to byç
bomby burzàce 12 po 217 kg; 6 po 434 kg;
4 po 868 kg lub 8 bomb przeciwpancernych o ci´˝arze po 694 kg; miny morskie:
12 Mk 50 (po 217 kg); 6 Mk 36
(po 434 kg); 4 Mk 25 lub Mk 39-0
(po 868 kg). Do kierowania bomb s∏u˝y∏
dalocelownik radarowy AN/ASB-1A. Samoloty posiada∏y bogate wyposa˝enie radiolokacyjne i radiowe.
Samoloty Douglas A3D „Skywarrior”
by∏y produkowane w nast´pujàcych wersjach:... Q (E...) — przeciwdzia∏ania radioelektronicznego;... P (R...) — rozpoznania
fotograficznego; T... — szkolna; V... —
transportowa; K... — zbiornikowiec powietrzny; EK... — uniwersalna (TACOS
— zbiornikowiec powietrzny/samolot
przeciwdzia∏ania
radioelektronicznego/uderzeniowy); NR.... — platforma testowa dla systemów naprowadzania pocisków rakietowych „Harpoon” i „Cruise”;
ER... — wsparcia elektronicznego zespo∏ów floty.

(ciàg dalszy nastàpi)
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Maciej S. Sobaƒski

Niezidentyfikowany okr´t podwodny typu Golf,
sfotografowany na Pacyfiku, 1985 rok.
fot. zbiory Arthur D. Baker III

cz´Êç II

Radzieckie okr´ty podwodne
typu Golf (Projekt 629)
Modernizacja
Okr´ty podwodne proj. 629, które wesz∏y
do s∏u˝by w latach 1959-1962, znalaz∏y si´
w sk∏adzie Floty Pó∏nocnej, pierwotnie 16
jednostek oraz Floty Oceanu Spokojnego
odpowiednio kolejnych 7 jednostek. Dzi´ki
posiadanemu uzbrojeniu rakietowemu
okr´ty zosta∏y przeznaczone do wykonywania patroli zarówno o zasi´gu mi´dzykontynentalnym jak i lokalnym.
Ca∏y czas, równie˝ ju˝ po wejÊciu jednostek typu Golf do s∏u˝by, trwa∏y dalsze prace nad udoskonaleniem znajdujàcych si´
na ich uzbrojeniu rakiet typu R-13. Przedmiotem szczególnej uwagi sta∏a si´ g∏owica
bojowa, która zosta∏a dostosowana do przenoszenia ∏adunków termonuklearnych. Pierwsza w Êwiecie pomyÊlna próba
morskiej rakiety balistycznej, którà by∏a R-13 z g∏owicà termonuklearnà o mocy 1,5
MT, zosta∏a przeprowadzona w dniu 20
paêdziernika 1961 roku w∏aÊnie z pok∏adu
nale˝àcego do proj. 629 okr´tu podwodnego K-102 dowodzonego przez kpt. II rangi
G. I. Kajmak, w ramach operacji „Raduga”
na terenie Pó∏nocnego Poligonu na Nowej
Ziemi17. Radzieckie próby wyprzedzi∏y
w tym przypadku o ponad 1,5 roku analogiczne dzia∏ania Amerykanów, którzy z pok∏adu atomowego Ethan Allan testowali
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rakiety „Polaris” A2 z ∏adunkiem termonuklearnym.
Mimo jednak wszystkich przeprowadzonych prac nie uda∏o si´ wyeliminowaç podstawowego mankamentu pierwszych radzieckich kompleksów rakietowych, a mianowicie koniecznoÊci odpalania pocisków
w po∏o˝eniu nawodnym. Taka procedura
pozbawia∏a okr´ty podwodne czasowo ich
podstawowego waloru, jakim by∏a skrytoÊç
dzia∏ania, stwarzajàc tym samym dla nich
realne zagro˝enie w przypadku operowania
w strefie kontrolowanej przez lotnictwo
i nawodne si∏y pop przeciwnika. Niedostateczny by∏ równie˝, szczególnie w porównaniu z ich amerykaƒskimi odpowiednikami,
zasi´g radzieckich morskich rakiet balistycznych oraz stopieƒ gotowoÊci.
Wszystko to razem powodowa∏o, ˝e równie˝ rakiety typu R-13 okaza∏y si´ bronià
bez perspektyw rozwojowych, co wró˝y∏o
krótki ˝ywot ich „nosicielom”. Jedynym
rozwiàzaniem wszystkich wspomnianych
wy˝ej bolàczek mog∏y byç tylko ca∏kowicie
nowe rakiety balistyczne wchodzàce
w sk∏ad kompleksów rakietowych umo˝liwiajàcych ich start z pok∏adu zanurzonego
okr´tu podwodnego.
Trzeba wspomnieç, ˝e wariant pocisków
odpalanych spod powierzchni wody by∏ rozpatrywany ju˝ w roku 1954, gdy podj´to

pod kierunkiem Korolewa prace
nad pierwszymi radzieckimi morskimi rakietami balistycznymi. Wówczas jednak
z uwagi na ca∏kowity brak doÊwiadczeƒ
przy równoczesnej ÊwiadomoÊci stopnia
technicznego skomplikowania zrezygnowano z przyj´cia takiego rozwiàzania decydujàc si´ na rakiety startujàce w po∏o˝eniu nawodnym, co oczywiÊcie nie oznacza∏o wcale, ˝e zupe∏nie zaniechano dalszych prac
w tym kierunku. Pierwsze prace podj´to ju˝
w poczàtkach 1955, opierajàc si´ na wynikach wczeÊniejszych doÊwiadczeƒ z rakietami typu R-11FM. W dniu 3 lutego 1955
podj´to decyzj´ o wszcz´ciu prac projektowych nad balistycznym pociskiem rakietowym startujàcym spod wody wraz z niezb´dnymi do tego celu elementami wyrzutni. Odpowiedzialnym za prace nad samà
rakietà zosta∏ J. W. Czarnko z NII-88 —
CKB-10, zaÊ nad podwodnà wyrzutnià N.
A Rejmichatow z SKB-626.
Do testów podwodnych startów, które
postanowiono przeprowadziç wieloetapowo, wybrano makiety rakiety R-11FM, które wykonano w 2 wariantach, a mianowicie
S 4.1 z silnikiem prochowym oraz S 4.5 na17. S-229 — radziecki okr´t podwodny typu Whiskey
(proj. 613), zbud. 1954-1955, stocznia Nr 444, Niko∏ajew
(numer stoczniowy 201).
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p´dzanym silnikiem na paliwo p∏ynne. Poczàtkowo, w pierwszym etapie przeprowadzono jedynie próby na stacjonarnym stanowisku-wyrzutni, które zanurzano pod powierzchni´ wody, gdzie nast´powa∏o odpalenie rakiety. Po zakoƒczeniu cyklu prób
stacjonarnych przeprowadzonych nad Morzem Czarnym w okresie mi´dzy grudniem
1956 a kwietniem 1957 roku, zdecydowano
o podj´ciu drugiego etapu doÊwiadczeƒ,
a mianowicie rozpocz´ciu praktycznych
startów z pok∏adu zanurzonego okr´tu
podwodnego.
W tym celu jesienià 1956 w stoczni Nr
444 w Niko∏ajewie przygotowano zgodnie
z projektem proj. W 613 jednostk´ S-229 18.
Okr´t zosta∏ wyposa˝ony w zamontowane
w Êrodkowej cz´Êci kad∏uba, z zewnàtrz
po obu stronach kiosku, 2 silosy rakietowe.
Takie „prowizoryczne” rozmieszczenie wyrzutni, podyktowane potrzebà skrócenia
do minimum czasu adaptacji, mia∏o umo˝liwiç start makiet pocisków z g∏´bokoÊci
10-15 m przy pr´dkoÊci okr´tu w zanurzeniu na poziomie 4 w´z∏ów. Pierwsze próby
startu 3 makiet w wariancie S 4.1.
Przeprowadzono z pok∏adu S-229
w czerwcu 1997 roku w rejonie przylàdka
Fieolent w pobli˝u Ba∏ak∏awy nad Morzem
Czarnym. Nap´dzane paliwem p∏ynnym
makiety (wariant S 4.5) testowano w tym
samym rejonie w okresie luty-kwiecieƒ
1958, równie˝ odpalajàc 3 rakiety. W rezultacie tych doÊwiadczeƒ powsta∏ zmodyfikowany wariant rakiety balistycznej R-11FM
(z podwodnym startem), który oznaczono
jako S 4.719.
Do dalszych prób z nowym pociskiem postanowiono przebudowaç w styczniu 1958
roku zgodnie z opracowanym w CKB-16
kierowanym przez N. N. Isanina projektem
proj. PW 611 okr´t podwodny B-67 nale˝àcy do typu Zulu, a ÊciÊlej jego mutacji proj.
W-611. Przebudowa zosta∏a dokonana w roku 1958 w stoczni Nr 402 w Siewierodwiƒsku, co pozwoli∏o na przejÊcie do kolejnego,
trzeciego etapu — podwodnych startów.
Pierwszy udany start (dwie wczeÊniejsze
próby w sierpniu 1959 i 16 sierpnia 1960 zakoƒczy∏y si´ niepowodzeniem, przy czym
niewiele brakowa∏o do katastrofy) nowej,
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a raczej zmodernizowanej rakiety balistycznej typu R-11FM w wariancie S 4.7, przeprowadzono z pok∏adu poruszajàcego si´
w zanurzeniu okr´tu podwodnego B-67
(d-ca K. W. Korobow), nale˝àcego do projektu proj. PW 611, w dniu 10 wrzeÊnia 1960
roku na wodach Morza Bia∏ego20. Znajdujàcy si´ na g∏´bokoÊci 30 m okr´t porusza∏
si´ wówczas z pr´dkoÊcià 3,2 w´z∏a, zaÊ wystrzelona rakieta pokona∏a odleg∏oÊç
125 km. Nale˝y w tym miejscu wspomnieç,
˝e prób´ t´ przeprowadzono w mniej ni˝
2 miesiàce po pierwszym podwodnym starcie amerykaƒskiej rakiety balistycznej „Polaris” A-1 z pok∏adu atomowego okr´tu
podwodnego George Washington.
Równolegle z opanowaniem technicznych zagadnieƒ podwodnego startu rakiet
trwa∏y równie˝ prace nad nowym kompleksem morskich rakiet balistycznych. Prace te
zosta∏y zatwierdzone w dniu 20 marca 1958
roku, a ich realizacjà przypad∏a w udziale
ukraiƒskiemu OKB-586 z Dnietropietrowska, na czele którego sta∏ M. K. Jangel. Wtedy te˝ okreÊlono za∏o˝enia taktyczno-techniczne kompleksu rakietowego D-4 z pociskami R-21, przeznaczonego na uzbrojenie
konwencjonalnych okr´tów podwodnych
proj. 629 Golf i atomowych proj. 658 Hotel.
Zak∏adany zasi´g startujàcych spod wody
rakiet balistycznych mia∏ wynosiç nie mniej
ni˝ 800 km. Z uwagi jednak na skoncentrowanie si´ biura Jangiela na pracach nad pociskiem rakietowym R-16 (8K64), w dniu 17
marca 1959 program kompleksu D-4 zosta∏
przesuni´ty do uralskiego biura konstrukcyjnego SKB-385 w mieÊcie Z∏atoust, którym kierowa∏ W. P. Makiejew. Tam prace
projektowe na dobrà spraw´ rozpocz´to
od nowa, bowiem mo˝liwoÊci technologiczne obu zak∏adów produkcyjnych ró˝ni∏y si´
w istotny sposób mi´dzy sobà. Spowodowa∏o to niestety ponad roczne opóênienie
w pracach nad rakietà balistycznà R-21.
W ostatecznym projekcie stopy aluminium zastàpiono stalà, która posiada∏a
wi´kszà wytrzyma∏oÊç mechanicznà na ciÊnienie zewn´trzne wody, wprowadzajàc
jednoczeÊnie niemal wy∏àcznie po∏àczenia
spawane, zapewniajàce pe∏nà szczelnoÊç.
Zmiany obj´∏y równie˝ silnik rakiety, który

dzi´ki 4 ruchomym komorom marszowym
mia∏ o blisko 50% wi´kszy ciàg w porównaniu z wczeÊniejszymi wzorami. Pochodzàca
z SKB-385 rakieta balistyczna by∏a
o 260 kg l˝ejsza w porównaniu w modelem
przygotowanym w Dnietropietrowsku,
mia∏a równie˝ mniejszà Êrednic´ i d∏ugoÊç
ca∏kowità21.
Do pierwszych prób z podwodnym startem nowych rakiet R-21, a w∏aÊciwie jeszcze
jej wst´pnego roboczego modelu oznaczonego K-1.1, przystàpiono na prze∏omie lat
1960 i 1961 na Morzu Czarnym. Funkcj´
p∏ywajàcej platformy startowej pe∏ni∏ znany
ju˝ z wczeÊniejszych doÊwiadczeƒ eksperymentalny okr´t podwodny S-229 (d-ca kpt.
III rangi Stolarow), tym razem jednak
po raz kolejny przebudowany wed∏ug opracowanego w SKB-385 Makiejewa projektu
proj. 613D4 (wg innych oznaczeƒ proj.
613D), który zosta∏ wyposa˝ony w pojedynczà zewn´trznà wyrzutni´ rakiet R-21.
W okresie mi´dzy majem 1960 a paêdziernikiem 1961 przeprowadzono 6 udanych
startów rakiet z zanurzanej platformy oraz
3 z pok∏adu S-229 z g∏´bokoÊci 50 m.
Powodzenie prób startowych z rakietami
w wariancie K-1.1 pozwoli∏o na przejÊcie
do etapu badania parametrów wszystkich
elementów kompleksu rakietowego D-4.
Praktyczne próby pocisków w locie postanowiono przeprowadziç we Flocie Pó∏nocnej, wykorzystujàc do tego celu eksperymentalny okr´t podwodny proj. 629B. By∏a
to zbudowana w stoczni Nr 402 w Siewierodwiƒsku wg projektu CKB-16 kierowanego
przez N. N. Isanina i W. W. Borisowa w pojedynczym egzemplarzu jednostka (wg niektórych êróde∏ ostatnia seryjna proj. 629
Golf), którà wyposa˝ono w 2 silosy startowe dla rakiet (dziobowy i centralny). Pierwszy udany podwodny start rakiety R-21
w ostatecznej wersji zosta∏ przeprowadzony
18. wg Kostriczenko W. W., Podwodnyj „Specnaz”
Czernogo Moria, „Wojenno-morskoje istoriczeskoje
obozrienije”, No 2/97.
19. wg Kutowoj J. M., Sierebrow P. M., Ko∏pakow W.
P., Ballisticzeskije rakiety...
20. wg Sakowicza M. A., S∏awnoje diesatiletije...
21. wg Awi∏ow M. N., Poliot z morskich g∏ubin (i˝
istorii sozdanija rakietnogo kompleksa D-4), „Tajfun”
3/2000 i 4/2000.
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w dniu 24 lutego 1962 roku w rejonie wyspy
Kildin z pok∏adu dowodzonego przez kpt.
II rangi (kmdr por.) S. I. Boczkina okr´tu
podwodnego o numerze bocznym „7777” 22.
Ogó∏em na etapie prób odpalono spod wody z pomyÊlnym rezultatem 27 pocisków, co
pozwoli∏o na wypracowanie pewnej i bezpiecznej procedury startowej.
Decyzjà Rady Ministrów ZSRR No 539191 z dnia 15 maja 1963 roku kompleks rakietowy D-4 z pociskami R-21 zosta∏ oficjalnie przyj´ty na uzbrojenie radzieckiej
marynarki wojennej. Kompleks D-4 pozostawa∏ na uzbrojeniu przez 20 lat w okresie
1963-1982 (wg niektórych nawet do roku
1990). W tym okresie przeprowadzono
ogó∏em 228 startów rakiet R-21, z których
193 zakoƒczy∏o si´ sukcesem.
Podstawowe parametry taktyczno-techniczne rakiet R-21 (4K55):
— d∏ugoÊç ca∏kowita 14,215 m
— Êrednica 1,300 m
— rozpi´toÊç stabilizatorów 2,000 m
— ca∏kowita masa startowa 19 653 kg
— masa g∏owicy bojowej 1 179 kg o
mocy 0,8-1,0 MT (wg danych zachodnich
2,0-3,5 MT
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— maksymalna donoÊnoÊç 1 420 km
Rakieta jednostopniowa z inercyjnym
systemem kierowania. Silnik na paliwo
p∏ynne z 4 ruchomymi komorami marszowymi.
W sk∏ad kompleksu rakietowego D-4
poza rakietami R-21 wchodzi∏o równie˝
urzàdzenie startowe SM-87-1 o konstrukcji
odmiennej od stosowanego we wczeÊniejszych modelach, umo˝liwiajàcej bezpieczny
start pocisku spod wody. System nawigacyjny „Sigma 629A” umo˝liwia∏ wyliczanie
kursu bojowego i pr´dkoÊci okr´tu podwodnego, automatyczne i nieprzerwane
okreÊlanie wspó∏rz´dnych geograficznych
ze sta∏ym uwzgl´dnianiem poprawek
na przechy∏y boczne i wzd∏u˝ne. Niezb´dnà
celnoÊç strzelaƒ rakietowych zapewnia∏ pok∏adowy system liczàco-przelicznikowy
„Izumrud-1” oraz pok∏adowy cyfrowy system namierzania i pomiaru odleg∏oÊci
APD „Stawropol-1”.
Kompleks D-4 zosta∏ przeznaczony dla
konwencjonalnych okr´tów proj. 629 oraz
atomowych proj. 258, które wczeÊniej wyposa˝one by∏y w kompleks D-2 ze startujàcymi w po∏o˝eniu nawodnym pociskami

R-13 o krótszym zasi´gu. Z uwagi jednak
na swoje parametry techniczne, w tym
przede wszystkim wielkoÊç uniemo˝liwiajàcà zamontowanie na pok∏adzie wi´kszej
liczby rakiet, oba wspomniane typy jednostek nie mog∏y byç uwa˝ane za perspektywicznego nosiciela kompleksu rakietowego
D-4, szczególnie w sytuacji, gdy Amerykanie wprowadzili do s∏u˝by okr´ty podwodne uzbrojone w wi´kszà liczb´ rakiet
„Polaris”.
Decyzjà Rady Ministrów ZSRR z dnia
7 lipca 1962 roku postanowiono przeprowadziç modernizacj´ cz´Êci zbudowanych
w latach 1959-1962 okr´tów podwodnych
proj. 629 do standardu proj. 629A (w kodzie NATO Golf II), uzbrojonych w nowy
kompleks rakietowy D-4 z 3 mogàcymi
startowaç spod wody pociskami balistycznymi R-21. Projekt przebudowy zosta∏ przygotowany w CKB-16 pod kierownictwem
N. N. Isanina, zaÊ z ramienia marynarki wo22. wg Paw∏ow A. S., Wojenno-morskoj f∏ot..., natomiast cz´Êç êróde∏ zachodnich okreÊla wypornoÊç
na 2 350/2 850 t (analogicznie jak Golf I), zaÊ Jane’s Fighting Ships 1986/87, London 1986, okreÊla wypornoÊç
podwodnà Golf II na 3 000 t.
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Otwarta pokrywa wyrzutni rakiety R-21 (4K55).

jennej nadzór nad pracami sprawowa∏ I.I.
Liagin. W pracach projektowych wykorzystano doÊwiadczenia uzyskane w toku prób
z eksperymentalnà jednostkà proj. 613-D4,
dzi´ki czemu projekt techniczny proj. 629A
zosta∏ zatwierdzony ju˝ w paêdzierniku
1962 roku, co umo˝liwi∏o natychmiastowe
przystàpienie do fazy przebudowy okr´tów.
W trakcie przygotowywania projektu roboczego ograniczono do minimum zakres niezb´dnych prac demonta˝owych, monta˝owych oraz kad∏ubowych, które koncentrowa∏y si´ w rejonie IV przedzia∏u, gdzie zamontowano 3 nowe pionowe, cylindryczne
silosy rakietowe kompleksu D-4 o d∏ugoÊci
oko∏o 16 m i Êrednicy 2,15 m, wyposa˝one
w urzàdzenia startowe SM-87-1, przezna-

fot. zbiory Siegfried Breyer

czone do przechowywania, transportowania i podwodnego odpalania pocisków R-21, wbudowane równie˝ w wyd∏u˝ony
kiosk okr´tu oraz rejonie III przedzia∏u
w którym umieszczone zosta∏y elementy
kompleksu nawigacyjnego „Sigma”. Pozosta∏e pomieszczenia i systemy pok∏adowe
okr´tu pozosta∏y niezmienione w stosunku
do wczeÊniejszej wersji proj. 629.
PrzejÊcie na system podwodnego startu
wymaga∏o zmiany konstrukcji silosów rakietowych na które oddzia∏ywa∏y tak si∏y ciÊnienia gazów spalinowych jak zewn´trzne
otaczajàcej okr´t wody. BezpoÊrednio
przed startem woda wype∏nia∏a przestrzeƒ
mi´dzy wewn´trznà Êciankà silosu a korpusem rakiety, dzi´ki czemu nap´dzany silni-

kiem marszowym pocisk w momencie samego „mokrego” startu nie musia∏ zmieniaç otaczajàcego Êrodowiska, co wi´cej nie
korzysta∏ przy tym z ˝adnych specjalnych
urzàdzeƒ startowych. W tym celu okr´t zosta∏ wyposa˝ony w specjalne zbiorniki balastu wodnego rozmieszczone w przestrzeni
mi´dzy kad∏ubem sztywnym a lekkim w obr´bie IV przedzia∏u oraz odpowiedni system pomp typu 6MWx2. PojemnoÊç zbiorników balastowych umo˝liwia∏a jedynie zape∏nianie 2 silosów rakietowych, a zatem
odpalenie tylko 2 pocisków jeden po drugim w odst´pie do 5 minut. Wystrzelenie
trzeciego pocisku mo˝liwe by∏o dopiero
po opuszczeniu silosu przez jednà z dwóch
pierwszych rakiet, tym nie mniej jednak
czas odpalenia ca∏ej 3 rakietowej salwy nie
przekracza∏ 10 minut.
Czas r´cznego wykonania wszystkich
niezb´dnych operacji przedstartowych wynosi∏ oko∏o 45 minut.
Równie istotnym by∏o tak˝e szybkie
(w czasie 17-20 sekund) nape∏nienie silosu
wodà po odpaleniu pocisku, tak by utrzymaç sta∏à g∏´bokoÊç zanurzenia i statecznoÊç znajdujàcej si´ pod wodà jednostki
Rakiety R-21 by∏y dostarczane na pok∏ad
okr´tów podwodnych uzbrojone ze zbiornikami nape∏nionymi paliwem i utleniaczem.
W takim stanie pociski mog∏y byç przechowywane w silosach przez okres 3 miesi´cy,
po czym musia∏y zostaç wy∏adowane na làd
w celu przeprowadzenia przeglàdu technicznego.
Z pok∏adu okr´tów proj. 629A Golf
II poruszajàcych si´ w zanurzeniu z pr´dkoÊcià do 4 w´z∏ów mo˝na by∏o odpalaç pociski R-21 z g∏´bokoÊci do 40-50 m (mierzo-

Jednostka typu Golf II z ”przybudówkà” systemu ∏àcznoÊci „Zubatka” za kioskiem.
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Drugi wariant z ”garbem” systemu ∏àcznoÊci „Parawan” na rufie.

nej od dolnej kraw´dzi rakiety w silosie)
przy stanie morza do 5°.
W toku modernizacji okr´ty typu Golf
II wyposa˝ono w nowy system ∏àcznoÊci,
pracujàcy na bardzo niskiej cz´stotliwoÊci
— VLF, który umo˝liwia∏ utrzymywanie
jednostronnej ∏àcznoÊci (odbiór informacji)
przez jednostki znajdujàce si´ w zanurzeniu
na g∏´bokoÊci 50-100 m, w tym równie˝
pod skorupà lodowà. Pojemnik bojek antenowych systemu ∏àcznoÊci VLF sta∏ si´ elementem wyró˝niajàcym w sylwetce okr´tów proj. 629A. Pojemnik ten znajdowa∏ si´
zamontowany na pok∏adzie w dwóch ró˝nych miejscach. W cz´Êci jednostek by∏ to
charakterystyczny „garb” o d∏ugoÊci 7-10 m
na samej rufie mieszczàcy system „Parawan”, a na innych, niska „przybudówka”
za kioskiem o podobnej d∏ugoÊci z systemem „Zubatka”.
Na samym dziobie okr´tów proj. 629A
umieszczony zosta∏ sonar w op∏ywce o wysokoÊci 1,1 m.
Nowa stacja radiolokacyjna wykrywania
i obserwacji celów nawodnych „Albatros”
zastàpi∏a dotychczasowà R¸K-101 „F∏ag”.
W ramach modernizacji jednostki zosta∏y wyposa˝one w nowe baterie akumulatorów o wi´kszej pojemnoÊci typu 48SM.
Przewidywana modernizacja jednostek
do standardu proj. 629A spowodowaç mia-
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∏a jedynie nieznaczny przyrost wypornoÊci.
WypornoÊç nawodna typu Golf II okreÊlona zosta∏a na 2 900 t, zaÊ podwodna odpowiednio na 3 600 t23. Spowodowaç to mia∏o
wzrost zanurzenia okr´tu (najprawdopodobniej w rejonie IV przedzia∏u mieszczàcego silosy rakietowe) do 8,1 m 24, zaÊ wg
niektórych informacji zachodnich nawet
do 8,5 m.
Do modernizacji pierwszej jednostki typu Golf, którà by∏a K-88 (eks-B-45)
do standardu Golf II przystàpiono w 1963,
a ukoƒczono jà w koƒcu 1965 roku. Przebudowy dokonano w stoczni Nr 402 w Siewierodwiƒsku, choç niektóre êród∏a wymieniajà równie˝ stoczni´ remontowà (SRZ) marynarki wojennej w miejscowoÊci Rosta25.
Proces modernizacji objà∏ ogó∏em w latach
1963-1972 14 jednostek proj. 629, z których
8 dla Floty Pó∏nocnej przebudowano w Siewierodwiƒsku, a pozosta∏e 6 dla Floty Oceanu Spokojnego w stoczni Nr 202 („Dalzawod”) we W∏adywostoku, choç niektórzy
wymieniajà tak˝e stoczni´ Nr 199 w Komsomolsku nad Amurem26.
W chwili zakoƒczenia procesu modernizacji jednostek do standardu Golf II w roku
1972, rakiety R-21 by∏y ju˝ w∏aÊciwie uzbrojeniem przestarza∏ym, zw∏aszcza w porównaniu z nowym kompleksem rakietowym
D-5 z pociskami R-27, w który zacz´to wy-

fot. zbiory Siegfried Breyer

posa˝aç budowane w∏aÊnie atomowe okr´ty podwodne proj. 667A. Co prawda kompleks rakietowy D-4 w który wyposa˝ono
okr´ty typu Golf II pozwala∏ na rozmieszczenie w nich równie˝ i najnowoczeÊniejszych pocisków R-27, to jednak kolejnà modernizacj´ tych klasycznych, a wi´c posiadajàcych zdecydowanie gorszà charakterystyk´ taktyczno-technicznà w porównaniu
z jednostkami o nap´dzie atomowym,
uznano za niecelowà.
Okr´ty podwodne proj. 629 oraz ich
zmodernizowana wersja proj. 629A sta∏y si´
równie˝ przedmiotem licznych dalszych
konstrukcyjnych prac badawczo-rozwojowych i eksperymentalnych, s∏u˝àcych
przede wszystkim testom z nowymi rodzajami uzbrojenia. WÊród opracowanych,
a co wa˝niejsze równie˝ zrealizowanych
wersji okr´tów typu Golf nale˝à:
Golf III — okr´t podwodny K-118
(zbud. 1961), przebudowany zosta∏ w okresie mi´dzy rokiem 1974 a grudniem 1975
23. wg Paw∏ow A.S., Wojenno-morskoj f∏ot....., zaÊ
wg Jane’s .....1986/87 zanurzenie okr´tów wynosi∏o
jedynie 7,5 m.
24. wg Awi∏ow M.N., Poliot z morskich g∏ubin......,
«Tajfun» 4/2000 o 14 jednostkach proj. 629
przebudowanych do standardu proj. 629A wspomina
Sakowicz M.A., S∏awnoje diesatiletije...
25. wg Paw∏ow A.S., Wojenno-morskoj f∏ot...., d∏ugoÊç
wynosi∏a 119 m, szerokoÊç 8,2 m, a zanurzenie 7,6 m
26. wg Sakowicz M.A, S∏awnoje diesatiletije....
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K-118 typu Golf III (proj. 601) sfotografowany na powierzchni.

w stoczni Nr 402 w Siewierodwiƒsku wg
projektu W. W. Borisowa na jednostk´ proj.
601 przeznaczonà do przeprowadzenia testów kompleksu rakietowego D-9 wraz
z pociskami mi´dzykontynentalnymi R-29.
Rakiety mi´dzykontynentalne R-29
(4K75) o masie startowej 33,3 t, d∏ugoÊci
13,435 m i Êrednicy 1,8 m, posiadajàce nap´d na paliwo p∏ynne, których projektowany zasi´g wynosi∏ 8 000 km, wyposa˝one by∏y w 1 g∏owic´ bojowà o mocy 800 KT lub
2 po 500 KT.
Jednostk´ wyposa˝ono w 6 pionowych silosów rakietowych o d∏ugoÊci 14 m i Êrednicy 2,1 m, które zosta∏y umieszczone w specjalnie wbudowanej dodatkowej sekcji
na Êródokr´ciu. D∏ugoÊç tej dodatkowej
sekcji wynosi∏a 10-12 m, poza tym wzorem
poprzednich okr´tów silosy znajdowa∏y si´
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tak˝e w wyd∏u˝onym kiosku o d∏ugoÊci
23 m i wysokoÊci 4,5 m.
Uzupe∏nienie uzbrojenia stanowi∏o 10
wyrzutni torpedowych kal. 533 mm (6 dziobowych + 4 rufowe), choç êród∏a zachodnie wspominajà o 6 wyrzutniach kal.
533 mm na dziobie oraz 4 kal. 406 mm pop
na rufie.
WypornoÊç nawodna jednostki 3.000 t,
a podwodna 3 500 t (wg niektórych êróde∏
zachodnich odpowiednio 3 400 t i 4 000 t)
przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 117,6 m, szerokoÊci 8,5 m i Êrednim zanurzeniu 6,6 m27.
Golf III zachowa∏ w niezmienionej postaci uk∏ad nap´dowy wczeÊniejszych wersji, jednak z uwagi na wi´kszà wypornoÊç
spad∏a nieco maksymalna pr´dkoÊç nawodna i podwodna odpowiednio do 14 i 13
w´z∏ów.

DoÊwiadczenia przeprowadzone na pok∏adzie K-118 pozwoli∏y na oficjalne przyj´cie z dniem 13 marca 1974 kompleksu rakietowego D-9 z pociskami R-29 na uzbrojenie radzieckiej marynarki wojennej, która
wyposa˝y∏a w nie atomowe okr´ty podwodne proj. 667B i proj. 667BD (w kodzie NATO Delta-I i Delta-II).
Golf IV — okr´t podwodny K-102 (eks-B-121, zbud. 1960), przebudowany w okresie mi´dzy rokiem 1969 a 1973 w stoczni Nr
402 w Siewierodwiƒsku wg proj. 605 na jednostk´ doÊwiadczalnà dla przeprowadzenia
testów kompleksu rakietowego D-5 z pociskami strategicznymi R-27. Przedmiotem
testów by∏ przeciwokr´towy wariant rakiety
— R-27K (4K18) w zwiàzku z planami uni27. wg Paw∏ow A.S., Wojenno-morskoj f∏ot....
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fikacji morskich pocisków strategicznych
z przeciwokr´towymi.
Rakiety strategiczne R-27 (4K10) o masie startowej 14,3 t, d∏ugoÊci 9, 06 m i Êrednicy 1,5 m, posiadajàce nap´d na nowe, stabilne paliwo p∏ynne, których projektowany
zasi´g wynosi∏ 2 500 km, mog∏y przenosiç
g∏owic´ bojowà o masie 0,65 t. W wersji
przeciwokr´towej, samonaprowadzajàce
si´ pociski wyposa˝one w g∏owice jàdrowe
mniejszej mocy, mia∏y zwalczaç zgrupowania poruszajàcych si´ celów morskich
na odleg∏oÊç do 800 km.
Kompleks rakietowy D-5 z rakietami
strategicznymi R-27 wszed∏ na uzbrojenie
marynarki wojennej ZSRR w dniu 13 marca 1968 roku, a jego ulepszony model D-5U ze zmodernizowanymi pociskami R-27U w roku 1972. W pierwszy zosta∏y wyposa˝one okr´ty podwodne proj. 667A
(w kodzie NATO — Yankee-I), a w drugi
jednostki proj. 667AU (w kodzie NATO
równie˝ Yankee-I).
W wyniku przebudowy d∏ugoÊç kad∏uba
Golf IV zosta∏a zwi´kszona o sekcj´ mierzàcà 18,7 m, co pozwoli∏o na zamontowanie na pok∏adzie 4 pionowych silosów startowych o d∏ugoÊci 10 m i Êrednicy 1,7 m dla
pocisków R-27K.
Uk∏ad nap´dowy i pozosta∏e systemy
okr´towe Golf IV zachowano bez zmian
w stosunku do jednostek wersji podstawowej pr. 629.
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Próby ze startem i lotem pocisków „R-27K” zakoƒczono w roku 1973, gdy zarówno wzgl´dy ekonomiczne jak i ograniczenia
traktatu rozbrojeniowego SALT-1, potwierdzi∏y niecelowoÊç unifikacji morskich pocisków rakietowych dalekiego zasi´gu. W rezultacie kompleks rakietowy D-5K z pociskami R-27K, choç oficjalnie zosta∏ przyj´ty na uzbrojenie w dniu 2 wrzeÊnia 1975, to
jednak praktycznie pozostawa∏ nadal jedynie na wyposa˝eniu eksperymentalnego
okr´tu podwodnego K-102 typu Golf
IV nie znajdujàc szerszego zastosowania28.
Golf V — okr´t podwodny K-153 (zbud.
1962, nr stoczniowy 815), wpierw zmodernizowany w Siewierodwiƒsku do standardu
proj. 629A (Golf II), a nast´pnie po kilku
latach s∏u˝by w 1975 przeniesiony z bazy
w Liinahamari do Kronsztadu, gdzie
w miejscowej stoczni w okresie mi´dzy 1975
a 1978 zosta∏ przebudowany wg proj. 619
na jednostk´ eksperymentalnà do testów
kompleksu rakietowego D-19 z pociskami
mi´dzykontynentalnymi R-39 („RSM-52”).
Autorem projektu przebudowy opracowanego w CKB-18 by∏ g∏ówny konstruktor
biura J. N. Korlickij.
Trójstopniowa rakieta mi´dzykontynentalna na paliwo sta∏e RSM-52 mia∏a ca∏kowità mas´ startowà 90,1 t przy d∏ugoÊci
16,0 m i Êrednicy 2,4 m. Jej zasi´g wynosi∏ 8
300 km, zaÊ uzbrojenie stanowi∏o 10 g∏owic
jàdrowych, ka˝da o mocy 100 KT.

Na kad∏ubie standardowego Golf II zabudowano w kiosku pojedynczy silos startowy dla pocisku RSM-52. Z uwagi na wielkoÊç tego pocisku, w toku modernizacji niezb´dny okaza∏ si´ demonta˝ ca∏ego dotychczasowego uzbrojenia rakietowego. Bez
zmian pozostawiono kompletny uk∏ad nap´dowy, wszystkie systemy okr´towe, wyposa˝enie oraz uzbrojenie torpedowe.
WypornoÊç Golf V wynosi∏a. 800 t
przy d∏ugoÊci kad∏uba 100 m, szerokoÊci
8,2 m i zanurzeniu 8,1 m29.
Ca∏kowity koszt modernizacji okr´tu
do proj. 619 przeprowadzonej przez
Kronsztadskij Morskoj Zawod wyniós∏
2,111 mln rubli. (wg ówczesnych cen)30.
Po zakoƒczeniu przebudowy K-153 zosta∏ skierowany na Morze Czarne, które
osiàgnà∏ 21 paêdziernika 1978 roku,
po czym w Ba∏ak∏awie zosta∏ w∏àczony
w sk∏ad Floty Czarnomorskiej. W toku
przeprowadzonych w rejonie przylàdka
Fieolent prób z pok∏adu K-153 przeprowadzono 7 nawodnych i podwodnych startów
pocisków. Po pomyÊlnym zakoƒczeniu cyklu wszystkich prób i testów w dniu 20 maja 1980 roku kompleks rakietowy D-19
28. wg Kostriczenko W.W., Podwodnyj „Specnaz”...
29. wg Kostriczenko WW, Podwodnyj „Specnaz”...
30. wg êróde∏ zachodnich przebudowane zosta∏o
ogó∏em 4 jednostki, w tym ostatniej w latach 1982-83,
po 2 okr´ty mia∏y byç przeznaczone dla Floty Pó∏nocnej
i Floty Oceanu Spokojnego
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z pociskami mi´dzykontynentalnymi R-39
zosta∏ przyj´ty na uzbrojenie marynarki wojennej ZSRR. W kompleks ten wyposa˝ono okr´ty podwodne proj. 641 (w kodzie
NATO Typhoon).
Okr´t eksperymentalny, który w roku
1991 zmieni∏ nazw´ na BS-153, zosta∏
wpierw odstawiony do rezerwy, po czym
wycofany ze s∏u˝by. Swój los jednostka zakoƒczy∏a w roku 1993 w bazie „Wtorczemet” w zatoce Inkerman w Sewastopolu31.
Golf SSQ — w latach 1973-1979 w stoczni Nr 202 „Dalzawod” we W∏adywostoku
dokonano przebudowy 3 jednostek proj.
629 (Golf I) na okr´ty podwodne dowodzenia — retranslatory ∏àcznoÊci wg proj.
629R. Przebudowie poddano — K-83 (eks-B-42, zbud. 1959), K-107 (eks-K-125,
zbud. 1960) oraz K-61 (eks-K-93 ?), zbud.
1961)32.
W toku przebudowy z pok∏adu okr´tów
zdemontowano uzbrojenie zarówno rufowe wyrzutnie torpedowe jak i silosy rakietowe, zabudowujàc w zamian nowe Êrodki
∏àcznoÊci obejmujàce 50 kompletów urzàdzeƒ i 12 anten, zabezpieczajàcych prac´
w pe∏nym zakresie cz´stotliwoÊci. Jednostki
otrzyma∏y równie˝ nowy kompleks nawigacyjny „Most-U” oraz sonary MG-10M
i MG-200.
32. wg ˚arkow W.I., Podwodnaja ∏odka.....)

BS-153 typu Golf V (proj. 619) po wycofaniu z czynnej s∏u˝by.
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WypornoÊç nawodna proj. 629R wynosi∏a 2 300 t, a podwodna 2 800 t przy d∏ugoÊci
ca∏kowitej kad∏uba 98,0 m, szerokoÊci 8,5 m
i zanurzeniu 6,4 m. Uk∏ad nap´dowy stanowi∏ powtórzenie rozwiàzania zastosowanego w proj. 629. Kiosk o d∏ugoÊci 29, 7 m
i wysokoÊci 7,8 m, w „przybudówce” na jego koƒcu umieszczono pojemnik z bojkami
antenowymi systemu ∏àcznoÊci VLF.

Na prawej burcie kiosku du˝a antena systemu ∏àcznoÊci HF.
Za∏oga liczy∏a oko∏o 80 marynarzy i oficerów, natomiast teoretyczna autonomicznoÊç 70 dób.
Na koniec warto wspomnieç jeszcze
o kolejnej, choç jednostkowej modyfikacji,
a mianowicie okr´cie podwodnym — stawiaczu min proj. 629N. do tego standardu

Podwodny okr´t dowodzenia — retlansator ∏àcznoÊci typu Golf SSQ (proj. 629R), 12.1978.
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przebudowany zosta∏ w stoczni Nr 202
„Dalzawod” we W∏adywostoku okr´t podwodny K-113 (eks-B-156, zbud. 1961). Jednostka ta pe∏ni∏a s∏u˝b´ w sk∏adzie Floty
Oceanu Spokojnego do roku 1974, gdy zosta∏a wycofana z dalszej eksploatacji i skreÊlona ze stanu marynarki wojennej.

(ciàg dalszy nastàpi)
fot. zbiory Arthur D. Baker III
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05.10.1957
15.03.1958
19.07.1958
29.11.1958
11.04.1959
31.10.1959
26.11.1960

14.10.1957
16.12.1957
17.02.1958
26.04.1958
28.05.1958
12.11.1958
20.11.1958
20.05.1959
10.07.1959
22.10.1959
18.03.1960
09.08.1960
10.10.1960
01.12.1960
07.12.1960
20.01.1961

B-92, K-96
B-40, K-72
B-41, K-79
B-42, K-83
B-121, K-102
K-107, (K-125?)
K-88, (K-45?)
K-61, K-93
K-113, (B-156?)
K-118
K-36, (K-106?)
K-91
K-93, K-126
K-110
K-153
K-142

B-93, K-126
B-103, K-129
K-136, (B-109?)
K-139, (B-113?)
K-75, (K-575?)
K-99
K-163

Po∏o˝enia st´pki

Taktyczny

+
— jednostka proj 629B
?
— nr taktyczny wyst´pujàcy w ró˝nych êród∏ach, bez potwierdzenia
êród∏o — ˚arkow W.I., Podwodnaja ∏odka projekta 629, „Tajfun” 3(43)/2002

131
132
133
134
135
136
137

801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816+

Stoczniowy

NR

29.12.1959
30.11.1959
25.11.1959
29.11.1959
25.12.1959
17.08.1960
15.09.1960
26.11.1960
30.11.1960
10.12.1960
31.08.1961
23.09.1961
16.11.1961
28.11.1961
15.12.1961
29.12.1962

Proj. 629A GOLF II
Proj. 629A GOLF II
Proj. 629A GOLF II
Proj. 629R-BS-83
Proj. 605 GOLF IV
Proj. 629R-BS-107
Proj. 629A GOLF II
Proj. 629R-BS-167
–
Proj. 601 GOLF III
Proj. 629A GOLF II
Proj. 629A GOLF II
Proj. 629A GOLF II
–
Proj. 619 GOLF V
Proj. 629A GOLF II

Stocznia nr 402 Siewierodwiƒsk

WejÊcia do s∏u˝by

MODERNIZACJA

31.12.1959
31.12.1959
12.10.1960
12.12.1961
16.12.1961
27.01.1962
19.12.1962

Proj. 629A GOLF II
Proj. 629A GOLF II
–
Proj. 629A GOLF II
Proj. 629A GOLF II
Proj. 629A GOLF II
Proj. 629A GOLF II

Stocznia nr 199 Komsomolsk nad Amurem

DATA

OKR¢TY PODWODNE PROJEKTU 629

26.04.1967
04.03.1964
–
28.10.1968
04.01.1970
04.02.1965
26.01.1971

29.11.1967
26.12.1969
08.08.1967
01.01.1977
05.11.1968
01.01.1975
30.08.1964
23.01.1974
–
30.10.1968
19.10.1965
15.09.1965
16.12.1969
–
1975 ?
22.12.1966

Rozpocz´cia mod.

DATA

27.12.1968
30.05.1967
–
30.12.1970
20.12.1971
05.11.1967
30.12.1972

18.11.1969
12.12.1972
30.12.1968
30.06.1979
15.08.1975
30.12.1977
28.12.1966
30.12.1976
–
28.12.1976
31.12.1967
30.11.1967
31.12.1971
–
1979
30.09.1968

Zakoƒczenia mod.

EPOKA ATOMU
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Krzysztof Hanuszek

Fregata Al Madinah udajàca si´
z Tulonu na próby po wykonanej
modernizacji, 10.03.1997 r.
fot. zbiory Bernard Prézelin

Morscy stra˝nicy Mekki —
saudyjskie fregaty typu Al Madinah
Arabia Saudyjska by∏a i jest jednym z czo∏owych producentów i eksporterów ropy naftowej. Dzi´ki temu posiada ogromne Êrodki finansowe cz´Êç których przeznaczona jest
na bud˝et wojskowy o jakim wi´kszoÊç ministrów obrony na Êwiecie mo˝e tylko pomarzyç. Ju˝ w latach siedemdziesiàtych XX w. Saudyjski monarcha postanowi∏ rozbudowaç i zmodernizowaç wszystkie rodzaje si∏ zbrojnych. Postanowienie to prze∏o˝y∏o si´
mi´dzy innymi na podpisanie z Francjà kontraktu na budow´ czterech fregat. Jest to
te˝ o tyle godne uwagi ˝e g∏ównym dostarczycielem uzbrojenia dla Arabii Saudyjskiej
sà Stany Zjednoczone. Decyzja o wzmocnieniu marynarki wojennej by∏a na czasie bowiem wybuch∏a wojna iracko-iraƒska a Zatoka Perska sta∏a si´ bardzo niespokojnym
akwenem.

Opis konstrukcji
Projekt okr´tów nie by∏ modyfikacjà
˝adnego istniejàcego okr´tu francuskiego.
Zosta∏ opracowany specjalnie dla Saudyjczyków i nosi∏ oznaczenie «Typ F 2000».
Wykonany ze stali kad∏ub podzielony jest
na czternaÊcie przedzia∏ów wodoszczelnych. Dobrà dzielnoÊç morskà zapewniajà
g∏adkopok∏adowy kad∏ub (jedynie na samej rufie znajduje si´ uskok o jeden pok∏ad) i wysoka wolna burta. Ko∏ysanie niwelujà aktywne stabilizatory przechy∏ów.
Architektura okr´tu jest doÊç przyjemna dla oka. Na dziobie zainstalowano pojedyƒcze dzia∏o Êredniego kalibru. Bry∏´
przedniej nadbudówki wieƒczy maszt.
Na Êródokr´ciu znajduje si´ pojedyƒczy
komin, doÊç du˝y, ale nie szpecàcy sylwetki okr´tu. Po jego bokach umieszczono
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dzia∏ka ma∏ego kalibru, natomiast za nim
znajduje si´ nadbudówka z hangarem.
Na jej dachu umieszczono wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych. Wyrzutnie rakiet
przeciwokr´towych znajdujà si´ na pok∏adzie w przerwie mi´dzy oboma kompleksami nadbudówek. Ruf´ zajmuje làdowisko dla Êmig∏owca. Niewielka, skrajna cz´Êç rufy obni˝ona jest o jeden pok∏ad.
Znalaz∏a si´ tam antena sonaru holowanego i cztery wyrzutnie torped zgrupowane
po dwa z ka˝dej burty. Zainstalowane
uzbrojenie i wyposa˝enie jest produkcji
zachodnio europejskiej, przede wszystkim
francuskiej.
Maszyny
Na si∏ownie sk∏adajà si´ cztery silniki
wysokopr´˝ne SEMT-Pielstick 16 PA6-BTC nap´dzajàce dwa wa∏y. Maszyny

rozwijajà moc 32 500 KM. Zapas paliwa
wynosi 370 ton. Energi´ elektrycznà zapewniajà generatory pràdotwórcze o mocy
2 560 KW. Swego rodzaju „maszynami” sà
bardzo wydajne urzàdzenia klimatyzacyjne. W warunkach w jakich operujà okr´ty
nie jest to luksus lecz koniecznoÊç.
Uzbrojenie artyleryjskie
Pojedyƒcza, zainstalowana w wie˝y, armata Creusot-Loire Compact kal. 100 mm
s∏u˝y do niszczenia celów morskich, powietrznych oraz làdowych. Ci´˝ar ca∏ego
stanowiska wynosi 17 ton. Pocisk o masie
13,5 kg opuszcza luf´ z pr´dkoÊcià
870 m/s. Armata mo˝e raziç cele na dystansie do 15 000 m i pu∏apie do 8 000 m.
SzybkostrzelnoÊç wynosi 90 strza∏ów
na minut´. Kàt podniesienia lufy zamyka
si´ w granicach od -15o do +80o. Pe∏ny zapas amunicji wynosi 500 sztuk. Armata jest
w pe∏ni automatyczna, natomiast w sytuacji awaryjnej mo˝e byç obs∏ugiwana przez
dwie osoby. Obronie bezpoÊredniej okr´tu
s∏u˝à zdwojone dzia∏ka kal. 40 mm Breda-Bofors. Sà one umieszczone w wie˝ach.
Masa ca∏ego stanowiska to 7,3 t. Pociski
posiadajà pr´dkoÊç poczàtkowa 1 000 m/s.
Skuteczny zasi´g ognia waha si´ w granicach 3 500-4 000 metrów. SzybkostrzelnoÊç wynosi 600 strza∏ów na minut´. Kàt
podniesienia od -13o do +85o. ¸àczny zapas amunicji kal. 40 mm na pok∏adzie
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Fregata Al Madinah przy nabrze˝u stoczni w Lorient, 1984 r. Uwag´ zwraca nietypowo namalowany numer taktyczny na dziobie okr´tu.
fot. Bernard Prézelin

okr´tu wynosi 6 300 sztuk. Ca∏y system jest
w pe∏ni automatyczny.
Uzbrojenie rakietowe
Zwalczaniu celów nawodnych s∏u˝y
osiem zgrupowanych po cztery, umieszczo-

nych w kontenerowych wyrzutniach, pocisków OTOMAT ERATO. Broƒ ta powsta∏a przy wspó∏pracy w∏oskiej firmy OTO Melara i francuskiej Matra. Nazwa pocisku jest
prostym po∏àczeniem trzech pierwszych liter nazw obu firm. W systemie wykorzysta-

no pociski w wersji Mk 2 ale z francuskim
systemem naprowadzania (OTOMAT Mk
2 „Teseo” ma system naprowadzania w∏oskiej firmy Marconi). Pocisk ma dwa odrzucane rakietowe silniki startowe na paliwo
sta∏e oraz jeden turboodrzutowy silnik mar-

Uj´cie od rufy fregaty Al Madinah, z ówczesnà nazwà Madina namalowanà na paw´˝y rufowej, 1984 r. Widoczne dwururowe wyrzutnie torped oraz opuszczony sonar z b´bnem kabloliny.
fot. Bernard Prézelin
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Fregata Taif, 07.02.2000.

fot. Bernard Prézelin

EPOKA ATOMU
szowy. OTOMAT rozwija pr´dkoÊç 0,9 Ma.
Ci´˝ar g∏owicy bojowej wynosi 200 kg.
Przy zwalczaniu celów na dystansie
do 80 km pocisk samonaprowadza si´ na cel
metodà aktywnà radiolokacyjnà. Urzàdzenia samonaprowadzajàce powinny uchwyciç
cel nawet pod kàtem 200 stopni od pierwotnego namiaru okreÊlonego przez radiolokator odpalajàcego okr´tu. Mo˝liwe jest te˝
niszczenie obiektów na dystansie do 180 km
z wykorzystaniem systemu ERATO-Extanded Range of OTOMAT (pol. Zwi´kszony
zasi´g OTOMAT). Wówczas informacje
o po∏o˝eniu celu przekazuje Êmig∏owiec.
System ma mo˝liwoÊç równoczesnego atakowania do szeÊciu celów. Obron´ przeciwlotniczà zapewnia system Naval Crotale
EDIR. Zosta∏ opracowany na bazie làdowego zestawu przeciwlotniczego „Crotale”,
stàd w nazwie Naval (morski). Ca∏y system
ma konstrukcj´ modu∏owà. PoÊrodku znajduje si´ radiolokator DRBC-32E i urzàdzenia pracujàce w podczerwieni, po bokach
umieszcza si´ rakiet w blokach po dwa lub
cztery. Ca∏oÊç zainstalowana jest na obrotowej podstawie. Po wst´pnym wykryciu przez
okr´towy radiolokator obserwacji przestrzeni powietrznej Êledzenie celu przejmuje radar na wyrzutni.

Przy zwalczaniu obiektów nisko lecàcych wykorzystuje si´ Êledzenie celu
w podczerwieni za pomocà systemu
EDIR (Ecartometrie Differentielle Infra
Rouge). Rakieta rozwija pr´dkoÊç 2,3
Macha. Mo˝e zwalczaç cele na pu∏apie
od 4 do 5 000 metrów i na dystansie
od 700 do 13 000 metrów. Zasi´g maksymalny w przypadku celu nisko lecàcego
i gwa∏townie manewrujàcego (np. rakieta
przeciwokr´towa) spada nawet o po∏ow´.
Cel razi g∏owica bojowa o masie 15 kg detonowana przez zapalnik zbli˝eniowy.
Wraz z oÊmioma (maksymalna mo˝liwa
liczba) pociskami na wyrzutni zapas rakiet
wynosi 26 sztuk.
Uzbrojenie torpedowe
Sk∏ada si´ z czterech wyrzutni kal.
550 mm zgrupowanych po dwie na rufie
okr´tu. S∏u˝à do odpalania zmodernizowanych torped F 17. Sà one kierowane
przewodowo z pok∏adu okr´tu, mogà te˝
samonaprowadzaç si´ na cel. Ich maksymalna pr´dkoÊç wynosi 40 w´z∏ów a zasi´g do 20 000 m. G∏owica bojowa ma mas´ 250 kg. Torpedy F 17 mogà s∏u˝yç
do zwalczania tak celów podwodnych jak
i nawodnych.

Wyposa˝enie elektroniczne
Jest wszechstronne i obejmuje: radar
obserwacji przestrzeni powietrznej i dozoru morskiego DRBV 15 „Sea Tiger”, radar
kierowania ogniem „Castor” IIc, dwa radary nawigacyjne DECCA TM 1226. Wykrywaniu okr´tów podwodnych s∏u˝à sonar
kad∏ubowy Thomson-CSF TSM 2630
„Diodon” oraz sonar holowany o zmiennej
g∏´bokoÊci zanurzenia TSM 2630 „Sorel”.
Okr´t wyposa˝ony jest w system przeciwdzia∏ania radioelektronicznego Thomson-CSF DR 4000S i dwie wyrzutnie celów pozornych „Dagaie”. Bardzo wa˝nà rol´, dajàc mo˝liwoÊç pe∏nego wykorzystania
wszystkich informacji taktycznych, spe∏nia
komputerowy system opracowywania danych Thomson-CSF TAVITAC.
Wyposa˝enie lotnicze
Fregata ma zaokr´towany jeden Êmig∏owiec SA 365 „Dauphin 2” produkowany
przez francuskà firm´ Aerospatiale. Maszyna ta mo˝e byç u˝yta do naprowadzania pocisków OTOMAT dzi´ki czemu
mo˝na wykorzystaç ich pe∏ny zasi´g a tak˝e do zadaƒ ZOP. Hangar i làdowisko zapewniajà odpowiednie warunki bazowania
Êmig∏owca na pok∏adzie okr´tu.

Fregata Abha, uwag´ zwraca brak dziobowego dzia∏a kal. 100 mm.
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Fregata typu F 2000

Al Madinah

rys. Tomasz Grotnik

Budowa i oddanie do s∏u˝by
¸àcznie zbudowano cztery fregaty typu
«F 2000», zwane te˝ fregatami typu Al
Madinah od nazwy pierwszego zbudowanego okr´tu (wed∏ug innej transkrypcji nazwa jednostki brzmia∏a poczàtkowo Madina). Pierwszà fregat´ zbudowa∏a stocznia
arsena∏u w Lorient a pozosta∏e trzy stocznia NORMED w Tulonie.
Po oficjalnym oddaniu okr´tów do s∏u˝by mia∏o jeszcze miejsce zgrywanie i szkolenie za∏ogi oraz rzecz jasna rejs do Arabii

nazwa

Al Madinah
Hofouf
Abha
Taif

Saudyjskiej. Pierwsza fregat Al Madinah
zawin´∏a na ojczyste wody w lipcu 1985 r.
zaÊ ostatnia Taif w styczniu 1987 r.

Konkluzja
W czasie gdy okr´ty wchodzi∏y do s∏u˝by
oceniane by∏y jako bardzo nowoczesne, silnie uzbrojone i wszechstronnie wyposa˝one. Mówiono ˝e gdyby Francja mog∏a sobie
pozwoliç na wydanie tylu Êrodków na okr´ty co Arabia Saudyjska to zamówi∏a by fregaty typu «F 2000» dla Marine Nationale.
Choç w mi´dzyczasie saudyjskà flot´ zasili∏y

jeszcze nowoczeÊniejsze fregaty (te˝ zbudowane we Francji) to jednak cztery okr´ty
«Typ F 2000» sà nadal bardzo wartoÊciowymi jednostkami. Wszystko wskazuje na to ˝e
b´dà jeszcze d∏ugo dobrze s∏u˝yç bowiem
poddawane sà obecnie procesowi przeglàdu
i remontu po∏àczonego z modernizacjà.
Bibliografia:
Gibbson Tony, Miller David, Modern submarine

hunters, London 1992.
Reference guide to world missile systems.
Materia∏y ze zbiorów redakcji „OW” oraz autora.

sygnatura

po∏o˝enie st´pki

wodowanie

oddanie do s∏u˝by

F 702
F 704
F 706
F 708

15.10.1981
14.06.1982
07.12.1982
01.03.1983

23.04.1983
24.06.1983
23.12.1983
25.05.1984

04.01.1985
31.10.1985
04.04.1986
29.08.1986

Podstawowe dane techniczne
wypornoÊç:

wymiary:

pr´dkoÊç:
zasi´g:
za∏oga

standardowa 2 000 ton
pe∏na 2 250 ton
maksymalna 2 610 ton
d∏ugoÊç 115 m
szerokoÊç 12,5 m
zanurzenie 3,4 m
maksymalna 30 w´z∏ów
6 500 Mm/18 w´z∏ów
8 000 Mm/15 w´z∏ów
15 oficerów, 50 podoficerów, 114 marynarzy
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Jaros∏aw Palasek

Amerykaƒski okr´t desantowy Pelieu w porcie Al Jubail, 26.10.1997.
Podobnie wyglàda∏ w nim bliêniaczy Tarawa.
fot. Mariusz Janiszewski

Iracki atak rakietowy na Al Jubail
Prowadzenie wielkich operacji militarnych w znacznym oddaleniu od w∏asnych baz powoduje, ˝e podstawowà w nich rol´ odgrywa zaopatrzenie wojsk prowadzàcych dzia∏ania bojowe na terytorium wroga. Krytycznym elementem przedsi´wzi´ç logistycznych
jest wi´c transport.

Podobnie jak inne dzia∏ania prowadzone poza granicami Stanów Zjednoczonych, operacje „Pustynna Tarcza” i „Pustynna Burza” wymaga∏y w latach 199091 przewiezienia do Kuwejtu ogromnych
iloÊci sprz´tu wojennego oraz wojsk, których iloÊç jest porównywalna z populacjà
zamieszkujàcà Alask´. Oko∏o 20% materia∏ów wojennych i innych ∏adunków wykorzystanych w Kuwejcie w obydwu tych
operacjach, przewin´∏o si´ przez port Al
Jubail w Arabii Saudyjskiej. Zaopatrzenie by∏o wy∏adowywane na pot´˝nym, wychodzàcym w wod´ na 1 700 m pirsie
o szerokoÊci 600 m, nale˝àcym do portu
handlowego.
Zadania przewo˝enia materia∏ów wojennych do Al Jubail wykonywa∏y okr´ty 2
i 3 Morskiej Eskadry Transportowej Marynarki Stanów Zjednoczonych — odpowiednio 5 i 4 jednostki. Przewioz∏y one
∏àcznie wyposa˝enie i zaopatrzenie dla
30 000 ˝o∏nierzy piechoty morskiej na 45
dni dzia∏aƒ wojennych. Pierwsze trzy
z tych okr´tów przyby∏y do Al Jubail z bazy Diego Garcia w dniu 15 sierpnia 1990
roku. Jednostki ka˝dej z Eskadr transportowych by∏y zdolne do przewo˝enia oko∏o
2 000 kontenerów, w tym do 800 pojemni-
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ków z amunicjà. Zawarte w takim transporcie materia∏y wybuchowe oraz paliwo,
w przypadku eksplozji powodowa∏y zagro˝enie zniszczenia wszystkiego w promieniu niemal 1 400 m od centrum wybuchu. Innymi s∏owy, nawet eksplozja na pojedynczym transportowcu mog∏a zniszczyç
wszelkie jednostki cumujàce przy pirsie
wy∏adunkowym oraz wszystko co znajdowa∏o si´ na nim. W koƒcu sierpnia 1990
roku w barakach na pirsie stacjonowa∏o
kilka tysi´cy amerykaƒskich marines oraz
setki osób innego personelu.
Ju˝ na poczàtku sierpnia 1990 roku si∏y irackie by∏y zdolne do wystrzeliwania
rakiet typu „Scud B” tak˝e z g∏owicami
chemicznymi i biologicznymi. W latach
osiemdziesiàtych Irak zakupi∏ w ZSRR
niemal 2 000 rakiet taktycznych tego systemu. Wi´kszoÊç irackich „Scudów” zosta∏a zu˝yta podczas wojny z Iranem, jednak przed rozpocz´ciem operacji „Pustynna Burza” dane Sprzymierzonych odnoÊnie liczby posiadanych wówczas przez
Irak rakiet by∏y bardzo nieprecyzyjne.
Wywiad aliancki ocenia∏ iloÊç pocisków
na oko∏o 600, a liczb´ wyrzutni na oko∏o
40 ruchomych i tyle samo stacjonarnych.
Podczas operacji powietrznych dosyç ∏a-

two zniszczono 36 wyrzutni stacjonarnych, jednak przez d∏ugi czas Sprzymierzeni nie potrafili poradziç sobie z wyrzutniami ruchomymi. G∏ównymi celami
irackich rakiet by∏y obiekty na terenie
Arabii Saudyjskiej (51 z wystrzelonych
rakiet) i Izraela (40 pocisków). Trzy „Scudy” odpalono w kierunku Bahrajnu
(wszystkie chybi∏y). Podczas operacji
„Pustynna Burza” Irakijczycy wystrzelili
∏àcznie 94 rakiety tego typu, w tym 88 pocisków w zmodernizowanej wersji „Al
Hussein”. Jednym z ich potencjalnych celów móg∏ byç port Al Jubail.
Jako Êrodek obronny przeciwko irackim pociskom rakietowym typu „Scud”
Sprzymierzeni rozlokowali w zagro˝onych rejonach baterie pocisków rakietowych systemu obrony powietrznej „Patriot”. Pierwsza z takich baterii zosta∏a
zainstalowana w dniu 13 sierpnia 1990 roku w Dahran w Arabii Saudyjskiej. Druga, zapewnia∏a od 4 wrzeÊnia os∏on´ Al
Jubail. Dzia∏anie obronne systemu „Patriot” opiera∏o si´ na Êledzeniu przestrzeni powietrznej przez uk∏ad satelitów
ostrzegawczych. W przypadku wykrycia
startu potencjalnego intruza satelita
przesy∏a∏ sygna∏ do centrum kierowania
usytuowanego w Colorado. W ciàgu 2-3
minut sygna∏ by∏ poddawany analizie
i za poÊrednictwem ∏àczy satelitarnych
przekazywany do odpowiedniej baterii
rakiet obrony powietrznej na chronionym
obszarze. Kontrolowanie trajektorii lotu
nieprzyjacielskiego pocisku przejmowa∏
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jej system komputerowy. Nakierowywa∏
on systemy dozoru radiolokacyjnego baterii na tà stref´ przestrzeni powietrznej,
do której mia∏ byç odpalony pocisk „Patriot”. Do momentu zestrzelenia lot rakiety wroga by∏ Êledzony na ekranach radarów baterii przez 30-60 sekund. Podczas ca∏ej operacji w Iraku 158 u˝ytych
rakiet systemu „Patriot” zestrzeli∏o ∏àcznie 45 pocisków „Scud” ró˝nych odmian.
Swój udzia∏ w koalicji antyirackiej jak
pami´tamy mia∏a równie˝ Polska, która
w 1990 roku zdecydowa∏a si´ wys∏aç
na wody Zatoki Perskiej w∏asne okr´ty
wojenne. Wybór dowództwa floty pad∏
na jednostk´ ratowniczà Piast oraz szkolnà Wodnik. Druga z nich zosta∏a przystosowana przez Stoczni´ Marynarki Wojennej w Gdyni do pe∏nienia funkcji okr´tu
sanitarno-ewakuacyjnego. Podczas przebudowy jednostki przeprowadzonej mi´dzy 1 paêdziernika a 11 listopada 1990 roku, zdemontowano jej uzbrojenie oraz anten´ artyleryjskiej stacji radiolokacyjnej.
Pok∏ad ∏odziowy okr´tu przed∏u˝ono
do paw´˝y rufowej tak, ˝e dobudowana jego cz´Êç po podparciu pilersami równie˝
dzisiaj pe∏ni rol´ làdowiska dla Êmig∏owca.
Zainstalowano nowe wyposa˝enie radiokomunikacyjne i nawigacyjne oraz pot´˝ny reflektor w miejscu dziobowej wie˝y armat przeciwlotniczych AK-230. Jednostk´
pomalowano na bia∏o, a na pok∏adzie namiarowym i obydwu burtach namalowano
znaki czerwonego krzy˝a. W dniu
29.12.1990 roku Piast i Wodnik opuÊci∏y
Gdyni´, po czym po op∏yni´ciu Europy
i przejÊciu przez Kana∏ Sueski na Morze
Czerwone zawin´∏y do Jeddah. Nast´pnie
poprzez CieÊnin´ Ormuz wesz∏y na wody
Zatoki Perskiej i w dniu 27.01.1991 roku
przyby∏y do Al Jubail, który to port sta∏ si´
ich bazà na czas dzia∏aƒ wojennych. Nieca∏e trzy tygodnie póêniej Wodnik zetknà∏
si´ z zagro˝eniem, którego materializacja
mog∏a spowodowaç niewyobra˝alnà
w skutkach katastrof´.
Po po∏udniu 15 lutego 1991 roku do Al
Jubail wszed∏ bowiem Êmig∏owcowiec desantowy Tarawa (LHA-1), który mia∏ wy∏adowaç szeÊç, nale˝àcych do lotnictwa
Korpusu Piechoty Morskiej samolotów
BAe/McDonnell Douglas AV-8B „Harrier”. Na pok∏adzie cumujàcego przy pó∏nocnym kraƒcu pirsu okr´tu by∏y ∏àcznie
2 793 osoby: marynarze, ˝o∏nierze piechoty morskiej i wojsk làdowych oraz cywile. Na nabrze˝u sk∏adowano wówczas
du˝e iloÊci materia∏ów wojennych i wyposa˝enia. Cz´Êç z nich znajdowa∏a si´
przy tym w magazynach, jednak znaczna
ich iloÊç pozostawa∏a na otwartej przestrzeni. Na nawierzchni pirsu sk∏adowano
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tak˝e du˝e iloÊci amunicji, min. burzàcych i zapalajàcych pocisków 155 mm,
pocisków mniejszych kalibrów dla dzia∏
artylerii làdowej, bomb kasetowych i 220to kilogramowych bomb burzàcych.
Przy nabrze˝ach pirsu cumowa∏y wówczas po zachodniej stronie cztery statki
handlowe, a po stronie wschodniej okr´ty
wojenne. By∏y to jednostki wsparcia logistycznego lotnictwa piechoty morskiej
Wright (AVB-3) i Curtiss (AVB-4), barka desantowa Armii USA i barkowiec
LASH Cape Florida. Pomi´dzy nimi cumowa∏ Wodnik.
W nieca∏e trzynaÊcie godzin po przybyciu do Al Jubail Tarawa port ten sta∏ si´
obiektem irackiego ataku rakietowego.
Chocia˝ ˝adne oficjalne êród∏a nie
stwierdzajà jednoznacznie, ˝e obiektem
ataku by∏ okr´t desantowy, to wszystkie
okolicznoÊci wskazujà i˝ tak w∏aÊnie by∏o.
Ani wczeÊniej, ani póêniej Al Jubail nie
by∏ ju˝ bowiem atakowany przez Irak rakietami. WiadomoÊç o wejÊciu Êmig∏owcowca Irakijczycy otrzymali prawdopodobnie od sympatyzujàcych z nimi, zamieszkujàcych miasto cywili. Przekazanie
informacji zaj´∏o przypuszczalnie oko∏o
czterech godzin, a dalsze dziewi´ç poch∏on´∏y operacyjne prace wywiadowcze
oraz przygotowanie samego ataku.
„Scud” zosta∏ wystrzelony z miejsca po∏o˝onego na pó∏noc od Al Qurnah — obszaru, z którego podczas wojny odpalono
jeszcze tylko jeden pocisk balistyczny.
Oko∏o drugiej w nocy dnia 16 lutego 1991

roku szeÊçdziesiàty szósty wystrzelony
przeciwko aliantom iracki „Scud” skierowa∏ si´ na Al Jubail. Chocia˝ si∏y Sprzymierzonych dysponowa∏y technologiami
wykrywania z innej epoki (z satelitarnym
rozpoznaniem i ∏àcznoÊcià w∏àcznie!) ni˝
ta, z której pochodzi∏ iracki pocisk lot rakiety przebieg∏ bez zak∏óceƒ.
O godzinie 02.07 czasu lokalnego, „Al
Hussein” wpad∏ do basenu portowego
w odleg∏oÊci 150 m na wschód od pirsu.
Pocisk upad∏ niespe∏na 125 m od prawej
burty Wodnik, nieco przed dziobem polskiego okr´tu. Odleg∏oÊç jaka dzieli∏a
miejsce upadku rakiety od Tarawa wynosi∏a mniej ni˝ 1 000 m. G∏owica pocisku
na szcz´Êcie nie eksplodowa∏a. Obserwatorzy Êmig∏owcowca odnotowali jedynie
g∏oÊny huk oraz widzieli kilkanaÊcie,
przecinajàcych niebo iskier. Niewielkie
szczàtki rakiety spad∏y na pok∏ady Wright
i Curtiss, na Wodnik oraz na powierzchni´ pirsu w okolicach tych okr´tów. Znajdujàcy si´ w porcie ludzie uwa˝ali poczàtkowo, ˝e rakieta iracka zosta∏a zestrzelona przez pocisk „Patriot”. W rzeczywistoÊci jednak broniàca Al Jubail bateria rakiet obrony powietrznej by∏a... unieruchomiona. Dokonywano bowiem w∏aÊnie
wymiany jednego z elementów g∏ównego
komputera jej kierowania. Bateria by∏a
gotowa do dzia∏aƒ bojowych dopiero
o 02.12, a wi´c kilka minut po upadku rakiety irackiej.
Tego, ˝e rakieta wroga spad∏a tak blisko nie by∏o Êwiadome naczelne dowódz-
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two Sprzymierzonych, którego raport
stwierdza∏ i˝ „Al Hussein” spad∏ albo
do morza, albo na tereny niezamieszka∏e.
Oficer wywiadu w kwaterze g∏ównej 1 Si∏
Ekspedycyjnych Piechoty Morskiej meldowa∏ z kolei o upadku pocisku 10 mil
na po∏udniowy-wschód od portu.
W dzienniku bojowym baterii obrony powietrznej broniàcej Al Jubail odnotowano natomiast, ˝e upadek mia∏ miejsce poza praktycznym zasi´giem rakiet. Nawet
w póêniejszych analizach dzia∏aƒ z wykorzystaniem pocisków „Patriot” podczas
operacji „Pustynna Burza”, znalaz∏o si´
stwierdzenie o upadku rakiety 10 mil
na pó∏noc od stanowiska baterii w Al Jubail. RzeczywistoÊç nie okaza∏a si´ jednak tak niejednoznaczna, a nieszcz´Êcie
dos∏ownie wisia∏o w powietrzu. Obserwatorzy w porcie widzieli bowiem dok∏adnie
miejsce upadku irackiego pocisku tak, ˝e
jego szczàtki zosta∏y bez problemu wydobyte z wody.
Porównujàc skutecznoÊç rakiet „Patriot” oraz dok∏adnoÊç trafienia pocisków
„Al Hussein” analitycy amerykaƒscy doszli do wniosku, ˝e znajdujàce si´ w Al
Jubail si∏y Sprzymierzonych znalaz∏y si´
mniej ni˝ kilometr od katastrofy. Mimo,

˝e precyzja trafienia irackich rakiet balistycznych daleka by∏a od doskona∏oÊci
(Êrednica obszaru przypuszczalnego trafienia wynosi∏a 1 500 m), to nawet wybuch g∏owicy pojedynczego pocisku móg∏
spowodowaç gigantyczne zniszczenia.
Chocia˝ bowiem prawdopodobieƒstwo
trafienia pojedynczà rakietà „Al Hussein” w Tarawa by∏o stosunkowo niewielkie
(okreÊlono je na 1:2000), to szansa uderzenia w inny okr´t lub w zmagazynowanà na pirsie amunicj´ by∏a dziesi´ciokrotnie wi´ksza. Ponadto, szczàtki g∏owicy
eksplodujàcej nawet w odleg∏oÊci kilkuset
metrów od sk∏adu amunicji, mog∏y zainicjowaç jej detonacj´. Podobnie, mog∏y
uszkodziç tak˝e ka˝dy z okr´tów. Gdyby
Irakijczycy wystrzelili wi´kszà iloÊç rakiet
(podczas wojny stosowali tak˝e salwy pi´ciopociskowe), to prawdopodobieƒstwo
trafienia któregoÊ z wartoÊciowych celów
w Al Jubail by∏oby znaczàco wi´ksze.
Chocia˝ wi´c pojedyncza rakieta mia∏a
niewielkie szanse na trafienie Tarawa, to
jej wybuch móg∏ spowodowaç trudne
do przewidzenia skutki.
Wydarzenia, które rozegra∏y si´ nocà
z 15 na 16 lutego 1991 roku w Al Jubail,
nabierajà wi´kszego znaczenia w kontek-

Amerykaƒski lotniskowiec desantowy Tarawa (LHA-1), 11.10.1997.

Êcie kolejnego ataku na Irak, jaki przypuszczalnie mo˝e mieç miejsce na poczàtku 2003 roku. Przez dziesi´ç lat Irak
znacznie udoskonali∏ technik´ oraz taktyk´ ataków pociskami balistycznymi
„Scud”. Rakiety zosta∏y wyposa˝one
w importowane z Pó∏nocnej Korei doskonalsze systemy naprowadzania oraz
w mo˝liwoÊç przenoszenia g∏owic kasetowych. Zwi´ksza to tak˝e potencjalne zagro˝enie wynikajàce z trafienia pojedynczà rakietà. EfektywnoÊç ataku za pomocà pocisków balistycznych podnoszà ponadto znaczàco wyd∏u˝ony zasi´g oraz
mo˝liwoÊç wystrzeliwania ich salwami.
Pot´g´ takiego ataku zwi´kszy∏oby drastycznie u˝ycie pocisków „Scud” z g∏owicami jàdrowymi, chemicznymi lub biologicznymi. Zwielokrotnione zagro˝enie
powoduje, ˝e do obrony przed uderzeniem nale˝y zastosowaç tak˝e wi´ksze si∏y. Ju˝ w 1991 roku, kiedy broniàca Al Jubail bateria rakiet „Patriot” nie zdo∏a∏a
przechwyciç intruza, mo˝liwe by∏o wykorzystanie uzbrojenia obrony powietrznej
okr´tów operujàcych na Zatoce Perskiej
— w tym czterech krà˝owników z systemami „Aegis”, który tak˝e jest zdolny
do Êledzenia trajektorii lotu taktycznych
fot. zbiory Leo van Ginderen
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Polski okr´t szpitalny, tutaj ponownie jako szkolny, Wodnik, 05.06.1994.

pocisków balistycznych. Udoskonalone
przez dziesi´ciolecie systemy komunikacji, przekazywania informacji bojowych,
przetwarzania danych i sieci dowodzenia
dajà mo˝liwoÊç wzajemnego uzupe∏niania si´ systemów obronnych. W przypadku kiedy jeden z nich nie mia∏by mo˝liwoÊci zniszczenia kierujàcej si´ w stron´ làdu rakiety jego zadanie powinien przejmowaç inny system — okr´towy „Aegis”,
làdowy „Patriot” czy te˝ lotniczy system
laserowy.

Uczestnicy wydarzeƒ
Tarawa (LHA-1)
Âmig∏owcowiec desantowy Tarawa
(w s∏u˝bie 29.05.1976 r.) jest pierwszà jednostkà typu pi´ciu wielkich okr´tów
wsparcia desantu, zbudowanych w latach
siedemdziesiàtych przez Ingalls Shipbuilding Co. ¸àczà one funkcje Êmig∏owcow-

ców oraz okr´tów desantowych-doków,
przystosowanych tak˝e do wykonywania
innych zadaƒ (min. okr´tów dowodzenia).
Ich pok∏ady lotnicze posiadajà stanowiska
startowe dla 12 Êmig∏owców Boeing Vertol CH-46 „Sea Knight” lub 9 Sikorsky
CH-53 „Sea Stallion”. Hangary jednostek
mieszczà odpowiednio 30 lub 19 Êmig∏owców tych typów. Mo˝liwe jest przenoszenie ró˝nych kombinacji Êmig∏owców,
a tak˝e samolotów pionowego startu
BAe/McDonnell Douglas AV-8A/B „Harrier”. Doki o wymiarach 81,7 m na 23,8 m
mieszczà po cztery barki desantowe typu
LCU 1610 lub dwie LCU 1610 i trzy
LCM-8 albo 6 barek LCM-6. Posiadajàce
powierzchnie po 3 135 m2 pok∏ady dla pojazdów mechanicznych mieszczà po czterdzieÊci gàsienicowych pojazdów desantowych LVT. ¸adunki spaletyzowane mo˝na
przewoziç na pok∏adach o powierzchniach po 3 310 m2, a ró˝nego rodzaju pa-

Dane taktyczno-techniczne Tarawa
wypornoÊç:
wymiary:
uzbrojenie:

moc maszyn:
pr´dkoÊç:
zasi´g:
za∏oga:

normalna 25 588 ton; pe∏na 38 761 ton;
d∏ugoÊç ca∏kowita 250,0 m; szerokoÊç maksymalna 38,4 m;
zanurzenie 7,8 m;
2 wyrzutnie rakietowych pocisków przeciwlotniczych
„Sea Sparrow” (2 x VIII);
3 dzia∏a uniwersalne kalibru 127 mm (3 x I);
6 dzia∏ek przeciwlotniczych kalibru 20 mm (6 x I);
2 dzia∏ka salutacyjne 40 mm (2 x I)
140 000 KM;
maksymalna 24,0 w;
10 000 Mm przy 20 w;
892 osoby + 1 903 miejsca dla ˝o∏nierzy piechoty morskiej
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fot. zbiory Leo van Ginderen

liwa w zbiornikach o ∏àcznej pojemnoÊci
ponad 1 500 m3. Pomieszczenia podpok∏adowe umo˝liwiajà przewóz wzmocnionego batalionu piechoty morskiej (ok.
1 800 ludzi) wraz z jego uzbrojeniem i wyposa˝eniem oraz pojazdami mechanicznymi. Nap´d okr´tów stanowià po dwa
zespo∏y turbin parowych Westinghouse’a,
poruszajàcych poprzez przek∏adnie redukcyjne dwie Êruby. Par´ dla turbin dostarczajà dwa kot∏y produkcji Combustion
Engineering.

Wodnik (251)
Okr´t szkolny Wodnik (projekt 888) —
drugim okr´tem jest Gryf (252) — zosta∏y zbudowane przez Stoczni´ Pó∏nocnà
w Gdaƒsku i wprowadzone do s∏u˝by
w 1976 roku. Sà przeznaczone do prowadzenia nauki i odbywania praktyk morskich przez podchorà˝ych Akademii i kadetów Szko∏y Chorà˝ych Marynarki Wojennej w Gdyni. Bogate wyposa˝enie radionawigacyjne,
radiokomunikacyjne
i szkoleniowe umo˝liwia praktycznà nauk´ w zakresie nawigacji, radiokomunikacji, uzbrojenia artyleryjskiego, a tak˝e obs∏ugi i eksploatacji si∏owni oraz s∏u˝by
ogólnookr´towej. Dzi´ki posiadaniu du˝ej liczby pomieszczeƒ i wolnej przestrzeni okr´ty mogà byç przystosowywane
do pe∏nienia podczas wojny funkcji jednostek sztabowych, transportowych, lub
szpitalnych. Nap´d okr´tów stanowià
po dwa wysokopr´˝ne silniki spalinowe
Zgoda-Sulzer 6TD48, poruszajàce poprzez przek∏adnie redukcyjne dwie Êruby
nastawne. Jednostki typu Wodnik sà udanymi okr´tami szkolnymi o dobrych w∏a-
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Dane taktyczno-techniczne Wodnik
wypornoÊç:
wymiary:
uzbrojenie:

moc maszyn:
pr´dkoÊç:
zasi´g:
za∏oga:

normalna 1 617 ton; pe∏na 1 745 ton;
d∏ugoÊç ca∏kowita 72,24 m; szerokoÊç maksymalna 11,99 m;
zanurzenie 4,10 m;
1 zestaw przeciwlotniczy AK-230 z∏o˝ony
z 2 dzia∏ek 30 mm (1 x II);
2 zestawy przeciwlotnicze ZU-23-2M „Wróbel”
dzia∏ek 23 mm (2 x II); 2 dzia∏ka salutacyjne 45 mm (2 x I)
1 800 KM;
maksymalna 16,8 w; ekonomiczna 15,0 w;
7 800 Mm;
56 osób + 100 miejsc dla za∏ogi szkolnej

Dane taktyczno-techniczne typu Wright
wypornoÊç:
wymiary:
moc maszyn:
pr´dkoÊç:

pe∏na 24 181 ton
d∏ugoÊç 183,0 m; szerokoÊç 27,5 m; zanurzenie 10,4 m
30 000 KM;
18,7 w

snoÊciach morskich, które podczas dzia∏aƒ wojennych w Zatoce Perskiej doskonale zda∏y praktyczny egzamin s∏u˝by
w innej roli.

Wright (AVB-3), Curtiss (AVB-4)
Okr´ty wsparcia logistycznego lotnictwa Korpusu Piechoty Morskiej USA.
Okr´ty typu Wright (C5-S-78A) zosta∏y zbudowane w latach 1969 (Curtiss)
i 1970 (Wright) przez Ingalls Shipbuilding Co w Pascagoula jako con-rowce.
W latach 1986 (AVB-3) i 1987 (AVB-4)
przesz∏y w Todd Shipyard w Galveston
ograniczonà przebudow´, przystosowujàcà je do s∏u˝by w roli jednostek wsparcia
logistycznego lotnictwa. Okr´ty, wyposa˝one w skonteneryzowane zaplecze remontowe, sà przystosowane do zapew-

nienia ca∏kowitej obs∏ugi jednostkom lotniczym U.S. Marines podczas ich operacji
bojowych. W dziobowej cz´Êci posiadajà
pok∏ad lotniczy przystosowany do przyjmowania Êmig∏owców. Wykorzystywane
jako con-rowce posiadajà pojemnoÊç 300
TEU w ∏adowniach oraz 3 250 m2 powierzchni ∏adunkowej dla pojazdów mechanicznych. Jako konwencjonalne pojemnikowce mogà przewoziç kontenery
w ∏àcznej liczbie do 684 TEU. Jednostki
sà nap´dzane turbinami parowymi zasilanymi z dwóch kot∏ów parowych, poruszajàcymi poprzez przek∏adnie redukcyjne
pojedyncze Êruby.
„Scud B” (R-17; SS-1C)
Rakiety taktyczne radzieckiego systemu R-17 (w kodzie NATO — „Scud-B”,

Dane taktyczno-techniczne „Scud B”
wymiary:
masa:
masa g∏owicy:
zasi´g:
rozrzut:

d∏ugoÊç 11,164 m; Êrednica 0,85 m;
startowa 5 860 kg;
maksymalna 1 000 kg;
300 km; („Al Hussein” — 625 km; „Al Abbas” — 870 km);
600 m „Al Hussein” 1 500 m);

w USA — SS-1C) w prostej linii wywodzà si´ z niemieckich pocisków V-2. Sà to
rakiety z silnikiem na ciek∏y materia∏
p´dny i inercyjnym systemem sterowania. Mogà przenosiç g∏owice konwencjonalne, jàdrowe albo chemiczne i byç odpalane z wyrzutni stacjonarnych lub ruchomych. Pozosta∏e po wojnie z Iranem
rakiety irackie zosta∏y zmodernizowane
z pomocà specjalistów z ró˝nych krajów.
Kosztem zmniejszenia masy g∏owicy bojowej uzyskano zwi´kszenie ich zasi´gu.
Poniewa˝ nie dokonano jednoczesnej
modernizacji systemów kierowania
zwi´kszeniu uleg∏ uzyskiwany rozrzut.
Zmodernizowane, irackie pociski typu
„Scud-B” otrzyma∏y nazwy „Al Hussein”
i „Al Abbas”
„Patriot”
Taktyczny system obrony powietrznej
„Patriot” powsta∏ w Stanach Zjednoczonych na prze∏omie lat 60/70 dla obrony
jednostek wojsk làdowych przed rakietami balistycznymi. Pierwsze, wyprodukowane przez Raytheon Co. baterie zasili∏y
U.S. Army jednak dopiero w 1984 roku.
System sk∏ada si´ z ruchomej wyrzutni rakietowej M0901, pocisku MIM-104,
wielofunkcyjnej stacji radiolokacyjnej
AN/MPQ-53 o zasi´gu 100 km oraz stanowiska dowodzenia (kierowani) baterii
AN/MSQ-104 ECS. Pocisk jest nap´dzany silnikiem na paliwo sta∏e i wyposa˝ony
w g∏owic´ o wymuszonej fragmentacji.
Cele wykrywane i Êledzone sà przez stacj´
dozoru powietrznego, która dzi´ki skanowaniu fazowemu mo˝e jednoczeÊnie naprowadzaç 9 rakiet. W pierwszej fazie lotu pocisk kierowany jest radiowo, w pobli˝u celu naprowadza si´ pó∏aktywnie.
System posiada liczne zabezpieczenia
z automatycznà zmianà cz´stotliwoÊci roboczych (160) stacji radiolokacyjnej
w∏àcznie. W wojnie z Irakiem wykorzystywano zestawy w wersji PAC 2 wyposa˝one
w dodatkowà, dopplerowskà stacj´ radiolokacyjnà M 812E2 oraz w g∏owic´
od∏amkowà o wi´kszych elementach zdefragmentowanych (od∏amki o masie
do 45 g, zamiast standardowych 2 g).
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Dane taktyczno-techniczne „Patriot”
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Jane’s Fighting Ships — roczniki ró˝ne.
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Fighting Ships
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Maciej S. Sobaƒski

Fregata Aradu (F 89) b´dàca okr´tem flagowym floty
nigeryjskiej, Lagos, 29.09.1987.
fot. Hartmut Ehlers

M a r y n a r ka Wo j e n n a N i g e r i i
Kraje afrykaƒskie nie by∏y nigdy zaliczane do szczególnych pot´g
militarnych, tym bardziej ju˝ morskich, choç cz´sto to w∏aÊnie si∏y
zbrojne odgrywa∏y decydujàcà rol´ w ich funkcjonowaniu.
Pod wzgl´dem militarnym Afryka nie stanowi wcale monolitu, bowiem z jednej strony nale˝y wyró˝niç arabskie kraju pó∏nocnoafrykaƒskie, w tym szczególnie Egipt, które systematycznie rozbudowujà swoje si∏y zbrojne, a z drugiej le˝àcà na przeciwnym kraƒcu kontynentu Republik´ Po∏udniowej Afryki, stanowiàcà do niedawna nowoczesne paƒstwo bia∏ych. Mi´dzy tymi biegunami znajduje
si´ ca∏a mizeria tzw. czarnej Afryki, paƒstw, które choç przeznaczajà na zbrojenia relatywnie sporà cz´Êç bud˝etu, to jednak ostateczne efekty tych zabiegów sà z ró˝nych przyczyn zdecydowanie s∏abe.
Jednym z takich paƒstw jest le˝àca nad Zatokà Gwinejskà Nigeria, która w chwili obecnej ze swymi 108,5 mln mieszkaƒców (1994)
stanowi niewàtpliwie najludniejszy kraj kontynentu. Do 1 paêdziernika 1960 roku Nigeria stanowi∏a koloni´ brytyjskà by nast´pnie ju˝
jako niepodleg∏e paƒstwo staç si´ cz∏onkiem Commonwelth. Ostatecznie w roku 1963 zerwano wi´zi z metropolià przekszta∏cajàc Nigeri´ w republik´ federacyjnà. Niestety niezale˝noÊç mia∏a wysokà
cen´, bowiem z jednej strony wojna domowa o secesj´ bogatej w rop´ naftowà prowincj´ Biafra w latach 1967-1970, kosztowa∏a 2 mln
istnieƒ ludzkich, z zaÊ drugiej paƒstwo sta∏o si´ arenà cz´stych zamachów stanu i rzàdów kolejnych ekip wojskowych.
Poczàtków marynarki wojennej Nigerii nale˝y szukaç jeszcze
w czasach brytyjskiego panowania, gdy utworzono Government
Department of the Nigerian Marine, przekszta∏cony w latach
II wojny Êwiatowej w Naval Defence Force. W sk∏ad tych si∏ wchodzi∏y obsadzone przez emerytowanych oficerów Royal Navy nieliczne adaptowane holowniki i promy, których zadaniem by∏o zabezpieczenie portów oraz patrolowanie g∏ównych wodnych dróg
Êródlàdowych, odgrywajàcych istotne znaczenie w ˝yciu gospodarczym kraju. Po wojnie w roku 1958 Naval Defence Force zosta∏y
przeformowane na Royal Nigerian Navy, które po roku 1963 straci∏y przymiotnik Royal1. Flota m∏odego paƒstwa wzi´∏a aktywny
udzia∏ w wojnie domowej o Biafr´, wspierajàc ogniem artyleryjskim
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dzia∏ania wojsk làdowych na kierunku nadbrze˝nym oraz wysadzajàc desanty w Bonny, Escravos, Calabar i Oron.
Si∏y morskie Nigerii, obejmujàce równie˝ Stra˝ Ochrony Wybrze˝a, w roku 2001 liczy∏y 5 600 ludzi, w tym 650 oficerów, oznacza wzrost ich stanu osobowego w okresie pi´tnastolecia 1986-2001
1. wg Nigeria Handbook 1977, Lagos 1976.
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o 9,8%. W rozwa˝aniach o personelu floty nale˝y uwzgl´dniç jeszcze liczàcy 1 600 ludzi kontyngent portowej policji bezpieczeƒstwa
w Lagos.
Marynarka wojenna, choç nie posiada w∏asnego lotnictwa, to
jednak dysponuje 6 organicznymi Êmig∏owcami, z których 2 maszyny typu „Lynx” Mk 89 ASW sà zaokr´towane na pok∏adzie fregaty
Aradu, zaÊ pozosta∏e (2 Agusta-Westland A-109 oraz 2 MBB
BO-105) dzia∏ajà z baz làdowych. W ramach si∏ powietrznych wydzielono dla potrzeb floty 3 samoloty Fokker F 27 „Maritime”
w wersji SAR, 14 maszyn typu Dornier Do-128-6MPA w wersji patrolowej oraz 12 lekkich Êmig∏owców MBB BO-105C, które mogà
byç wykorzystane do zwalczania okr´tów podwodnych.
Organizacyjnie marynarka wojenna Nigerii podzielona jest
na Western Command, którego kwatera g∏ówna mieÊci si´ w bazie
„Olokin” w Apapa oraz Eastern Command z bazà g∏ównà „Anansa” w Calabar. Pozosta∏e bazy stanowià „Okemini” w Okemini,
„Akaso” w Port Harcourt oraz „Umalokun” w Warri. Kompleks
stoczniowo-remontowy floty znajduje si´ w Wilmot Point w Lagos,
podobnie jak i podstawowy oÊrodek szkoleniowo-treningowy „Quorra”. W planach jest utworzenie kolejnej, nowej bazy floty w Bonny, gdzie stacjonowaç majà okr´ty przeznaczone do zwalczania piractwa w rejonie Bayelsa2.
Podstawowym zadaniem nigeryjskiej marynarki wojennej jest zapewnienie integralnoÊci terytorialnej paƒstwa i obrona przed ewentualnym atakiem od strony morza. W czasie pokoju funkcje te realizowane sà przez sta∏e patrolowanie w∏asnych przybrze˝nych wód
terytorialnych dla zapewnienia ochrony w∏asnego rybo∏ówstwa
przed zakusami zagranicznych jednostek, zwalczanie przemytu
kontrabandy i piractwa, a tak˝e ratownictwo morskie oraz udzielanie wszechstronnej pomocy organom w∏adz cywilnych.
Flagowà jednostkà marynarki wojennej Nigerii jest fregata Aradu (F 89) nale˝àca do typu MEKO 300, zbudowana w latach
1978-1982 przez stoczni´ Blohm-Voss w Hamburgu (RFN). WypornoÊç pe∏na okr´tu wynosi 3 360 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej
125,9 m, szerokoÊci 15,0 m i zanurzeniu 4,32 m. Nap´d typu CODOG stanowià 2 turbiny gazowe Roll-Royce Olympus TM-3B
o mocy 25 40 KM ka˝da oraz 2 silniki wysokopr´˝ne MTU 20V956
TB92 ka˝dy o mocy 5 210 KM, które porusza∏y 2 Êruby typu KaMeWa. Pr´dkoÊç maksymalna 30,5 w´z∏a, a na silnikach wysokopr´˝nych 18 w´z∏ów. Zasi´g 4 500 Mm przy 18 w´z∏ach i odpowiednio
6 500 m przy 15 w´z∏ach. Zapas paliwa 440 t. Moc elektrowni pok∏adowych 4 120 kW.
Fregata posiada bogate i ró˝norodne uzbrojenie, które obejmuje jednà oÊmioprowadnicowà wyrzutni´ „Albatros” Mk 2 Mod 9
w∏oskich pocisków rakietowych plot. „Aspide”. Ich zasi´g wynosi
18 km, a pu∏ap mieÊci si´ w przedziale mi´dzy 15 a 5 000 m, pr´dkoÊç maksymalna 2,5 Ma, a g∏owica bojowa o wadze 33 kg.
Uzbrojenie artyleryjskie obejmuje 1 wie˝owe dzia∏o uniwersalne
kal. 127 mm L/54 kal. OTOBreda DP, które wystrzeliwuje pociski
o wadze 32 kg na odleg∏oÊç do 15 km i pu∏ap 7 km. Obron´ przeciwlotniczà zapewnia 8 dzia∏ plot. kal. 40 mm L/70 kal. OTOBreda
Dardo, umieszczone w 4 dwudzia∏owych wie˝ach artyleryjskich.
Zapas amunicji kal. 127 mm wynosi 460 pocisków, zaÊ kal. 40 mm
10 752 sztuki.
Do zwalczania okr´tów podwodnych s∏u˝à 2 potrójne wyrzutnie
torped pop kal. 324 mm STWS-1B, które dysponujà zapasem 18
torped kal. 324 mm A-244S. Na pok∏adzie zamontowano równie˝
wyrzutni´ celów pozorowanych oraz zaokr´towano 1 Êmig∏owiec
„Lynx” Mk 89 w wersji ASW.
Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radary — nawigacyjny
Decca 1225, dozoru nawodnego i powietrznego Plessey AWS-5D,
kierowania ogniem rakietowym Thales STIR-18 oraz kierowania
ogniem artyleryjskim Thales M 25. Okr´t posiada sonar kad∏ubowy
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STN Atlas Elektronik EA80 oraz systemy zak∏óceƒ Decca RDL-2
i RCM-2.
Za∏oga jednostki liczy 195 ludzi, w tym 26 oficerów 3.
Fregata mimo przeprowadzonego w latach 1998-1999 z udzia∏em przedstawicieli niemieckiej stoczni remontu w Victoria Island
Dockyard w Lagos, znajduje si´ w op∏akanym stanie technicznym.
Wi´kszoÊç systemów okr´towych i uzbrojenia jest niesprawna, w rezultacie czego okr´t nie mo˝e wychodziç w morze. Âmig∏owce zosta∏y zdj´te ju˝ w 1997 i skierowane na remont do wytwórcy w Wielkiej Brytanii, z którego nie powróci∏y do chwili obecnej. O poziomie wyszkolenia za∏ogi najlepiej Êwiadczyç mogà poni˝sze fakty, tylko w roku 1987 fregata wesz∏a na mielizn´ na rzece Kongo, zderzy∏a si´ z pirsem w Lagos oraz z innà jednostkà na morzu, zaÊ w roku
1998 z powodu awarii si∏owni wesz∏a na mielizn´ u brzegów Liberii, na której pozostawa∏a przez ponad 2 miesiàce.
Flota dysponuje 2 korwetami Erin’mi (F 83) oraz Enymiri (F 84)
nale˝àcymi do typu Vosper Thornycroft Mk 9, zbudowanymi w latach 1975-1980 przez stoczni´ Vosper Thornycroft Ltd w Portsmouth (Wielka Brytania). WypornoÊç standardowa jednostek wynosi 680 t, zaÊ pe∏na odpowiednio 850 t 4 przy wymiarach d∏ugoÊç
ca∏kowita 69 m, szerokoÊç 9,6 m i zanurzenie 3,0/3,6 m. Nap´d stanowià 4 silniki wysokopr´˝ne MTU 20V956 TB92 o ∏àcznej mocy
20 512 KM, które poruszajàc 2 Êruby pozwala∏y na uzyskiwanie
maksymalnej pr´dkoÊci 27 w´z∏ów. Zasi´g 2 200 Mm przy 14 w´z∏ach. Zapas paliwa wynosi 70 t. ¸àczna moc elektrowni pok∏adowych 889 kW.
Uzbrojenie stanowi 1 dzia∏o uniwersalne kal. 76 mm L/62 OTOBreda DP, wystrzeliwujàce wa˝àce 6,3 kg pociski z pr´dkoÊcià poczàtkowà 925 m/s na maksymalnà odleg∏oÊç 8 km i pu∏ap 5 km. Zapas amunicji kal. 76mm wynosi∏ 750 sztuk. Do zwalczania celów powietrznych s∏u˝y 1 dzia∏o plot. kal. 40 mm L/70 Bofors oraz 2 pojedyncze dzia∏ka plot. 20 mm L/70 Oerlikon. Uzbrojenie uzupe∏niajà
2 wyrzutnie rakiet oÊwietlajàcych kal. 50 mm.
Do niszczenia celów podwodnych s∏u˝y dwulufowy rakietowy
moêdzierz pop Bofors AWS kal. 375 mm, który dysponuje zapasem
24 rakiet.
Wyposa˝enie elektroniczne stanowià radary — nawigacyjny
Decca TM 1226, dozoru powietrznego Plessey AWS-2 oraz kierowania ogniem artyleryjskim Thales WM-24. Korwety posiadajà sonar kad∏ubowy Plessey PMS-26 oraz system zak∏óceƒ Decca Cutlass.
Za∏oga jednostek liczy 90 marynarzy i oficerów, a autonomicznoÊç 10 dób5.
W praktyce w chwili obecnej z uwagi na swój stan techniczny oba
okr´ty sà niezdolne do aktywnej s∏u˝by. Mimo przeprowadzonego
w latach 1994-1995 remontu F 83 ostatni raz wyszed∏ w morze w roku 1998, natomiast F 84 od 1996 znajduje si´ nieprzerwanie w remoncie w Lagos.
Marynarka wojenna Nigerii dysponuje 5 patrolowcami morskimi
nale˝àcymi do dwóch ró˝nych typów, a mianowicie Combattante
IIIB oraz FPB 57. Jednostki typu Combattante IIIB 6 zosta∏y zbudowane w stoczni CMN w Cherbourg (Francja) w latach
1979-1981. Ich wypornoÊç standardowa wynosi 376 t, a pe∏na 430 t
przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 56,2 m, szerokoÊci 8,2 m i zanurzeniu 2,
15 m. Nap´d stanowià 4 silniki wysokopr´˝ne MTU 16V956 TB92
o ∏àcznej mocy 20 840 KM, które poruszajà 4 Êruby zapewniajàc ak2. wg Combat Fleet of the World 2002-2003 pod red. A. D. Baker III, Annapolis
2002.
3. wg Combat Fleet.....
4. wg Jane’s Fighting Ships 1986-87, London 1986, wypornoÊç pe∏na korwet wynosi∏a 780 t.
5. wg Combat Fleet.....
6. Ayam (P 182) oraz Ekun (P 183), trzecia jednostka serii Siri (P 181) zosta∏a wycofana ze s∏u˝by w roku 1995 i przeznaczona do „kanibalizacji”.
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Kutry rakietowe — na pierwszym planie Ekun (P 183), baza Apapa
(Lagos), 03.12.1985.
fot. Hartmut Ehlers

tualnie pr´dkoÊç maksymalnà 37 w´z∏ów7. Zasi´g 2 000 Mm
przy 15 w´z∏ach.
Uzbrojenie sk∏ada si´ z 1 uniwersalnego dzia∏a kal. 76 mm L/62
OTOBreda DP, 2 dzia∏ plot. kal. 40 mm L/70 OTOBreda-Bofors
we wie˝y artyleryjskiej oraz 4 (2 x II) amerykaƒskich dzia∏ek plot.
kal. 30 mm L/75 Emerlec EX-30 umieszczonych na mostku. Zasi´g
ognia tych ostatnich si´ga∏ 6 km, a szybkostrzelnoÊç wynosi 1 200
strza∏ów na minut´.
Wyposa˝enie elektroniczne stanowià radary — nawigacyjny
Decca 1226, dozoru nawodnego i powietrznego Thales Triton oraz
Castor-II. Jednostki wyposa˝ono w system kierowania ogniem
Thales Vega z 2 dalmierzami optycznymi CSFE Panda oraz system
zak∏óceƒ Decca RDL.
Za∏oga liczy 42 marynarzy i oficerów8.
Patrolowce pierwotnie uzbrojone by∏y równie˝ w 4 przeciwokr´towe pociski rakietowe MM 38 „Exocet”, które zosta∏y jednak zdemontowane. W latach 1986-1988 wszystkie okr´ty przesz∏y remont
w Cherbourg, który z braku Êrodków finansowych zakoƒczono dopiero w roku 1992. Obecnie w stanie gotowoÊci operacyjnej znajduje si´ jedynie P 183 Ekun.
Do typu FPB 57 nale˝à 3 jednostki9 zbudowane w latach
1979-1981 w stoczni Friedrich Lürssen w Bremie-Vegesack (RFN).
Ich standardowa wypornoÊç wynosi 373 t, zaÊ pe∏na 436 t10 przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 58, 1 m, szerokoÊci 7,6 m i zanurzeniu 2,83 m. Nap´d stanowià 4 silniki wysokopr´˝ne MTU 16V956 TB92 o ∏àcznej
mocy 20 840 KM, które poruszajàc 4 Êruby zapewniajà aktualnie
maksymalnà pr´dkoÊç 35 w´z∏ów11. Zasi´g 1 600 Mm przy 32 w´z∏ach i odpowiednio 3 000 Mm przy 16 w´z∏ach. ¸àczna moc elektrowni pok∏adowych wynosi 405 kW.
Uzbrojenie identyczne jak w przypadku okr´tów typu Combattante IIIB obejmuje dzia∏o uniwersalne kal. 76 mm L/62 OTOBreda DP, podwójnie sprz´˝one dzia∏o plot. kal. 40 mm L/70 OTOBreda-Bofors oraz 4 (2 x II) dzia∏ka plot. kal. 30 mm L/75 Emerlec
EX-30.
Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radary — nawigacyjny
Decca TM 1226C, kierowania ogniem artyleryjskim Thales WM-28
oraz system zak∏óceƒ Decca RDL.
Za∏oga jednostek liczy 40 marynarzy i oficerów12.
Pierwotnie jednostki typu FPB 57 by∏y uzbrojone równie˝ w 4
przeciwokr´towe pociski rakietowe „Otomat” Mk 2, które jednak
zdemontowano w toku s∏u˝by okr´tów. W roku 1995 jednostki
P 178 oraz P 179 przesz∏y remont w Lagos. Z uwagi jednak na z∏y
stan techniczny po roku 1997 nie by∏y wykorzystywane do dzia∏aƒ
na morzu.
W latach 1999-2000 nigeryjska stocznia Modant Marine zbudowa∏a na podstawie projektu firmy Amgram Ltd (Wielka Brytania)
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seri´ 7 ∏odzi patrolowych o kad∏ubach z tworzyw sztucznych. Jednostki te pierwotnie przeznaczone do obs∏ugi platform wiertniczych na wodach przybrze˝nych, zosta∏y przej´te przez marynark´
wojennà i w chwili obecnej stanowià jej bodaj najbardziej manewrowy element. WypornoÊç ∏odzi wynosi 10 t przy d∏ugoÊci 12 m, szerokoÊci 5,8 m i zanurzeniu 1,5 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne Caterpillar 320STA, które zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 25 w´z∏ów. Uzbrojenie dysponujàcych radarem jednostek stanowi lekka broƒ maszynowa.
W sk∏adzie floty Nigerii znajdujà si´ równie˝ 2 okr´ty przeznaczone do zwalczania zagro˝enia minowego13, sà to tra∏owce — niszczyciele min nale˝àce do w∏oskiego typu Lerici, zbudowane w latach 1984-1988 przez stoczni´ Intermarine w Sarzana (W∏ochy).
Jednostki te, który wypornoÊç standardowa wynosi 470 t, a pe∏na odpowiednio 550 t, majà wymiary — d∏ugoÊç ca∏kowita 51,0 m,
szerokoÊç 9,6 m i zanurzenie 2,8 m. Kad∏ub wykonany zosta∏ z tworzywa sztucznego wzmocnionego w∏óknem szklanym. Nap´d tra∏owców zapewniajà 2 silniki wysokopr´˝ne MTU 12V396 TC83
oraz 2 p´dniki pomocnicze wodno-odrzutowe Turbomeccanica
PG2000. ¸àczna moc si∏owni wynosi 2 840 KM, co zapewnia uzyskiwanie pr´dkoÊci maksymalnej na poziomie 15,5 w´z∏a. Zasi´g
2 500 Mm przy 12 w´z∏ach, który w przypadku pobrania dodatkowego paliwa do zbiorników balastowych wzrasta przy tej samej
pr´dkoÊci do 4 000 Mm. Moc elektrowni pok∏adowych 600 kW.
Uzbrojenie artyleryjskie stanowi 1 podwójnie sprz´˝one dzia∏ko
plot. kal. 30 mm L/75 Emerlec EX-30 oraz 2 pojedyncze dzia∏ka
plot. kal. 20 mm L/90 Oerlikon GAM-BO1.
Wyposa˝enie tra∏owe stanowià 2 pok∏adowe, zdalnie sterowane
pojazdy podwodne produkcji w∏oskiej typu Gaymarine Pluto, tra∏
mechaniczny, podcinakowy Oropesa Mk 4 oraz pok∏adowy system
poszukiwania min Thales IBIS-V. Okr´ty posiadajà równie˝ dwuosobowà komor´ dekompresyjnà dla p∏etwonurków Galeazzi.
Wyposa˝enie elektroniczne stanowi radar nawigacyjny Decca
1226 oraz sonar o zmiennej g∏´bokoÊci zanurzenia Thales TSM
2022 pracujàcy w paÊmie wysokiej cz´stotliwoÊci.
Za∏oga tra∏owców liczy 50 ludzi, w tym 5 oficerów, w jej sk∏ad
wchodzi tak˝e 6-7 osobowy zespó∏ p∏etwonurków minerów. AutonomicznoÊç 14 dób14.
Poczàtkowo Nigeria zamierza∏a zamówiç 4 okr´ty tego typu, jednak wobec trudnoÊci z uzyskaniem licencji eksportowych, szybko
7. pierwotnie pr´dkoÊç maksymalna tych jednostek wynosi∏a 41 w´z∏ów.
8. wg Combat Fleet.....
9. Ekpe (P 178), Damisa (P 179) oraz Agu (P 180).
10. wg Janes’s Fighting Ships 1986-87” wypornoÊç pe∏na tych jednostek wynosi∏a
410 t.
11. pierwotnie pr´dkoÊç maksymalna tych jednostek wynosi∏a 42 w´z∏y.
12. wg Combat Fleet.....
13. sà to Ohue (M 371) oraz Maraba (M 372).
14. wg Combat Fleet...

Niszczyciel min Maraba (M 372), 06.1987.

fot. Carlo Martinelli
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Okr´t desantowy Ofiom (LST 1313), Wilmont Point NDY (Lagos), 10.11.1983.

zrezygnowa∏a z 2 ostatnich jednostek serii. Jednostki pozostawa∏y
w aktywnej s∏u˝bie nieprzerwanie do roku 1996, gdy zosta∏y wycofane celem przeprowadzenia remontu, który rozpocz´ty w Lagos
w 1999 trwa jeszcze nadal.
Linia brzegowa Nigerii oraz znaczenie, jakie dla komunikacji
tego kraju posiadajà du˝e rzeki, spowodowa∏y, ˝e we flocie znalaz∏y si´ równie˝ okr´ty desantowe15, Êwietnie nadajàce si´
do wype∏niania zadaƒ transportowych. Sà to 2 Êrednie jednostki
nale˝àce do niemieckiego Typ 502 (LSM), zbudowane przez
stoczni´ Howaldtswerke w Hamburgu (RFN) w latach
1978-1979. WypornoÊç standardowa okr´tów wynosi 1 190 t, normalna 1 470 t, zaÊ pe∏na 1 750 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 86,5 m,
szerokoÊci 14,0 m i zanurzeniu 2,3 m. Nap´d stanowià 2 silniki
wysokopr´˝ne MTU 16V956 TB92 o ∏àcznej mocy 7 000 KM,
które poruszajàc 4 Êruby, zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 17
w´z∏ów. Zasi´g 5 000 Mm przy 12 w´z∏ach. Moc elektrowni pok∏adowych 900 kW.
Uzbrojenie stanowi 1 dzia∏o plot. kal. 40 mm L/70 OTOBreda
oraz 2 pojedyncze dzia∏ka plot. kal. 20 mm/90 Oerlikon GAM-BO1, a skromne wyposa˝enie elektroniczne jedynie radar nawigacyjny Decca 1226.
Okr´ty mogà zabieraç na pok∏ad oddzia∏ w sile 540 ˝o∏nierzy, zaÊ
na krótkich trasach nawet 1 000 ludzi. Mo˝liwoÊç przewozowa
obejmuje równie˝ 400 t ∏adunku, na który w najbardziej standardowych wariantach sk∏ada si´ 5 czo∏gów 40-tonowych lub 7 czo∏gów
18-tonowych + 4 ci´˝arówki 45-tonowe. Pierwotnie jednostki posiada∏y ramp´ dziobowà umo˝liwiajàcà desantowanie na brzeg
(obecnie na trwale zaspawana) i rufowà s∏u˝àcà do za∏adunku
w porcie bezpoÊrednio z nabrze˝a.
Za∏oga okr´tów desantowych liczy 59 ludzi, w tym 6 oficerów16.
Okr´ty przeznaczone by∏y pierwotnie dla niemieckiej marynarki
wojennej, która z nich jednak zrezygnowa∏a. Aktualnie w czynnej
s∏u˝bie pozostaje jedynie L 1312, podczas gdy bliêniaczy L 1313,
który w roku 1992 wszed∏ na mielizn´, do chwili obecnej nie zosta∏
wyremontowany. Prace naprawcze podj´to dopiero w 1999, jednak
przerwano je ju˝ w styczniu 2001 wobec przekroczenia przewidzianego preliminarza nak∏adów, mimo zrealizowania zaledwie 50%
planowanych robót.
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fot. Hartmut Ehlers

Omawiajàc marynark´ wojennà Nigerii nale˝y wspomnieç o posiadanej przez to paƒstwo Stra˝y Ochrony Wybrze˝a, która
pod wzgl´dem operacyjnym i personalnym podlega flocie, dysponujàc w roku 2002 8 patrolowcami, nale˝àcymi do dwóch ró˝nych
typów.
6 patrolowców17 zosta∏o zbudowanych przez stoczni´ Simonneau w Fontenay-le-Comte (Francja) w latach 1986-1987. WypornoÊç
standard patrolowców wynosi 22 t, a pe∏na 25 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 15,8 m, szerokoÊci 4,6 m i zanurzeniu 0,9/ 1,8 m. Kad∏uby jednostek wykonano ze stopów aluminium. Nap´d stanowià 2 silniki
wysokopr´˝ne MTU 6V396 TC82DE o ∏àcznej mocy 2 400 KM,
które zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 33 w´z∏ów. Zapas paliwa
2 500 l, zasi´g 375 Mm przy 25 w´z∏ach.
Uzbrojenie stanowià 2 pojedyncze km-y kal. 7,62 mm, a wyposa˝enie elektroniczne radar nawigacyjny Decca 976. Za∏oga liczy 65
ludzi.
Pozosta∏e 2 patrolowce nale˝àce do typu Stan Pat 1500, zosta∏y
zbudowane w ramach serii liczàcej 6 jednostek, w roku 1986 przez
15. sà to Ambe (L 1312) oraz Ofiom (L 1313).
16. wg Combat Fleet.....
17. sà to P 233, P 234, P 235, P 236, P 237 oraz P 238.

Patrolowce P 209 i P 210, Wilmot Point NDY (Lagos), 28.09.1987.
fot. Hartmut Ehlers
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Okr´t hydrograficzny Lana (A 498), Apapa, 26.08.1983.
fot. Hartmut Ehlers

stoczni´ Damen w Gorinchen (Holandia)18. WypornoÊç pe∏na patrolowców wynosi 16 t przy d∏ugoÊci 15,1 m, szerokoÊci 4,5 m i zanurzeniu 0,8/ 1,4 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne MTU
6V331 TC82 o ∏àcznej mocy 2 250 KM, które zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 32 w´z∏y.
Uzbrojenie stanowi pojedynczy km kal. 7,62 mm, a wyposa˝enie
elektroniczne radar nawigacyjny Decca.
Za∏oga liczy 6 ludzi19
Nigeria posiada równie˝ jednostki pomocnicze, których zadaniem jest zabezpieczenie poprawnego funkcjonowania floty. List´
t´ otwiera okr´t hydrograficzny A 498 Lana, nale˝àcy do brytyjskiego typu Bulldog, a zbudowany w latach 1974-1976 przez stoczni´
Brooke Marine Ltd w Lowestoft (Wielka Brytania)
Jednostka, której wypornoÊç standardowa wynosi 800 t, a pe∏na odpowiednio 1 100 t, ma d∏ugoÊç ca∏kowità 61,0 m, szerokoÊç
11,4 m i zanurzenie 3,7 m. Jej nap´d stanowià 4 silniki wysokopr´˝ne Lister-Blackstone ERS-8-M o ∏àcznej mocy 2 640 KM, które poruszajàc 2 Êruby KaMeWa, zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 15
w´z∏ów. Zasi´g 4 000 Mm przy 12 w´z∏ach, a moc elektrowni pok∏adowych 880 kW.
Okr´t posiada skromne uzbrojenie sk∏adajàce si´ z 2 pojedynczych dzia∏ek plot. kal. 20 mm L/70 Oerlikon Mk 10, zaÊ jego
wyposa˝enie elektroniczne obejmuje jedynie radar nawigacyjny
Decca 1226.
Jednostka posiada pasywne zbiorniki stabilizacyjne oraz pok∏adowà motorówk´ hydrograficznà o d∏ugoÊci 8,7 m
Za∏oga liczy 39 ludzi, w tym 5 oficerów.
Lana zosta∏a w roku 2001 dokowana w Lagos, dzi´ki czemu znajduje si´ aktualnie w stanie gotowoÊci operacyjnej.
Kolejnymi jednostkami pomocniczymi sà 2 du˝e holowniki porHolownik Cdr. Apayi Joe (A 499) w bazie Apapa, 09.11.1983.
fot. Hartmut Ehlers

towe typu Commander Apayi Joe 20, zbudowane w roku 1983 przez
stoczni´ Scheepswerf de Viel BV w Asperen (Holandia). ich wypornoÊç pe∏na wynosi 310 t przy wymiarach 23,2 m d∏ugoÊç, 7,2 m
szerokoÊç i 2,9 m zanurzenie. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne MAN o ∏àcznej mocy 1 510 KM, które poruszajàc 2 Êruby zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 11 w´z∏ów.
WÊród jednostek zaplecza floty znajduje si´ równie˝ samobie˝na barka wodna Water Barge One oraz 44 wielofunkcyjne motorówki, zbudowane przez firm´ Fairey Marine w Hamble (Wielka
Brytania), w tym 2 o d∏ugoÊci 10 m, 22 o d∏ugoÊci 7 m, 15 o d∏ugoÊci 6,7 m oraz 5 o d∏ugoÊci 5,5 m, a tak˝e kolejne 4 wykonane przez
firm´ Cheverton o d∏ugoÊci 8,7 m.
Dane o okr´tach pomocniczych nigeryjskiej marynarki wojennej sà niepe∏ne, bowiem nie zdo∏ano ustaliç aktualnych losów szeregu jej mniejszych jednostek, zbudowanych w stoczniach paƒstw
Zachodniej Europy w latach osiemdziesiàtych, a mianowicie — 2
po∏awiaczy torped, 2 ma∏ych holowników oraz 2 barek paliwowych, o których ostatecznie nawet nie wiadomo czy w ogóle jeszcze istniejà.
*
*
*
Op∏akany stan floty Nigerii, okreÊlanej cz´sto jako wirtualna, bowiem wi´kszoÊç jednostek istnieje tylko na papierze, jest niestety
symptomatyczny dla wi´kszoÊci paƒstw czarnej Afryki, które co
prawda z du˝ymi k∏opotami z uwagi na permanentne braki finan-

Barka Water Barge One, Apapa, 26.08.1983.

fot Hartmut Ehlers

sowe, nabywajà lub w inny sposób „pozyskujà” okr´ty, którym póêniej nie mogà zapewniç gotowoÊci techniczno-operacyjnej. Przyczyn tego zjawiska nale˝y upatrywaç przede wszystkim w ˝a∏oÊnie
niskim poziomie kultury technicznej i s∏abym przygotowaniu zawodowym personelu marynarki, równie˝ w niedostatku Êrodków
na bie˝àcà eksploatacj´ i remonty. W efekcie o flotach tych mówi
si´, ˝e sà jednorazowego u˝ytku, bowiem szybko ulegajà totalnej
dekapitalizacji i wprost znikajà w oczach.
Redakcja „Okr´tów Wojennych” serdecznie dzi´kuje Panu
Hartmutowi Ehlers za przes∏ane fotografie, które w wydatny sposób przyczyni∏y si´ do powstania niniejszego artyku∏u.
Bibliografia:
Combat Fleet of the World 2002-2003 pod red. A. D. Baker III, Annapolis 2002.
Jane’s Fighting Ships 1986-87, London 1986.
Nigeria Handbook 1977, Lagos 1976.

18. w kwietniu 1986 oddano do s∏u˝by P 227, P 228, P 229, zaÊ w czerwcu 1986 odpowiednio P 230, P 231 oraz P 232, po roku 1997 w s∏u˝bie pozosta∏y jedynie 2 jednostki, jednak ich znaki taktyczne nie sà znane.
19. wg Combat Fleet......
20. sà to A 499 Commander Apayi Joe oraz A 500 Commander Rudolf.
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RECENZJE
to ˝e znakomicie relacjonujàc budow´
jednostki pokaza∏ nam, ˝e pasjonujàcà
ksià˝k´ mo˝na napisaç nie tylko
o dzia∏aniach bojowych na morzu ale
tak˝e o budowie okr´tu.
Andrzej Nitka

Pancernik Musashi
Akira Yoshimura, s. 197, format
150 x 212 mm, 18 fot., 1 map., 2 rys.,
Wydawnictwo Finna, Gdaƒsk 2002,
brak ceny
Narodziny japoƒskich pancerników
Yamato i Musashi zbieg∏y si´ w czasie
z kresem dominacji pancerników, czego wyraênà oznakà by∏o to ˝e ich m∏odszy brat Shinano ju˝ w trakcie budowy
zosta∏ przebudowany zosta∏ na lotniskowiec. To w∏aÊnie okr´ty tej klasy sta∏y si´ nowymi w∏adcami oceanów. Mimo ˝e olbrzymy te stanowi∏y ∏ab´dzi
Êpiew ery pancerników zaznaczy∏y one
swój udzia∏ w dzia∏aniach cesarskiej floty w czasie drugiej wojny Êwiatowej.
Niestety jego fina∏ nie by∏ taki jak przewidywali to ich budowniczowie, którzy
uwa˝ali je za niezatapialne, a jak wiemy
oba zaton´∏y w wyniku ataków lotnictwa pok∏adowego amerykaƒskich lotniskowców. Ich wymiary spowodowa∏y
jednak ˝e by∏y one i sà nadal darzone
du˝ym zainteresowaniem przez mi∏oÊników pancerników jaki dzia∏aƒ wojennych na Pacyfiku.
O ile pancernik Yamato doczeka∏
si´ ju˝ w Polsce znakomitej zresztà monografii pióra Janusza Skulskiego, to
jego bliêniak musia∏ troch´ poczekaç.
A˝ do chwili kiedy to w serii z kotwiczkà wydawnictwa Finna ukaza∏a si´
ksià˝ka japoƒskiego pisarza Akiry
Yosimury pt. Pancernk Musashi.
W nasze r´ce trafi∏a pozycja troch´
nietypowa jak na tà seri´ bowiem opowiadajàca przede wszystkim o budowie okr´tu oraz w nieco skrótowej formie o przebiegu jego s∏u˝by. Najwi´kszym walorem tej ksià˝ki jest w∏aÊnie
to ˝e dok∏adnie opisuje ona proces budowy tej jednostki o którym dotàd wiedzieliÊmy bardzo niewiele. Znajdziemy
w niej mi´dzy innymi odpowiedzi
na pytania jakie trudnoÊci konstrukcyjne trzeba by∏o pokonaç w jej trakcie,
jak utrzymywano jego budow´ w tajemnicy mimo ˝e naprzeciwko stoczni
w Nagasaki w której okr´t ten powsta∏
znajdowa∏y si´ konsulaty amerykaƒski
i brytyjski. Znamienny jest tu fakt ˝e
w dniu wodowania pancernika zakazano mieszkaƒcom miasta opuszczania
swoich domów co zresztà zosta∏o bezwzgl´dnie wyegzekwowane prze policj´. Bezapelacyjnà zas∏ugà autora jest
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Konwoje arktyczne 1941-1945
Richard Woodman, s. 512, format
175 x 243 mm, 27 fot., 7 map., 4 schematy, Dom Wydawniczy Bellona,
Warszawa 2002, brak ceny.
Problematyka dzia∏aƒ bojowych
na Dalekiej Pó∏nocy w okresie II wojny Êwiatowej jest mi szczególnie bliska,
jako ˝e moje zainteresowanie okr´tami zacz´∏o si´ od przeczytania jednego
z „˚ó∏tych tygrysów” poÊwi´conego
konwojowi PQ-17. Si´gajàc po monografi´ zmagaƒ konwojowych na tym
akwenie jakà jest ksià˝kà Richarda
Woodmana Konwoje arktyczne 19411945 liczy∏em na ciekawà lektur´ i musz´ przyznaç nie zawiod∏em si´.
W publikacji tej znajdziemy chronologicznie zestawiony opis konwojów
p∏ynàcych z pomocà wojskowà
do Murmaƒska i Archangielska, poprzedzony wskazaniem przyczyn, dla
których zosta∏y one uruchomione, jak
te˝ warunków w jakich przysz∏o im
funkcjonowaç. Za∏ogom alianckich
okr´tów i statków przysz∏o walczyç
w warunkach gorszych nawet od tych,
które spotykali w trakcie zmagaƒ
na pó∏nocy Atlantyku. Arktyka by∏a teatrem dzia∏aƒ wojennych, na którym
walczono nie tylko z nieprzyjacielem,
ale tak˝e z mg∏à, sztormowymi wiatrami oraz wszechobecnym parali˝ujàcym mrozem powodujàcym oblodzenie jednostek, zagra˝ajàce niejednokrotnie ich bezpieczeƒstwu. Zarówno
arktyczny mrok jak i Êwiecàce o pó∏nocy s∏oƒce zwodzi∏o trwajàcych w ciàg∏ej
gotowoÊci ludzi, wyczerpujàc ich zarówno fizycznie jak i psychicznie. Dodatkowo dochodzi∏a ÊwiadomoÊç, ˝e
zatopienie ka˝dego frachtowca równa∏o si´ zniszczeniem takiej iloÊci sprz´tu
jak podczas bitwy làdowej.
To w∏aÊnie wody Dalekiej Pó∏nocy
by∏y Êwiadkami jednych z najbardziej
zaci´tych bitew konwojowych ostatniej
wojny. Tutaj w∏aÊnie mia∏a miejsce
ostatnia w tej wojnie koncentracja
U-bootów wycofanych z francuskich
baz. Jak te˝ by∏o to miejsce, w którym

zatonà∏ ostatni okr´t Royal Navy zatopiony na wodach europejskich. Tu te˝
mia∏a miejsce najwi´ksza we wspó∏czesnej historii kl´ska pojedynczego
konwoju.
Podsumowujàc jest to bardzo dobra ksià˝ka oparta na dokumentach
archiwalnych oraz najnowszych publikacjach. W dodatku pozbawiona wi´kszych b∏´dów co jest przede wszystkim
zas∏ugà t∏umacza, którym jest z resztà
nasz redakcyjny kolega Jaros∏aw Palasek. Z czystym sumieniem mo˝na jà
poleciç ka˝demu kogo interesujà dzia∏ania bojowe na morzu podczas drugiej wojny Êwiatowej.
Andrzej Nitka

Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1921-1997. Internationaler
Schlachtschiffbau
Siegfried Breyer, stron 448, format
255 x 210, 439 planików, 16 barwnych
fotografii, 91 fotografii czarno-bia∏ych,
Bernard & Graefe Verlag, Bonn 2002
Z nie ukrywanà satysfakcjà nale˝y
odnotowaç fakt pojawienia si´ na rynku nowego, uzupe∏nionego i przeredagowanego wydania sztandarowego
i powszechnie znanego dzie∏a Siegfrieda Breyera — wybitnego znawcy problematyki wojenno-morskiej —
Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer
1905-1970, którego pierwsze wydanie
ukaza∏o si´ przed góra 32 laty.
Na wst´pie nale˝y niejako stwierdziç,
ze trzymamy przed sobà dzie∏o jednorazowe w swoim charakterze, dzie∏o
wr´cz szczególne, które z pewnoÊcià
zainspiruje niejednego m∏odego shiplovera do zainteresowania si´ historià
pancerników (w∏adcy mórz) i krà˝owników liniowych (kawaleria morza) —
bo tym dwóm klasom okr´tów wojennych publikacja ta jest poÊwi´conà po podpisanym w Waszyngtonie w roku 1922 przez g∏ówne mocarstwa
Uk∏adu Morskiego. Na prawie 500
stronach omawianej ksià˝ki z zapartym tchem Êledziç mo˝emy histori´
poszczególnych okr´tów i krà˝owników liniowych, niezale˝nie od tego,
czy wspomniane jednostki zasili∏y floty
poszczególnych paƒstw (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, W∏ochy, Stany
Zjednoczone, Japonia, ZSRR/Rosja,
Holandia i Hiszpania), czy pozosta∏y
nieukoƒczone, czy te˝ w ogóle nie „zesz∏y” z desek kreÊlarskich planistów.

Na podstawie nie zawsze ∏atwo dost´pnych materia∏ów i êróde∏ (dotyczy
to szczególnie jednostek by∏ego Zwiàzku Radzieckiego) Siegfried Breyer
przedstawi∏ wprawdzie krótko, ale
za to w bardzo wyczerpujàcej formie
historie ka˝dego pancernika i krà˝ownika liniowego wspomnianego wy˝ej
paƒstwa. Liczne tabelki informujà
o ich podstawowych danych, takich
jak: wielkoÊç, wymiary, zasi´g, zapas
paliwa, liczba za∏ogi, uzbrojenie itp.
Publikacja Breyera przemawia do czytelnika przede wszystkim dzi´ki 439
planikom (rzuty boczne, z góry, przekrojami, detalami wyposa˝enia) wykonanymi przez samego autora z niezwyk∏ym pietyzmem w przyj´tej przez modelarzy ca∏ego Êwiata skali 1:1250. Bez
krzty przesady mo˝na stwierdziç, ze
wspomniane planiki ˝yja swojà charakterystycznà dla tego rysownika kreskà,
emanujàc typowo „breyerowskim duchem”. Sam autor przyznaje, ze w roku 1970, kiedy ukaza∏y si´ Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1905-1970
okr´ty liniowe i pancerniki nale˝aly ju˝
wprawdzie do zamierzch∏ej przesz∏oÊci, lecz w∏aÊnie ta klasa okr´tu wojennego prze˝yla swoistà reinkarnacj´,
poniewa˝ w jednostkach radzieckiego
typu Kirow, obecnie rosyjskiego typu
Admiral Uszakow (jednostki o wielkoÊci krà˝ownika, które zas∏ugujà
na miano „okr´tów liniowych epoki
atomu”) upatrywaç nale˝y w prostej linii ostatnich potomków brytyjskiego
Dreadnoughta, który przed prawie
100 laty zrewolucjonizowa∏ wspomnianà klas´ okr´tu wojennego. Uwa˝ny
czytelnik mo˝e zadaç pytanie, czym
ró˝ni sie wspó∏czesne wydanie dzie∏a
Breyera od jego pierwszego, datujàce
si´ na rok 1970? Co w nim nowego?
Przede wszystkim „uporzàdkowane”
zosta∏y informacje odnoÊnie budowy
na przestrzeni ostatnich siedemdziesi´ciu lat du˝ych okr´tów nawodnych
przez ZSRR, które do tej pory gubi∏y
si´ w mroku niedomówieƒ, spekulacji
i fa∏szu. W sposób znaczàcy w nowym
Êwietle uda∏o si´ S. Breyerowi przedstawiç histori´ niezrealizowanych projektów ró˝nych „hermafrodyt” Kriegsmarine, którymi planiÊci zacz´li si´
zajmowaç po deklaracji przez dr Goebbelsa w lutym 1943 r. tzw. „wojny totalnej”, a to dzi´ki dokumentom pochodzàcym z by∏ego Hauptamt
Kriegsschiffbau, które krótko po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej wywiezione zosta∏y przez Armi´ Czerwonà
do ZSRR i w roku 1989 zwrócone
poczdamskiemu Militärarchiv der
DDR. Omawiana pozycja jest ju˝
ostatnià, którà wyda∏ 76-cio letni ju˝
Siegfried Breyer. Tym swoistym prezentem mistrz ˝egna si´ ze swymi wiernymi czytelnikami. Dzie∏o Breyera jest
godne uwagi, godne przeczytania i polecenia wszystkim zainteresowanym
sprawami wojenno-morskimi.
Micha∏ Jarczyk
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