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Na zakoƒczenie pragniemy z∏o˝yç Czytelnikom oraz ich Rodzinom, moc najserdeczniejszych ˝yczeƒ zdrowych i spokojnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz
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Widok na dziobowe, pionowe wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych
chiƒskiego niszczyciela rakietowego typu 054C.
fot. Internet

CHINY
Materia∏y fotograficzne potwierdzajà przedstawionà na ∏amach nr
62 „OW” informacj´, ˝e nowy chiƒski niszczyciel rakietowy typu 052C
o numerze bocznym 170, posiada
na pok∏adzie dziobowym 6 pionowych, wzorowanych na rosyjskich
rozwiàzaniach technicznych, b´bnowych wyrzutni rakiet przeciwlotniczych dalekiego zasi´gu rodziny
S-300 (SA-10A/B/C „Grumble”)
wzgl´dnie ich chiƒskich odpowiedników typu „Hong Qian-9” (HQ-9).
DonoÊnoÊç tych wyposa˝onych

obecnej uzbrojenie Absalon obejmuje jedynie amerykaƒskie dzia∏o
kal. 127 mm Mk 45 Mod 4, a pozosta∏e elementy, takie jak – przeciwokr´towe pociski rakietowe „Harpoon”, pociski plot. „Sea Sparrow”
VLS Mk 48, pociski plot. „Stinger”,
torpedy zop oraz SEAGNA/SBROC
Mk 36, majà zostaç zamontowane
do roku 2007, gdy jednostka osiàgnie pe∏nà gotowoÊç bojowà.
Do tego czasu okr´t otrzyma równie˝ 2 pok∏adowe Êmig∏owce Augusta-Westland EH-101 oraz 2 kutry
desantowe typu LCP. Wówczas za-

Duƒski okr´t wielozadaniowy Absalon (L 16) w czasie ostatnich
prób morskich.
fot. Royal Danish Navy

w g∏owic´ konwencjonalnà lub atomowà pocisków wynosi do 90 km,
zaÊ ich pu∏ap waha si´ w przedziale od 25 do 30 000 m.

DANIA
Pierwszy ze znajdujàcych si´
w budowie w stoczni Odense Staalskbsvaerft (Lindovaerftet) wielozadaniowych okr´tów wsparcia desantowego typu Flex Supportships
– SF 3000 (szerzej zaprezentowany
w „Z ˝ycia flot” „OW” nr 63) otrzyma∏ nazw´ Absalon. Rzecz znamienne dla jednostki przewidziano
numer burtowy L16 charakterystyczna dla okr´tów desantowych,
a nie typowe dla fregat F. St´pk´
pod budow´ okr´tu po∏o˝ono 28 listopada 2003, kad∏ub wodowano
25 lutego 2004, zaÊ wejÊcie
do s∏u˝by przewidziane jest na 20
paêdziernika 2004 roku. W chwili
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∏oga ma liczyç 100 oficerów i marynarzy, zaÊ pomieszczenia jednostki pozwolà na zakwaterowanie
do 300 osób. Docelowe wejÊcie
do s∏u˝by 2 nowych okr´tów uniwersalnych pozwoli na istotne
zwi´kszenie potencja∏u duƒskich
wojsk làdowych uczestniczàcych
w dzia∏aniach zbrojnych bàdê misjach pokojowych pod auspicjami
NATO bàdê ONZ.

EGIPT
Wg niepotwierdzonych informacji marynarka wojenna Egiptu planuje prawdopodobnie zakup
od Serbii i Czarnogóry 2 fregat typu
Koni (proj. 1159 lub Kotor) oraz
5 kutrów rakietowych typu
Osa-I (proj. 205). Aktualnie strona serbska dysponuje 2 fregatami
typu Kotor (Kotor i Novi Sad) zbudowanymi w Kraljevicy w latach

1985-1988 oraz 1 typu Koni (Beograd) zbudowanà w 1978 w Zelenodolsku w ZSRR. Podstawowe
parametry taktyczno-techniczne
fregat (dane w nawiasie dotyczà typu Koni): wypornoÊç 1492/1850 t
(1593 t), wymiary: 96,7 x 11,7
(12.6) x 3,6 (4,2) m, si∏ownia typu
CODAG 28 600 KM (36 000) KM,
pr´dkoÊç 27 w´z∏ów, uzbrojenie: 4
x P 20/21, 1 x „Osa-M”, 1 x AK-726, 2 x AK-230, 2 x RBU-6000,
w wariancie jugos∏owiaƒskim dodatkowe jeszcze 2 x Fasta-M i 2 x
20 mm plot. za∏oga 90 i odpowiednio 96 oficerów i marynarzy.
W s∏u˝bie serbskiej pozostajà
jeszcze 4 kutry rakietowe typu
Osa-I, pochodzàce jeszcze z serii
10 jednostek zakupionych w ZSRR
w latach 1965 – 1969, sà to: Steven Filipoviç-Seljo, Nikola Martinoviç, Zikica Jovanoviç Spanac oraz
Josip Mazar Sosa, piàtym oferowanym do sprzeda˝y kutrem jest zapewne wycofany ze s∏u˝by
po uszkodzeniach odniesionych
w toku jugos∏owiaƒskiej wojny domowej Karlo Rojc. WypornoÊç kutrów rakietowych wynosi 171/210 t
przy wymiarach 38,6 x 7,6 x 1,8 m.
Z uwagi na fakt, ˝e wszystkie
wymienione okr´ty od lat pozostajà
praktycznie unieruchomione, a ich
aktualny stan techniczny stanowi
wielkà niewiadomà, choç zapewne
jest kiepski, strona serbska musi
przed sprzeda˝à przeprowadziç ich
generalny remont, a poza tym zapewniç serwis na 10 letni okres
eksploatacji.

GRUZJA
Sk∏ad floty tego kaukaskiego
paƒstwa zasilony zosta∏ przez kuter
typu La Combattante 2 podarowany przez rzàd Grecji. Nowy nabytek

otrzyma∏ nazw´ Dioskuria, co oznacza antycznà nazwà portu Suchumi. W chwili obecnej nie jest znana
kwestia czy kuter zosta∏ przekazany
wraz z rakietami przeciwokr´towymi MM-38 „Exocet”, jednak ich
kontenery startowe nadal znajdujà
si´ na okr´cie.

JAPONIA
Marynarka Japonii prowadzi
obecnie intensywnà modernizacj´
swojej floty, g∏ównie na drodze budowy wielu nowoczesnych okr´tów o znacznie wi´kszych mo˝liwoÊciach poprzedniej generacji,
nawet tych niedawno zaprojektowanych. Dobrych przyk∏adem owej
tendencji jest szybka modyfikacja
niszczycieli wielozadaniowych typu
Murasame (DD 101-109), wcielonych do s∏u˝by w latach 19972002. Ich rozwojowa wersja liczy
ju˝ trzy okr´ty: Takanami (DD 110),
Oonami (DD 111) i najnowszy Makinami (DD 112), na którym bander´ podniesiono18 marca 2004
roku.
Jednostki projektu DD 110 ró˝ni
od poprzedników przede wszystkim przemodelowany zestaw
uzbrojenia na dziobie. Natomiast
dwa modu∏y pionowych wyrzutni
Mk 41 Short (w uk∏adzie 2 x VIII)
zamieniono na cztery modu∏y wyrzutni Mk 41 „Standard” (4 x VIII),
czyli w odmianie „wysokiej”. Rozwiàzanie to umo˝liwi za∏adowanie
bloków tych wyrzutni 32 pociskami
plot. RIM 66L/M. „Standard” SM 2
MR Block III a nawet w niedalekiej
przysz∏oÊci RIM 161 „Standard”
SM 3 o w∏asnoÊciach zwalczania
rakiet balistycznych i ich g∏owic.
Na Êródokr´ciu zlikwidowano jednoczeÊnie „lekkie” wyrzutnie Mk 48
LS rakiet RIM 7 M. „Sea Sparrow”.
Nale˝y dodaç, ˝e do wyrzutni Mk
41 „Standard” mo˝na b´dzie za∏adowaç rakietotorpedy RUM 139
A ASROC VL oraz, w maksymalnym wariancie, a˝ 128 kompaktowych pocisków plot. RIM 162 B
ESSM. Pozosta∏e elementy uzbrojenia obejmujà 8 kontenerów startowych pocisków przeciwokr´towych Mitsubishi Type 90 (SSM 1
B), dwie wyrzutnie Type 68 (Mk 32)
dla 324 mm lekkich torped ZOP Type 97 (GRX 4), dwa zestawy artyGruziƒski kuter rakietowy Dioskuria. 25.08.2004 r.
fot. Siergiej Ba∏akin
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Niszczyciel Makinami (DD
112) z dobrze widocznà grupà
pionowych wyrzutni Mk 41
„Standard” na dziobie.
fot. IHI Marine United

leryjskie 6 x 20 mm Mk15 „Vulcan/Phalanx” Block 1 B oraz wielozadaniowy Êmig∏owiec pok∏adowy
Sikorsky-Mitsubishi SH 60 K,
uzbrojony m.in. w rakiety Type 80
(ASM1).
Wi´kszoÊç urzàdzeƒ elektroniki
bojowej pozostawiono bez powa˝niejszych zmian, gdy˝ nadal reprezentujà one nadzwyczaj wysoki poziom technologiczny. Wymienione
modernizacje zwi´kszy∏y za∏og´
niszczycieli typu Takinami do 176
ludzi, a tak˝e wypornoÊç standardowà z 4550 do 4650 oraz pe∏nà
z 6200 do 6300 ton. Kolejny okr´t
serii Sazanami (DD 113) ma wejÊç
do s∏u˝by w lutym 2005 r. a piàta
jednostka znana jedynie pod numerem stoczniowym 2243, b´dzie
ukoƒczona na poczàtku 2006 r.
W kolejnych latach zamówionych
zostanie najpewniej szeÊç kolejnych okr´tów projektu DD 110.
Pozosta∏e dane techniczne okr´tów typu Takinami przedstawiajà si´
nast´pujàco:
d∏ugoÊç
ca∏k.
151,0 m., szerokoÊç 17,4 m., g∏´bokoÊç kad∏uba 10,9 m., zanurzenie na Êródokr´ciu 5,3 m., zanurzenie z gruszkà dziobowà 7,9 m., si∏ownia COGAG z dwiema turbinami
gazowymi Rolls Royce Spey SM 1
C o ∏àcznej mocy 31 060 kW oraz
dwiema turbinami GE LM 2500
o ∏àcznej mocy 31 642 kW, pr´dkoÊç „oficjalna” 30 w, w rzeczywistoÊci ponad 34 w.

elektrycznej na Atlantyku w odleg∏oÊci oko∏o 60 Mm na pó∏nocny
zachód od wybrze˝y Irlandii. W wyniku po˝aru, który zniszczy∏ tablice
rozdzielne i system dystrybucji
energii elektrycznej, dosz∏o do utraty sterownoÊci, a z liczàcej 54 oficerów i marynarzy ekipy na pok∏adzie 3 osoby uleg∏y silnemu zatruciu dymem. Dwóch rannych
w ci´˝kim stanie zdo∏ano ewakuowaç Êmig∏owcem do szpitala w Irlandii Pó∏nocnej, trzecia osoba – lt
(kpt.) Chris Sauders (32 lata) zmar∏
przed udzieleniem mu pomocy lekarskiej. Poczàtkowo, gdy na pok∏adzie wybuch∏ po˝ar, za∏oga uzna∏a sytuacj´ za niegroênà, czego
konsekwencjà by∏ fakt, ˝e pierwsza
jednostka z pomocà dotar∏a dopiero po 24 godzinach, skutecznie
„hamowana” przez trudne warunki
atmosferyczne.
Chicoutimi odbywa∏ w∏aÊnie
swój „dziewiczy” rejs transatlantycki z bazy Royal Navy w Faslane
(Clyde) do swej sta∏ej bazy Halifax
w Nowej Szkocji. Jednostka nale˝y

KANADA
W dniu 5 paêdziernika 2004 roku
na pok∏adzie kanadyjskiego okr´tu
podwodnego Chicoutimi dosz∏o
do powa˝nego po˝aru instalacji
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do serii 4 okr´tów podwodnych typu Upholder (Typ 2400), pierwszych po d∏u˝szej przerwie z nap´dem klasycznym zbudowanych dla
brytyjskiej Royal Navy w latach
1983 – 1993. SS 879 Chicoutimi
(eks – S 40 Upholder) zosta∏ zbudowany przez stoczni´ Vickers
w Barrow-in Furness, a do s∏u˝by
wszed∏ w roku 1990. Po zaledwie
kilkuletniej eksploatacji ju˝ w roku
1994 jednostka zosta∏a odstawiona do rezerwy i zakonserwowana.
W roku 1998 w∏adze Kanady wydzier˝awi∏y, a nast´pnie naby∏y ca∏à
seri´, którà okreÊlono mianem typu
Victoria, przy czym okr´ty otrzyma∏y nowe nazwy – Chicoutimi, Corner Brook, Victoria oraz Windsor.
Reaktywacja jednostek trwa∏a jednak d∏ugo i wiàza∏a si´ ze znacznymi kosztami.
Podstawowe parametry taktyczno-techniczne Chicoutimi: wypornoÊç nawodna wynosi 2185 t,
a podwodna 2400 t przy d∏ugoÊci
ca∏kowitej kad∏uba 70,3 m, szerokoÊci 7,6 m i zanurzeniu 5,5 m.

Kanadyjski okr´t podwodny Chicoutimi po awarii. Do jego burty zacumowa∏ holownik Impulse.
fot. Royal Navy

Konstrukcja
jednokad∏ubowa
o kszta∏cie kroplowym, pokryta
warstwà 22 000 gumowych p∏ytek
anechoicznych, rozpraszajàcych
impulsy hydrolokacyjne.
Nap´d zapewniajà 2 silniki wysokopr´˝ne Paxman Ventura
16RPA 200SZ, ka˝dy o mocy
2035 KM oraz silnik elektryczny
GEC o mocy 5400 KM. Pr´dkoÊç
nawodna 12 w´z∏ów, a podwodna 20 w´z∏ów. Zapas paliwa 200 t.
Zasi´g 8000 Mm/8 w´z∏ach
na chrapach oraz 54 Mm/20 w´z∏ach i odpowiednio 270 Mm/3 w´z∏ach. AutonomicznoÊç 50 dób.
Uzbrojenie okr´tu stanowi 6
dziobowych wyrzutni torpedowych
kal. 533 mm z zapasem 18 torped
Alliant Mk 48 Mod 4. Bogate wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny Kelvin Hughes Typ
1007, kanadyjski sonar holowany
CANTASS zintegrowany z brytyjskim Typ 2046, radarowy system
ostrzegawczy Condor Systems Sea
Search 2. Etatowa za∏oga liczy 44
ludzi, w tym 7 oficerów.
Na pomoc uszkodzonej jednostce wyruszy∏a brytyjska fregata
Montrose, a nast´pnie Marlborough oraz jednostki pomocnicze Angus i Knight Wave. Holowanie
uszkodzonego Chicoutimi z powrotem do Clyde podjà∏ brytyjski okr´t
ratowniczy Anglian Prince, który
jednak musia∏ czekaç na popraw´
pogody, by w koƒcu zostaç zastàpiony przez amerykaƒski Carolyn
Chouest.

NIEMCY
W dniu 13 wrzeÊnia 2004 roku
w stoczni Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW) w Kilonii
w obecnoÊci nadburmistrza miasta
Gotha, patrona jednostki, odby∏o
si´ uroczyste wodowanie U 33,
trzeciego z serii 4 okr´tów podwodnych typu 212A. WejÊcie U 33
do s∏u˝by przewidziane jest na styczeƒ 2006 roku. Wspó∏czesny
okr´t jest obecnie trzecim, kolejnym noszàcym numer U 33, pierwszy wszed∏ do s∏u˝by w Kaiserlichen Marine w marcu 1914, a drugi w Kriegsmarine w lipcu 1936.
Okr´ty podwodne typ 212A, stanowiàce wyraz najnowszych osiàgni´ç techniki, posiadajà nap´d klasyczny, pracujàcy niezale˝nie
od powietrza atmosferycznego, co
pozwala na przebywanie w zanurzeniu przez d∏u˝szy czas, porów-

3

Z ˝ycia flot

Ceremonia wodowania niemieckiego okr´tu podwodnego U 33.
fot. „Soldat und Technik”

nywalny z jednostkami o nap´dzie
atomowym, rewolucjonizujàc tym
samym dzia∏ania podwodne.
Nap´d niezale˝ny od powietrza
atmosferycznego zapewnia 9
ogniw paliwowych na ciek∏y wodór,
ka˝de o mocy 34 kW, zaÊ standardowy nap´d stanowi silnik Siemens
Permasyn. Uk∏ad nap´dowy umo˝liwia rozwijanie pr´dkoÊci 12 w´z∏ów na powierzchni, 20 w´z∏ów
w zanurzeniu oraz 8 w´z∏ów w zanurzeniu przy wykorzystaniu nap´du niezale˝nego od powietrza atmosferycznego. Zasi´g wynosi∏
8000 Mm przy 8 w´z∏ach na powierzchni i odpowiednio 420 Mm
przy 8 w´z∏ach w zanurzeniu.
Uzbrojenie jednostek typu 212A
sk∏ad si´ z 6 dziobowych wyrzutni
torpedowych kal. 533 mm, które
pozwalajà na wykorzystywanie
w nich torped DM-2A3 „Seehecht”,
DM-2A4, przeciwokr´towych kierowanych pocisków rakietowych „Triton” wzgl´dnie min morskich. Za∏oga liczy 27 ludzi, w tym 5 oficerów

RUMUNIA
Po d∏ugich staraniach Rumunia
w dniu 9 wrzeÊnia 2004 roku
wreszcie przej´∏a oficjalnie w Portsmouth pierwszà z fregat Typ 22
Batch 2, której nadano historycznà
dla rumuƒskiej marynarki wojennej

nazw´ Regele Ferdinand F221
(eks-Coventry, zbud. Swan Hunter
1984-1988). Przej´cie drugiej jednostki – Regina Maria (eks-London,
zbud. Yarrow 1983-1987) ma nastàpiç wiosnà 2005 roku.
Kontrakt na reaktywacj´ i remont
fregat (Coventry zosta∏ wycofany ze
s∏u˝by w 2001, a London jeszcze
w 1999) o wartoÊci oko∏o 185 mln
USD zosta∏ podpisany ju˝ w roku
2001, a jego realizacj´ zlecono BAE
Systems Naval Ships. W ramach
prac dokonano przezbrojenia okr´tów, demontujàc ca∏oÊç uzbrojenia
rakietowego, to znaczy po 4 przeciwokr´towe pociski MM38 „Exocet”, 2 wyrzutnie pocisków plot.
GWS 25 Mod 3 „Sea Wolf” oraz 4
wyrzutnie celów pozornych „Sea
Gnat”. W zamian na pok∏adzie dziobowym zainstalowano dzia∏o 76mm
OTO Melara Super Rapid z g∏owicà
optyczno-elektronicznà RADAMEC
2500 do kierowania ogniem.
W ramach remontu dokonano
równie˝ przeglàdu si∏owni oraz wymieniono cz´Êç wyposa˝enia elektronicznego ogólnego przeznaczenia.
Aktualnie charakterystyka taktyczno-techniczna fregaty Regele
Ferdinand wyglàda nast´pujàco:
wypornoÊç standardowa 4250 t,
a pe∏na odpowiednio 4850 t
przy d∏ugoÊci ca∏kowitej kad∏uba

148,1 m, szerokoÊci 14,8 m i zanurzeniu 4,3 m (bez op∏ywki sonaru).
Si∏ownia typu COGAG – 2 turbiny
marszowe Rolls-Royce Tyne RM1C
+ 2 turbiny Rolls-Royce Olympus
TM 3, ∏àczna moc 48 500 KM, aktualna maksymalna pr´dkoÊç oko∏o
28 w´z∏ów, a marszowa 18 w´z∏ów. Zasi´g 7000 Mm przy 18 w´z∏ach, wg innych êróde∏ zaledwie
4500 Mm/18 w´z∏ach. Uzbrojenie
obejmuje 1 dzia∏o 76 mm OTO Melara Super Rapid, 2 podwójnie
sprz´˝one dzia∏a Oerlikon/BMARC
30 mm L/75, 2 pojedyncze dzia∏a
Oerlikon/BMARC 20 mm GAM-B01
oraz 2 potrójne wyrzutnie torped
pop kal. 324 mm PMW 49A. Nie
jest znana liczebnoÊç za∏ogi,
w wersji brytyjskiej wynosi∏a ona
265 ludzi, pod banderà rumuƒskà
b´dzie zapewne mniejsza.

W stoczni chiƒskiej znajduje si´
obecnie w budowie kolejna fregata dla Tajlandii o numerze bocznym „511”. Opublikowane zdj´cia
fotograficzne wskazujà, ˝e jest to
jednostka wykazujàca bardzo du˝e podobieƒstwo do 2 fregat typ
25T zbudowanych dla Tajlandii
przez chiƒskà stoczni´ Zhonghua
w Szanghaju w latach 1991 –
1994. Okr´ty te – 421 Naresuan
i 422 Taksin, zosta∏y wykoƒczone
– uzbrojone dopiero po ich dostarczeniu do Tajlandii g∏ownie w broƒ
pochodzàcà z paƒstw zachodnich, której dostawy do Chin by∏y
niemo˝liwe z uwagi na embargo
wprowadzone po krwawych wydarzeniach na Placu Tiananmen
w czerwcu 1989 roku. Podstawowe parametry taktyczno-technicz-

Tajlandzka fregata „511” w trakcie ostatnich prac wyposa˝eniowych
w chiƒskiej stoczni.
fot. Internet

Nie jest znane wyposa˝enie lotnicze fregat, prawdopodobnie b´dzie to Êmig∏owiec pok∏adowy typu
Kaman SH-2G „Seasprite”.
Rumuni planujà przeprowadzenie II etapu modernizacji fregat w latach 2008 – 2009 i wówczas zamierzajà wyposa˝yç jednostki
w wyrzutnie pocisków przeciwokr´towych i plot., a jak b´dzie naprawd´ poka˝e czas.

Rumuƒska fregata Regele Ferdinand (F 221) krótko po wejÊciu do s∏u˝by.

4

TAJLANDIA

fot. internet

ne fregat typu 25 T przedstawiajà
si´ nast´pujàco: wypornoÊç
2590/ 2980 t przy d∏ugoÊci
120,5 m, szerokoÊci 13,4 m i zanurzeniu 3,9 m. Si∏ownia typ CODOG o ∏àcznej mocy 55 000 KM,
zapewnia maksymalnà pr´dkoÊç
32 w´z∏y. Zasi´g 4000 Mm
przy 18 w´z∏ach. Ró˝norodne
uzbrojenie obejmuje: 8 przeciwokr´towych pocisków rakietowych
„Harpoon”, 1 dzia∏o kal. 127 mm
L/54 US Mk 45 mod 2, 2 podwójnie sprz´˝one dzia∏a plot. kal.
37 mm L/76 Typ 76A, 2 potrójne
wyrzutnie torped pop kal. 324 mm
Mk 32 Mod 5 oraz Êmig∏owiec pok∏adowy „Super Lynx 300”. Za∏oga fregat liczy 168 ludzi, w tym 24
oficerów.
Wszystko wskazuje, ˝e podobnà
charakterystyk´ posiadaç b´dzie
fregata 511, która zapewne ostateczne uzbrojenie otrzyma tak˝e
dopiero po dostarczeniu do Tajlandiii.
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Wariag na redzie Delaware
przed rejsem do Rosji.
fot. N. L. Stebbins

Maciej S. Sobaƒski
cz´Êç II

Dzieje okr´tu
Podpisanie w Sankt Petersburgu w dniu
11 kwietnia 1898 roku kontraktu mi´dzy
amerykaƒskà stocznià „The William
Cramp & Sons” z Filadelfii a rosyjskim Ministerstwem Marynarki Wojennej pozwoli∏o na przystàpienie do budowy jednego
z krà˝owników pancerno pok∏adowych
okreÊlanego mianem „dalnij razwiedczik”
(pol. „dalekiego rozpoznania”).
Przybycie w dniu lipca tego roku na teren stoczni rosyjskiej Komisji Nadzorczej
pod kierownictwem kpt. I rangi (kmdr)
M. A. Danilewskiego pozwoli∏o na faktyczne rozpocz´cie prac, których termin
ukoƒczenia i zdania gotowej jednostki
okreÊlono kontraktem na 20 miesi´cy. Komisja na miejscu przystàpi∏a do weryfikacji i doprecyzowania projektu przedstawionego przez stoczni´ Cramp, co z uwagi na liczne wspomniane ju˝ wczeÊniej nieÊcis∏oÊci w t∏umaczeniu tekstu samego
kontraktu, by∏o sprawà nie∏atwà, a co gorsza wywo∏ujàcà wiele scysji i sporów. Ostatecznie po uzgodnieniu projektu przystàpiono w paêdzierniku 1898 roku do budowy na pochylni jednostki, która otrzyma∏a
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numer stoczniowy 301. Prac tych nie zak∏óci∏a zmiana na stanowisku szefa Komisji Nadzorczej, które w grudniu 1898 objà∏
kpt. I rangi (kmdr) E. N. Szcz´snowicz.
Do oficjalnego po∏o˝enia st´pki okr´tu,
któremu w styczniu 1899 nadano nazw´
Wariag dosz∏o w dniu 10 maja 1899 roku.
Po czym prace na pochylni kontynuowano, mimo k∏opotów spowodowanych strajkami w stoczni, co pozwoli∏o na uroczyste
wodowanie okr´tu w dniu 19 paêdziernika
1899 roku w obecnoÊci rosyjskiego ambasadora w USA grafa A. P. Kassini. Po wodowaniu krà˝ownika przystàpiono do prac
wykoƒczeniowych przy stoczniowym nabrze˝u.
Na stanowisko dowódcy nowego krà˝ownika wyznaczony zosta∏ kpt. I rangi
(kmdr) W. I. Ber, a ju˝ latem 1899 pojawili si´ na terenie stoczni pierwsi cz∏onkowie
za∏ogi budowanej jednostki – maszyniÊci
i palacze, którzy uczestniczyli w procesie
prac wykoƒczeniowych, zapoznajàc si´
z nowymi dla rosyjskiej floty kot∏ami parowymi systemu Niclausse.
W dniu 29 grudnia 1899 roku do Filadelfii przyby∏ rosyjski parowiec W∏adymir

Sawin, który dostarczy∏ z Rosji uzbrojenie
dla budowanego okr´tu, bowiem zgodnie
z ustaleniami kontraktu obowiàzek ten
cià˝y∏ na zamawiajàcym. Do 1 stycznia
1900 roku ukoƒczono praktycznie prace
wewnàtrz kad∏uba i przystàpiono do monta˝u uzbrojenia, mimo ˝e prace wykoƒczeniowe prowadzono nieprzerwanie wiadomo by∏o, ˝e stocznia nie dotrzyma okreÊlonego w kontrakcie terminu 20 miesi´cy
na przekazanie krà˝ownika stronie rosyjskiej. W tej sytuacji MTK rozpoczà∏ przygotowywanie dokumentacji, która mia∏a
umo˝liwiç wyegzekwowanie od stoczni
Cramp przewidzianych kontraktem kar
umownych za zw∏ok´. RównoczeÊnie jednak stocznia Cramp wystàpi∏a ze swymi
„roszczeniami”, obwiniajàc stron´ rosyjskà odpowiedzialnoÊcià za zw∏ok´ w wymiarze 3 miesi´cy i 10 dni spowodowanà
d∏ugotrwa∏ym zatwierdzaniem projektów.
Innà przyczynà opóênienia by∏y strajki,
traktowane przez wykonawc´ jako „si∏a
wy˝sza”. Ostatecznie strona rosyjska
w maju 1901 roku zrezygnowa∏a z dochodzenia swych nale˝noÊci z tytu∏u kar
umownych za zw∏ok´ w przekazaniu pan-
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Wariag na ∏adnej burtowej fotografii wykonanej pod koniec 1901 roku.

cernika Retwizan i krà˝ownika Wariag,
które okreÊlono wst´pnie na kwot´
149 660 USD15.
Do poczàtków maja zdo∏ano zamontowaç na pok∏adzie krà˝ownika uzbrojenie
(poza wyrzutniami torpedowymi), kominy
i maszty, co pozwoli∏o na przystàpienie
w po∏owie miesiàca do prób na uwi´zi.
W dniu 16 maja 1900 roku obsadzony
stoczniowà za∏ogà Wariag po raz pierwszy
wyszed∏ w morze. W czasie prób uzyskano
pr´dkoÊç 22,5 w´z∏a, jednak z uwagi
na przegrzewanie si´ ∏o˝ysk musiano je
przerwaç. W trakcie prób sprawdzano
równie˝ szczelnoÊç kad∏uba i jego wytrzyma∏oÊç w czasie prowadzenia ognia artyleryjskiego z jednej i obu burt.
W dniu 2 lipca 1900 krà˝ownik wszed∏
na dok, gdzie przeprowadzono malowanie
podwodnej cz´Êci kad∏uba przed przystàpieniem do oficjalnej próby pr´dkoÊci.
Próba ta zosta∏a przeprowadzona na mili
pomiarowej w rejonie Bostonu w dniu 12
lipca 1900 roku. W tej toku uzyskano
maksymalnà pr´dkoÊç 24,59 w´z∏a
przy mocy si∏owni 16 198 KM i ciÊnieniu
roboczym pary 15,5 atm.
W dniu 15 lipca zamierzano przeprowadziç 12 godzinnà prób´ p∏ywania z pr´dkoÊcià maksymalnà 23 w´z∏ów, jednak
po up∏ywie 8 godzin prób´ przerwano
z powodu awarii pokrywy jednego z cylindrów maszyny parowej. Prób´ wznowiono
dopiero 21 wrzeÊnia, wówczas zdo∏ano
uzyskaç Êrednià pr´dkoÊç 23,18 w´z∏a
przy mocy si∏owni 14 157 KM, ciÊnieniu
roboczym pary 17,5 atm. i 150 obrotach
Êrub na minut´.
W dniu 22 wrzeÊnia 1900 roku stocznia
Cramp przekaza∏a krà˝ownik stronie ro-
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syjskiej, co pozwoli∏o Komisji Nadzorczej
na odbiór poszczególnych systemów okr´towych i wskazanie stwierdzonych usterek,. Warto w tym miejscu wspomnieç, ˝e
od lutego 1899 cz∏onkiem Komisji by∏ ówczesny starszy in˝ynier mechanik (wówczas oficerowie mechanicy nie posiadali
jeszcze stopni korpusu morskiego) Micha∏
A. Borowski, który w latach II Rzeczypospolitej dos∏u˝y∏ si´ stopnia kontradmira∏a16. Za∏oga rosyjska obj´∏a w pe∏ni Wariaga 6 grudnia 1900 roku, zaÊ 2 stycznia 1901
na okr´cie podniesiono proporczyk dowódcy oznaczajàcy oficjalne rozpocz´cie
kampanii. Do prób jednostki na wodach
Zalewu Delaware i oceanu z rosyjskà za∏ogà, wÊród której by∏o wielu marynarzy
z niewielkim doÊwiadczeniem, kpt. I rangi
(kmdr) W. I. Ber przystàpi∏ 22 lutego 1901
roku.
W dniu 10 marca 1901 krà˝ownik ostatecznie opuÊci∏ Filadelfi´ i przeszed∏
na red´ Hampton Roads, gdzie stanà∏
na kotwicy by 20 marca po pobraniu 1.300
t w´gla wyruszyç ku brzegom Rosji. Po pokonaniu Atlantyku jednostka 14 kwietnia
osiàgn´∏a francuski port Cherbourg, gdzie
w czasie 12 dniowego postoju dokonano
przeglàdu si∏owni i uzupe∏niono paliwo.
W dniu 25 kwietnia okr´t wyszed∏
do Kronsztadu, do którego dotar∏ 3 maja
1901 roku po pokonaniu trasy liczàcej
5083 Mm.
Wariag by∏ pierwszym krà˝ownikiem
zbudowanym w ramach „Programu 1898”,
który podjà∏ s∏u˝b´ pod rosyjskà banderà,
trudno wi´c dziwiç si´, ˝e stanowi∏ przedmiot powszechnego zainteresowania i by∏
odwiedzany przez notabli ró˝nych szczebli
marynarki wojennej na czele z Ministrem

fot. zbiory E. Iwanow

wiceadm. P. P. Tyrtowem. W dniu 18 maja
1901 roku inspekcj´ na pok∏adzie nowej
jednostki przeprowadzi∏ sam car Miko∏aj
II. W czasie postoju w Kronsztadzie
na przygotowujàcym si´ do przerzutu
na wody Dalekiego Wschodu krà˝owniku
zamontowano wyrzutnie torpedowe, radiostacj´ oraz dokonano usuni´cia kolejnych usterek w uk∏adzie nap´dowym.
Okr´t wykonywa∏ jedynie krótkie rejsy
szkoleniowe dla przeprowadzenia strzelaƒ
i kalibracji przyrzàdów nawigacyjnych.
W dniu 1 sierpnia 1901 roku na pok∏adzie Wariaga zosta∏a przeprowadzona kolejna carska inspekcja poprzedzajàca
przejÊcie okr´tu do Eskadry Oceanu Spokojnego. Wieczorem 5 sierpnia 1901 Wariag, którego wypornoÊç po za∏adowaniu
1000 t w´gla wzros∏a do 7300 t, opuÊci∏,
jak si´ mia∏o okazaç na zawsze, Kronsztad
kierujàc si´ do Kopenhagi, którà osiàgnà∏
9 sierpnia. Nast´pnie krà˝ownik eskortowa∏ carski jacht Sztandart17 z Miko∏ajem
II na pok∏adzie do Gdaƒska, gdzie monarcha spotka∏ si´ z cesarzem Niemiec Wilhelmem II. Dalszy rejs wiód∏ w eskorcie
carskiej Êwity przez Kiloni´ do Dunkierki
na spotkanie z prezydentem Francji.
W dniu 16 wrzeÊnia 1901 krà˝ownik opuÊci∏ Cherbourg by ju˝ samodzielnie kontynuowaç rejs na Daleki Wschód. Trasa wiod∏a przez Kadyks, Algier i Palermo do Zatoki Suda na Krecie, gdzie okr´t mia∏ sp´15. wg Mielnikow R. M., Krejser...
16. wg Machaliƒski Z., Admira∏owie polscy 1919 –
1950, Warszawa 1993.
17. zbudowany w roku 1893 w Kopenhadze carski
jacht Sztandart zosta∏ w latach trzydziestych XX wieku
przebudowany na stawiacz min Marti i w tych charakterze pe∏ni∏ s∏u˝b´ w radzieckiej marynarce wojennej
w czasie II wojny Êwiatowej.
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Wariag – krà˝ownik opiewany w pieÊni
dziç oko∏o miesiàca prowadzàc intensywne szkolenie obejmujàce mi´dzy innymi
strzelania artyleryjskie i torpedowe. Niestety rozkazy z Sankt Petersburga zmieni∏y te plany i jednostka 25 paêdziernika wesz∏a do Pireusu by dalej trasà przez Kana∏
Sueski i Aden osiàgnàç Zatok´ Perskà,
gdzie mia∏a reprezentowaç rosyjskà bander´. Ju˝ dotychczasowy przebieg rejsu
wskazywa∏ na du˝à zawodnoÊç kot∏ów systemu Niclausse, których rurki wodne permanentnie p´ka∏y powodujàc niesprawnoÊç uk∏adu nap´dowego. W Adenie
na pok∏ad za∏adowano a˝ 1600 t w´gla
i zwi´kszono do 450 t zapas wody, co spowodowa∏o przecià˝enie okr´tu i wzrost
wypornoÊci krà˝ownika do ponad 8000 t.
Na wodach Zatoki Perskiej Wariag odwiedzi∏ Maskat, Bender-Abbas, Deire,
Linga, Bushir
i Kuwejt by nast´pnie przejÊç do Karaczi. Po opuszczeniu 25 grudnia Karachi
jednostka 31 tego miesiàca wesz∏a do Kolombo na Cejlonie, zaÊ Nowy Rok za∏oga
wita∏a ju˝ na trasie do Singapuru, który
osiàgni´to 15 stycznia 1902 roku. Postój
w Singapurze przeznaczony na przeglàd
mechanizmów okr´towych trwa∏ blisko
3 tygodnie, po czym krà˝ownik wyruszy∏
do Hong Kongu, a nast´pnie 13 lutego
wszed∏ na red´ japoƒskiego portu Nagasaki, gdzie na okr´cie podniós∏ swojà flag´
m∏odszy oficer flagowy Eskadry Oceanu
Spokojnego kontradm. K. P. Kuzmicz.
W dniu 23 lutego 1902 roku po trwajàcym
ponad 6,5 miesiàca rejsie Wariag dotar∏
w koƒcu do Port Artur, który mia∏ staç si´
jego bazà.
Ju˝ w dniu przybycia do Port Artur inspekcj´ krà˝ownika przeprowadzi∏ d-ca
Eskadry Oceanu Spokojnego wiceadm. N.
I. Skryd∏ow, a 27 lutego 1902 sam dowodzàcy rosyjskich si∏ morskich na Pacyfiku
adm. J. I. Aleksiejew. Okr´t odstawiono
do tzw. „uzbrojonej rezerwy” na czas
przeglàdu wszystkich mechanizmów
po d∏ugim i ucià˝liwym rejsie. Do linii Wariag powróci∏ ju˝ 1 maja 1902, po czym wykona∏ rejs do Taku, a nast´pnie przez 3 letnie miesiàce prowadzi∏ intensywne szkolenie za∏ogi w Zatoce Talienwan u brzegów
Kwantungu. Niestety po raz kolejny da∏a
o sobie znaç zawodnoÊç kot∏ów parowych
systemu Niclausse, których p´kajàce rurki
wodne i kolektory spowodowa∏y ponowne
odstawienie krà˝ownika do „uzbrojonej
rezerwy”, tym razem na okres od 31 lipca
do 1 paêdziernika 1902 roku. Awarie uniemo˝liwi∏y równie˝ przeprowadzenie prób
pr´dkoÊci okr´tu. Cz´ste awarie spowodowa∏y powo∏anie przez adm. J. I. Aleksiejewa specjalnej komisji, na czele której
stanà∏ kpt. I rangi (kmdr) I. P. Uspienki,
z zadaniem okreÊlenia bezpiecznej pr´d-
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koÊci krà˝ownika. Komisja uzna∏a, ˝e Wariag mo˝e bezpiecznie rozwijaç chwilowà
maksymalnà pr´dkoÊç na poziomie 20 w´z∏ów, a przez d∏u˝szy czas zaledwie 16 w´z∏ów. Po zakoƒczeniu remontu okr´t wykona∏ swój pierwszy rejs do koreaƒskiego
portu Czemulpo, a po powrocie trafi∏
znów w koƒcu roku do remontu, który
ostatecznie zakoƒczono 13 lutego 1903.
Ciàg∏e perturbacje z rurkami wodnymi
i kolektorami jednostki, spowodowa∏y, ˝e
Ministerstwo Marynarki Wojennej postanowi∏o zamówiç wspomniane cz´Êci bezpoÊrednio we francuskiej firmie Niclausse, a poza tym podjàç ich produkcj´ w Rosji. Po zakoƒczeniu remontu przeprowadzono w dniu 20 lutego 1903 roku komisyjnà prób´ pr´dkoÊci, w czasie której Wariag przy wypornoÊci oko∏o 7200 t zdo∏a∏
osiàgnàç 20 w´z∏ów.
Ogó∏em w pierwszym roku s∏u˝by w sk∏adzie Eskadry Oceanu Spokojnego, krà˝ownik mimo awarii si∏owni zdo∏a∏ pokonaç
tras´ 7950 Mm, uczestniczàc w licznych
çwiczeniach artyleryjskich i torpedowych.
W dniu 28 lutego 1903 roku inspekcj´
Wariaga przeprowadzi∏ nowy d-ca Eskadry Oceanu Spokojnego wiceadm. Oskar
W. Stark, zaÊ nazajutrz 1 marca nastàpi∏a
zmiana na stanowisku dowódcy krà˝ownika, które objà∏ kpt. I rangi (kmdr) Wsiewo∏od F. Rudniew, wyznaczony jeszcze
w grudniu 1902. Liczàcy 47 lat Rudniew
by∏ doÊwiadczonym oficerem z blisko 30
sta˝em, zarówno na stanowiskach dowódczych jak i sztabowych. Opuszczenie pok∏adu krà˝ownika przez kpt. I rangi
(kmdr) W. I. Bera zakoƒczy∏o niemal ca∏kowità wymian´ kadry oficerskiej okr´tu.
Z tych którzy odbierali krà˝ownik w Stanach Zjednoczonych pozostali jedynie
mechanik i starszy lekarz.

18. pozosta∏e okr´ty zespo∏u to krà˝ownik Rossija
oraz kontrtorpedowce Bditielnyj i Bojewoj.

Za∏adunek w´gla do zasobni w Port Arturze.

fot. zbiory Siergiej Ba∏akin

Przez ca∏y marzec znajdujàcy si´ na zewn´trznej redzie Port Artur okr´t prowadzi∏ intensywne szkolenie za∏ogi. W dniu
19 marca 1903 rozpocz´to próby morskie
Wariaga po zakoƒczonym niedawno remoncie. Niestety w czasie prób znów nastàpi∏y p´kni´cia kolejnych rurek wodnych w kot∏ach, zaÊ uzyskana pr´dkoÊç dochodzi∏a zaledwie do 20 w´z∏ów.
W dniu 18 kwietnia 1903 krà˝ownik
przeprowadzi∏ samodzielne strzelanie, zaÊ
22 tego miesiàca wyszed∏ w morze w sk∏adzie Eskadry Oceanu Spokojnego kierujàc si´ do Zatoki Taliewan, gdzie przeprowadzono çwiczenia obejmujàce mi´dzy innymi dzia∏ania i manewrowanie w zespo∏ach. Eskadra powróci∏a do Port Artur
4 maja w celu uzupe∏nienia zapasów, a ju˝
12 tego miesiàca by∏a ponownie w morzu.
W dniu 22 maja 1903 zespó∏ pod dowództwem kontradm. E.A. Sztakelberga,
w którego sk∏adzie znajdowa∏ si´ Wariag18,
zosta∏ skierowany do Czemulpo, stanowiàcego morskie wrota do stolicy Korei.
Po wype∏nieniu swej misji, jakà by∏o
„wsparcie” rosyjskiego pos∏a w Seulu, zespó∏ 31 maja powróci∏ do Port Artur.
W dniu 14 czerwca 1903 okr´t zosta∏
odstawiony do „uzbrojonej rezerwy”
i skierowany do remontu, w którego czasie
miano zainstalowaç dostarczone bezpoÊrednio z Francji rurki wodne i kolektory
do psujàcych si´ ciàgle kot∏ów systemu
Niclausse. Prowadzony remont nie przerwa∏ jednak szkolenia i zgrywania za∏ogi
krà˝ownika. Po zakoƒczeniu remontu
29 wrzeÊnia jednostk´ zadokowano,
a po opuszczenia doku kad∏ub pomalowano na ochronny oliwkowy kolor19.
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Wariag na redzie Czemulpo 16 paêdziernika 1902 roku.

W dniu 5 paêdziernika 1903 roku Wariag znalaz∏ si´ ponownie w kampanii.
Wraz z rozpocz´ciem kampanii nastàpi∏y
kolejne zmiany kadry oficerskiej krà˝ownika, przy czym podobnie jak w ca∏ej
Eskadrze wcià˝ brakowa∏o oficerów
do pe∏nego etatu. Wymiana obj´∏a równie˝ sporà cz´Êç starej za∏ogi, którà zwolniono do rezerwy, zast´pujàc nowicjuszami, czego widocznym skutkiem by∏o obni˝enie stopnia gotowoÊci bojowej.
W dniu 16 paêdziernika 1903 po raz kolejny przeprowadzono próby pr´dkoÊci
krà˝ownika, w który w warunkach przecià˝enia uzyska∏ 20,5 w´z∏a. W listopadzie
i poczàtkach grudnia stojàcy na redzie
Port Artur okr´t nadal szkoli∏ za∏og´
i uzupe∏nia∏ zapasy, nie ponawiajàc ju˝
prób nie gwarantujàcych osiàgni´cia
w normalnych warunkach eksploatacyjnych projektowanej pr´dkoÊci 23 w´z∏ów.
W dniu 16 grudnia Rudniew otrzyma∏
rozkaz wiceadm. O. W. Starka udania si´
do Czemulpo dla zapewnienia ∏àcznoÊci
mi´dzy rosyjskim poselstwem w Seulu
a Port Artur w sytuacji przerwania przez
Japoƒczyków ∏àcznoÊci telegraficznej.
Na mi´dzynarodowej redzie portu Czemulpo stacjonowa∏y zawsze okr´ty g∏ównych Êwiatowych mocarstw, zabezpieczajàce w ten sposób ich interesy na terytorium Korei. Pobyt Wariaga przewidziany
na 10 dni, zosta∏ skrócony i ju˝ 22 grudnia
jednostka powróci∏a do Port Artur. Po powrocie krà˝ownik z miejsca przystàpi∏
do uzupe∏niania zapasów w´gla, wody
i amunicji, a 27 grudnia otrzyma∏ rozkaz
ponownego udania si´ do Czemulpo by
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objàç funkcj´ starszego rosyjskiego okr´tu
na redzie („stacjonera”) podporzàdkowanego pos∏owi w Seulu A. I. Paw∏owowi.
Kapitanowi I rangi (kmdr) Rudniewowi
podporzàdkowano tak˝e ochron´ poselstwa w Seulu, które stanowi∏ Êwie˝o dostarczony oddzia∏ Kozaków Zabajkalskich
oraz liczàcy 56 marynarzy oddzia∏ desantowy z pancernika Pietropaw∏owsk.
W dniu 28 grudnia 1903 roku o godz.
12.50 krà˝ownik opuÊci∏ Port Artur, jak
si´ wkrótce mia∏o okazaç po raz ostatni.
Po po∏udniu 29 grudnia 1903 Wariag
wszed∏ na red´ Czemulpo na której panowa∏o spore o˝ywienie. Znajdowa∏y si´ tam
wówczas rosyjski krà˝ownik Bojarin i kanonierka Giljak, brytyjskie krà˝owniki
Cressy i Talbot, w∏oski Elba, japoƒski Chiyoda oraz amerykaƒska kanonierka Vicksburg. Okr´ty rosyjskie odesz∏y do Port Artur 30 grudnia i 1 stycznia 1904, a w tym
samym czasie Rudniew otrzyma∏ z Seulu
informacj´, ˝e w kierunku Czemulpo zmierza 10 japoƒski okr´tów wojennych.
Zawirowania wokó∏ sytuacji w Korei
spowodowa∏y, ˝e na redzie pojawi∏y si´
kolejne jednostki z paƒstw europejskich –
niemiecki krà˝ownik Hansa oraz francuskie Pascal i Gueydon. W dniu 5 stycznia
1904 dotar∏a tam równie˝ dowodzona przez kpt. II rangi (kmdr por.) Grigorija P. Bielajewa rosyjska kanonierka Koriejec20, która ju˝ nazajutrz wysz∏a na poszukiwanie ewentualnego japoƒskiego desantu w pobliskiej Zatoce A-San.
Mimo japoƒskich zapewnieƒ o prowadzonych rozmowach pokojowych z Rosjà,

fot. zbiory B. Lobacza

w po∏owie stycznia atmosfera w Czemulpo zrobi∏a si´ nerwowa, skutkiem czego
red´ opuÊci∏y Hansa, Cressy i Gueydon.
Po przej´ciu przez Japoƒczyków kontroli nad telegrafem w porcie, wybuch
konfliktu by∏ ju˝ tylko kwestià czasu, wobec czego jedynym rozsàdnym rozwiàzaniem wydawa∏o si´ wycofanie rosyjskich
okr´tów do bazy w Port Artur. Zwolennikiem takiego rozwiàzania, zw∏aszcza wobec braku sta∏ej ∏àcznoÊci z macierzystà
bazà by∏ dowodzàcy zespo∏em kpt. I rangi
(kmdr) Rudniew, jednak okr´ty w Czemulpo by∏y de facto pod rozkazami pos∏a
w Seulu Paw∏owa, który mia∏ doÊç odwagi
na podj´cie takiej decyzji. Nie pomyÊleli
równie˝ o losie jednostek ani wiceadm. O.
W. Stark, ani namiestnik adm. J. I. Aleksiejew.
W dniu 23 stycznia 1904 roku Japonia
przerwa∏a rozmowy i zerwa∏a stosunki dyplomatyczne z Rosjà, co oznacza∏o wojn´,
której plan przewidywa∏, ˝e dowodzony
przez kontradm. Sotokichi Uriu 4 dywizjon krà˝owników pancerno pok∏adowych
2 Eskadry Po∏àczonej Floty zaatakuje rosyjskie okr´ty w Czemulpo i zapewni os∏on´ làdujàcym japoƒskim oddzia∏om21.
WiadomoÊç o zerwaniu stosunków dyplo19. rozkaz o zmianie barwy okr´tów Eskadry Oceanu Spokojnego na „bojowà” wyda∏ wiceadm. O. W.
Stark ju˝ 28.03.1903 r., kolor bojowy to czerƒ i ochra
w proporcji 1:3.
20. Koriejec – kan. zbud. 1886 Sztokholm (Szwecja),
wyp. 1300 t, d∏. 66,3 m, szer. 10,7 m, zan 3,5 m, maszyna parowa 1560 KM, pr´dkoÊç 13 w., o˝aglowanie pomocnicze, uzbr.: 2 x 203 mm, 1 x 152 mm, 4 x 107 mm,
2 x 47 mm, 4 x 37 mm, 1 wt, za∏oga 179 ludzi, w tym 11
oficerów – wszystkie dzia∏a du˝ego i Êredniego kalibru
wz. 1877 – przestarza∏e.
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matycznych z Japonià dotar∏a do Rudniewa od starszego oficera na redzie Czemulpo d-cy brytyjskiego krà˝ownika Talbot
kmdr L. Bayly, nie zosta∏a jednak potwierdzona przez rosyjskiego pos∏a w Seulu.
Paw∏ow postanowi∏ jednak wys∏aç w dniu
26 stycznia 1904 kanonierk´ Koriejec
z pocztà do Port Artur, tym bardziej, ˝e
oba porty dzieli∏a odleg∏oÊç zaledwie 260
Mm. Tymczasem w nocy 25 stycznia red´
skrycie opuÊci∏ japoƒski krà˝ownik Chiyoda, który do∏àczy∏ do si∏ kontradm. Uriu.
W dniu 26 stycznia 1904 o godz. 15.45
kanonierka Koriejec wysz∏a z Czemulpo by
po zaledwie 10 minutach o godz. 15.55 natknàç si´ na japoƒski zespó∏ kontradm.
Uriu os∏aniajàcy transportowce z desantem22.
Japoƒczycy zagrodzili drog´ rosyjskiej
jednostce uniemo˝liwiajàc jej marsz w kierunku zachodnim, co wi´cej torpedowce
odpali∏y w kierunku kanonierki 2 torpedy.
W tej sytuacji kpt. II rangi (kmdr por.)
Bielajew otwar∏ do nieprzyjaciela ogieƒ
z dzia∏a kal. 37 mm i zawróci∏ na red´ Czemulpo. Koriejec stanà∏ na kotwicy o godz.
16.55, a jego dowódca zameldowa∏ Rudniewowi o niedawnych wydarzeniach.
Wkrótce po Koriejcu na red´ wesz∏y si∏y
kontradm. Uriu, które rozpocz´∏y wysadzanie desantu z zadaniem opanowania
portu, a nast´pnie marszu na Seul. Dzia∏ania takie wobec faktu wczeÊniejszego
og∏oszenia przez Koree neutralnoÊci
w konflikcie mi´dzy Japonià a Rosjà, spowodowa∏y, ˝e d-ca krà˝ownika Talbot
kmdr Bayly jako starszy oficer na redzie
uda∏ si´ na okr´t flagowy kontradm. Uriu
krà˝ownik Naniwa by ostrzec przed prowadzeniem dzia∏aƒ wojennych na mi´dzynarodowej w rozumieniu prawa redzie
portu Czemulpo.
Noc na rosyjskich okr´tach min´∏a
w oczekiwaniu na ewentualny japoƒski
atak, który jednak nie nastàpi∏, a rankiem
27 stycznia 1904 roku do Rosjan dotar∏a
wiadomoÊç o wybuchu wojny mi´dzy Japonià a Rosjà. O godz. 07.30 kontradm.
Uriu wystosowa∏ pismo do dowódców zagranicznych okr´tów na redzie Czemulpo w którym poinformowa∏ o ataku na rosyjskie jednostki i zaproponowa∏ opuszczenie redy do godz. 16.00 dla unikni´cia
ewentualnych szkód w czasie bitwy. Dowódca francuskiego krà˝ownika Pascal
Victor Senes podzieli∏ si´ natychmiast tà
informacjà ze swym rosyjskim kolegà.
Tymczasem o godz. 09.30 Rudniew otrzyma∏ oficjalne japoƒskie ˝àdanie opuszczenia redy do godz. 12.00.
Dowódcy zagranicznych „stacjonerów”
skierowali do kontradm. Uriu formalny
zbiorowy protest przeciwko naruszeniu
neutralnoÊci Korei, do którego nie przy∏à-
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czy∏ si´ kmdr por. W. Marshall dowodzàcy
amerykaƒskim Vicksburg. Nie podj´to jednak ˝adnych czynnych dzia∏aƒ przeciwko
Japoƒczykom, wobec czego dowodzàcy
rosyjskim zespo∏em kpt. I rangi (kmdr)
Rudniew po naradzie z d-cà Koriejca Bielajewem, postanowi∏ wyjÊç w morze i podjàç prób´ przebicia si´ do Port Artur.
O godz. 10.45 Rudniew obwieÊci∏ swój zamiar za∏odze, co wywo∏a∏o powszechny
aplauz.
W dniu 27 stycznia 1904 roku o godz.
11.20 krà˝ownik Wariag i kanonierka Koriejec zesz∏y z kotwicy i ˝egnane goràco
przez za∏ogi pozosta∏ych zagranicznych
jednostek ruszy∏y w morze na bój. Okr´ty
sz∏y z pr´dkoÊcià 6 – 7 w´z∏ów w szyku torowym, przy czym kanonierka podà˝a∏a
w odleg∏oÊci 1 – 2 kabli za krà˝ownikiem.
O godz. 11.25 Rudniew og∏osi∏ „Alarm
Bojowy” i rozkaza∏ podnieÊç bander´ bojowà.
Przewaga japoƒska by∏a mia˝d˝àca, nie
tylko iloÊciowo, ale i si∏à ognia, kontradm.
Uriu dysponowa∏ 4 dzia∏ami kal. 203 mm,
38 kal. 152 mm i 16 kal. 120 mm wobec rosyjskich 2 kal. 203 mm i 13 kal. 152 mm23.
Si∏y kontradm. Uriu oczekiwa∏y Rosjan
u wyjÊcia z redy przy po∏udniowym kraƒcu
wyspy Filipp, w odleg∏oÊci oko∏o 10 Mm
od Czemulpo, a g∏ówna rola przypad∏a
najsilniejszej jednostce zespo∏u krà˝ownikowi pancernemu Asama. Poczàtkowo Japoƒczycy zaproponowali jednostkom
Rudniewa poddanie si´ bez walki, a gdy to
nie nastàpi∏o Asama o godz. 11.45 otworzy∏ z dystansu 7500 – 8000 m ogieƒ
do Wariaga. Z chwilà trafienia pod japoƒski ostrza∏ Rosjanie utrzymali dotychczasowy kurs, zmieniajàc jednak szyk
na schodowy, w rezultacie czego Koriejec
znalaz∏ si´ po lewej burcie za krà˝ownikiem.
Ju˝ jeden z pierwszych japoƒskich pocisków trafi∏ w stanowisko dalmierza nr 3
na prawym skrzydle dziobowego mostka,
gdzie zabi∏ nawigatora miczmana A. Niroda i 2 dalmierzystów. Kolejne pociski
zniszczy∏y dzia∏o „N 3” kal. 152 na dziobie
okr´tu. Rosjanie odpowiedzieli ogniem
z Wariaga o godz. 11.52 ostrzeliwujàc Asama i Chiyoda. Niestety do wymiany ognia
przy∏àczy∏y si´ kolejne japoƒskie krà˝owniki Naniwa i Niitaka. Koriejec w∏àczy∏ si´
do akcji póêniej i skierowa∏ swoje dzia∏a
przeciwko Chiyoda, niestety przestarza∏a
artyleria pok∏adowa o ma∏ej szybkostrzelnoÊci i niskiej celnoÊci, spowodowa∏a, ˝e
rezultaty jego ognia by∏y problematyczne.
Ogieƒ japoƒski sia∏ spustoszenie
na otwartych stanowiskach artyleryjskich
Wariaga, gdzie kolejno milk∏y poszczególne dzia∏a, których obs∏uga ponosi∏a
przy tym powa˝ne straty. Na pok∏adzie

wybuch∏ groêny po˝ar, który z wielkim trudem uda∏o si´ st∏umiç ekipie awaryjnej
miczmana Niko∏aja I. Czerni∏owskiego-Soko∏a.
O godz. 12.05 krà˝ownik znajdowa∏ si´
w odleg∏oÊci 8 Mm od Czemulpo rozpoczynajàc zwrot na trawersie wyspy Yodolmi, gdy zosta∏ trafiony 2 pociskami du˝ego
kalibru (prawdopodobnie 203 mm z Asama). Stuki tych trafieƒ okaza∏y si´ tragiczne, jeden z pocisków uszkodzi∏ przewody
sterowe, pozbawiajàc okr´t mo˝liwoÊci
sterowania, zaÊ od∏amki drugiego przetrzebi∏y stanowisko dowodzenia, zabijajàc
kilku marynarzy, a innych, w tym kpt.
I rangi (kmdr) Rudniewa, raniàc.
SterownoÊç okr´tu uda∏o przywróciç
szybko, z tym jednak, ˝e ster obs∏ugiwano
r´cznie, bezpoÊrednio w pomieszczeniu
maszynki sterowej, dokàd komendy starszego nawigatora lt (por.) Jewgienija A.
Berensa przekazywano rurami g∏osowymi.
Chwila niesterownoÊci wystarczy∏a jednak
by w trakcie wykonywania zwrotu w prawo
Wariag o godz. 12.12 wszed∏ na kamiennà
mielizn´ w pobli˝u wyspy Yodolmi. Komenda „Pe∏na Wstecz” nic ju˝ nie pomog∏a i unieruchomiony krà˝ownik, wystawiony lewà burtà w kierunku nieprzyjaciela znalaz∏ si´ w zgo∏a beznadziejnym po∏o˝eniu, bowiem japoƒskie jednostki zbli˝a∏y si´ niebezpiecznie kontynuujàc ostrza∏.
Dystans zmniejszy∏ si´ do 5000 – 5500 m.
W∏aÊnie w tym czasie ostrza∏ spowodowa∏
najpowa˝niejsze uszkodzenia. Trafienia
szeÊciocalowych pocisków w zasobnie w´glowe Nr 10 i Nr 12 o godz. 12.20 i 12.30
wywo∏a∏y silne przecieki do wn´trza kad∏uba, zagra˝ajàce bezpiecznej pracy kot∏ów. Na szcz´Êcie uda∏o si´ je zlikwidowaç, a co wa˝niejsze Wariag zdo∏a∏ o w∏asnych si∏ach zejÊç z mielizny i dokoƒczyç
zwrot. Pozwoli∏o to na wprowadzenie
do akcji dzia∏ lewej burty, które wczeÊniej
nie mog∏y uczestniczyç w pojedynku
ogniowym z Japoƒczykami, uzyskujàc nawet trafienie w rufowy mostek Asama24.
Po dokoƒczeniu zwrotu rosyjskie okr´ty
zawróci∏y w kierunku redy Czemulpo, jednak mimo intensywnych dzia∏aƒ grup awaryjnych na krà˝owniku pojawi∏ si´ przechy∏ na lewà burt´ spowodowany pojawieniem si´ mimo pracy pomp, wody we wn´trzu kad∏uba, co wi´cej jeden z japoƒskich
pocisków uszkodzi∏ trzeci komin i zniszczy∏ dzia∏o kal. 75 mm lewej burty, a inne
21. wg Dyskant J. W., Port Artur 1904, Warszawa
1996.
22. w sk∏ad eskadry kontradm. Uriu wchodzi∏ krà˝ownik pancerny Asama, krà˝owniki pancerno pok∏adowe Naniwa, Niitaka, Akashi, Chiyoda i Takachiho,
awizo Chihaya oraz 8 torpedowców.
23. wg Dyskant J. W., Port...
24. wg êróde∏ rosyjskich, faktu trafienia nie potwierdzajà Japoƒczycy.

9

Wariag – krà˝ownik opiewany w pieÊni

Wariag krótko o walce z Japoƒczykami. Uwag´ zwraca uszkodzony trzeci komin.

spowodowa∏y powstanie na pok∏adzie nowych ognisk po˝aru.
Z uwagi na wàski farwater prowadzàcy
na red´ ostrza∏ Rosjan prowadzi∏y jedynie
krà˝owniki Asama i Chiyoda zaÊ jeden
z torpedowców próbowa∏ przeprowadziç
atak torpedowy zakoƒczony niepowodzeniem z uwagi na zaporowy ogieƒ rosyjskich okr´tów.
Japoƒczycy przerwali ostrza∏ w chwili,
gdy rosyjski zespó∏ podchodzi∏ do kotwicowiska na redzie Czemulpo, a pociski zacz´∏y padaç w pobli˝u zagranicznych okr´tów, co grozi∏o ju˝ wywo∏aniem mi´dzynarodowego skandalu. O godz. 12.45 ogieƒ
przerwali równie˝ Rosjanie, koƒczàc tym
samym trwajàce godzin´, a jak chcà inni
55 minut, starcie.
O godz. 13.15 Wariag stanà∏ na kotwicy
i zdziesiàtkowana za∏oga przystàpi∏a
z miejsca do usuwania uszkodzeƒ, a rannym udzielano niezb´dnej pomocy.
Z uwagi na liczb´ rannych do pomocy etatowym starszemu lekarzowi M. H. Chrabrostinowi i m∏odszemu lekarzowi M. L.
Banszczikowowi przybyli lekarze z innych
„stacjonerów”. Ju˝ wst´pna inspekcja wykaza∏a, ˝e w wyniku bitwy krà˝ownik utraci∏ wi´kszoÊç swego potencja∏u bojowego,
z 12 umieszczonych na otwartych stanowiskach górnego pok∏adu dzia∏ kal. 152 mm
sprawne pozosta∏y jedynie 2, zaÊ z 12 dzia∏
kal. 75 mm jedynie 5. Uszkodzone bàdê
zniszczone zosta∏y wszystkie dzia∏a ma∏okalibrowe. Japoƒski ogieƒ, a krà˝ownik
trafiç mog∏o nawet 12 – 14 pocisków burzàcych kal. 152 – 203 mm, spowodowa∏
równie˝ 5 du˝ych wyrw w kad∏ubie
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i uszkodzi∏ dalmierze, maszt, trzeci komin
oraz uk∏ad sterowy25.
Bardzo powa˝ne by∏y tak˝e straty w ludziach, w bitwie pod Czemulpo zgin´∏o
od 30 do 33 cz∏onków za∏ogi26, w tym 1 oficer, natomiast dalszych od 91 do 191,
w tym 6 oficerów, odnios∏o rany bàdê kontuzje. Ju˝ po bitwie z ran zmar∏o od 6
do 10 rannych. Straty dotyczy∏y przede
wszystkim marynarzy znajdujàcych si´
na górnym pok∏adzie. W tej grupie za∏ogi
wynios∏y one ∏àcznie (zabitych i rannych)
blisko 45%. Japoƒskie pociski nie zdo∏a∏y
w zasadzie naruszyç pok∏adu pancernego,
stàd te˝ straty za∏ogi na stanowiskach we
wn´trzu kad∏uba by∏y relatywnie niewielkie.
W czasie bitwy pod Czemulpo dzia∏a
Wariaga wystrzeli∏y ogó∏em 1.105 pocisków, w tym 425 kal. 152 mm, 470 kal.
75 mm i 210 kal. 47 mm27, zaÊ Koriejec 52
pociski, w tym 49 kal. 152-203 mm.
Do chwili obecnej nie sà znane ˝adne
potwierdzone rezultaty rosyjskiego ognia,
bowiem Japoƒczycy w swych oficjalnych
materia∏ach dotyczàcych wojny 1904 –
1905 nie przyznajà si´ do poniesienia
strat w ludziach i sprz´cie w starciu
pod Czemulpo, co brzmi raczej ma∏o wiarygodnie z uwagi na sygnalizowany przez
Rosjan fakt uzyskania trafieƒ w Asama
i Chiyoda.
Z uwagi na skal´ uszkodzeƒ stan krà˝ownika nie rokowa∏ nadziei na mo˝liwoÊç ponowienia próby wywalczenia sobie
drogi do Port Artur. W tej sytuacji Rudniew porozumia∏ si´ ze starszym oficerem
na redzie kmdr L. Bayly w sprawie przej´-

fot. Prigent

cia za∏óg jednostek rosyjskiego zespo∏u
przez pozosta∏e „stacjonery” oraz poinformowa∏ o zamiarze wysadzenia okr´tów
w powietrze tak by nie wpad∏y w r´ce Japoƒczyków. Ostatecznie jednak rosyjski
dowódca zgodzi∏ si´ z sugestià kmdr Bayly, ˝e wysadzenie w powietrze jednostki
wielkoÊci Wariaga mo˝e spowodowaç
uszkodzenie innych przebywajàcych na redzie „stacjonerów”. Po powrocie o godz.
13.50 Rudniewa na krà˝ownik rozpocz´to
przygotowania do ewakuacji pozosta∏ej
przy ˝yciu za∏ogi i zniszczenia samego
okr´tu. Podobne dzia∏ania podjà∏ równie˝
kpt. II rangi (kmdr por.) G. P. Bielajew
na pok∏adzie kanonierki.
Koriejec odszed∏ w g∏àb redy, gdzie
o godz. 15.55 (lub 16.10, jak chcà tego inne êród∏a) zosta∏ wysadzony w powietrze.
Po zakoƒczeniu ewakuacji za∏ogi
o godz. 15.50 kpt. I rangi (kmdr) Rudniew
dokona∏ ostatniego obchodu okr´tu,
po czym otwarto kingstony i zawory, co
spowodowa∏o powolne zatapianie przez
wod´ wn´trza krà˝ownika. Dowódca
zszed∏ z pok∏adu ostatni zabierajà ze sobà
uszkodzonà przez od∏amki bander´ bojowà. Krà˝ownik tonà∏ rufà w przechyle
na lewà burt´, a o godz. 18.10
27 stycznia 1904 roku Wariag przewróci∏
si´ na lewà burt´ i po chwili zniknà∏
pod wodà.
25. wg Dyskant J. W., Port...
26. êród∏a podajà ró˝nà liczb´ rosyjskich marynarzy
poleg∏ych w bitwie – Krasnoznamiennyj Tichookieanskij... – mówi o 30 ludziach, Dyskant J. W., Port... – 32 ludziach, a rosyjski serwis internetowy www.cruisierx.narod.ru – 33 marynarzy.
27. wg Krasnoznamiennyj Tichookieanskij...
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Za∏oga Wariaga znalaz∏a schronienie
na pok∏adach krà˝owników francuskiego,
angielskiego i w∏oskiego, gdzie przyj´to jà
bardzo serdecznie i troskliwie. Jedynie
Amerykanie powo∏ujàc si´ na zasady neutralnoÊci odmówili przyj´cia Rosjan. Ewakuacja marynarzy z Czemulpo odby∏a si´
w dniach mi´dzy 3 a 10 lutego 1904 roku
na pok∏adach „stacjonerów”, które po
dokonaniu niezb´dnych uzgodnieƒ z Japoƒczykami odesz∏y do Sajgonu i Hong
Kongu.
Prawdziwe losy rosyjskich okr´tów pozostawa∏y nieznane w∏adzom w Sankt Petersburgu, które dopiero w po∏owie lutego
1904 otrzyma∏y raport Rudniewa o bitwie.
Do ojczyzny bohaterska za∏oga krà˝ownika dotar∏a parowcem Crimea w pierwszych dniach kwietnia by 16 tego miesiàca
znaleêç si´ w stolicy, która przywita∏a ich
podnios∏ymi patriotycznymi uroczystoÊciami.
Wszyscy cz∏onkowie za∏óg Wariaga i Koriejca otrzymali Krzy˝e Âw. Jerzego i pamiàtkowe medale „Za bitw´ „Wariaga”
i „Koriejca”, (marynarze tak˝e pamiàtkowe sztuçce). OczywiÊcie odznaczenia oficerów by∏y wy˝szej klasy, przy czym rzecz
znamienna, otrzymali je równie˝ oficerowie nieliniowi – in˝ynierowie mechanicy
i lekarze. Sam Wsiewo∏od F. Rudniew
otrzyma∏ order Âw. Jerzego IV klasy i zosta∏ zaliczony w sk∏ad carskiej Êwity, by
w nied∏ugim czasie objàç dowództwo 14
Ekipa˝u Floty i znajdujàcego si´ w budowie najnowszego pancernika Andriej Pierwozwannyj. W dalszej przysz∏oÊci bohaterski dowódca doczeka∏ si´ awansu i szlifów
kontradmiralskich.
Bohaterska postawa za∏ogi Wariaga
w bitwie pod Czemulpo zyska∏a uznanie
nie tylko w samej Rosji, która nader umiej´tnie wykorzysta∏a ten aspekt dla rozp´tania ogólnonarodowej propagandy wojennej, co najmniej niepopularnej wojny,
ale równie˝ poza jej granicami. Ju˝ w marcu 1904 roku niemiecki poeta Rudolf Greinz poÊwi´ci∏ bitwie wiersz, który w patetycznym rosyjskim przek∏adzie J. M. Studenskogo sta∏ si´ bardzo popularny w Rosji i z czasem wszed∏ do kanonu muzyki ludowej jako s∏ynna pieÊƒ „Wariag” zwana te˝ od pierwszych s∏ów „Nawierch wy
towariszczi...”
Niemal natychmiast po zakoƒczenia
starcia w Czemulpo Japoƒczycy nie baczàc na obecnoÊç na redzie portu mi´dzynarodowej eskadry przeprowadzili inspekcj´ wraku Wariaga, który le˝a∏ na lewej
burcie, cz´Êciowo zag∏´biony w grzàskim
ile, z tym jednak, ˝e w czasie odp∏ywu
wi´ksza cz´Êç kad∏uba by∏a widoczna powy˝ej lustra wody. W dniu 7 lutego 1904
roku Japoƒczycy po Êciàgni´ciu specjali-
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stów z Sasebo rozpocz´li prace nad podniesieniem wraka z morskiego dna. Poczàtkowo wykorzystujàc fakt, ˝e by∏ cz´Êciowo dost´pny przy odp∏ywie, zdj´to
z niego ocala∏e pok∏adowe Êrodki p∏ywajàce, a w miesiàcach kwiecieƒ – maj 2 dzia∏a
kal. 152 mm i 10 kal. 75 mm. RównoczeÊnie przez wyci´te w burcie otwory wy∏adowano znajdujàcy si´ w zasobniach w´giel. Póêniej w czerwcu i lipcu nurkowie
odci´li kominy, maszty, wentylatory
i cz´Êç nadbudówek. Po zakoƒczeniu tych
prac rozpocz´to wyrównywanie kad∏uba,
drà˝àc w gruncie za pomocà pomp swego
rodzaju nieck´. Gdy przechy∏ wraku zredukowano do 24° zdj´to dzia∏a znajdujàce
si´ na lewej burcie. Wtedy tak˝e przystàpiono do uszczelniania dziur i przestrzelin

w kad∏ubie, tak by mo˝na by∏o rozpoczàç
wypompowywanie wody z jego wn´trza.
Mimo u˝ycia pomp o ∏àcznej wydajnoÊci
4000 m3/godz. wrak nawet nie drgnà∏
z miejsca, bowiem okaza∏o si´, ˝e nie zdo∏ano uzyskaç zadawalajàcej szczelnoÊci
kad∏uba. Próby ponowiono we wrzeÊniu
po dostarczeniu nowych pomp, których
∏àczna wydajnoÊç wzros∏a do 9000
m3/godz., jednak i tym razem bez rezultatu. Dalsze próby przerwano z uwagi
na pogarszajàcà si´ pogod´ i jesienne
sztormy. Prace przy wraku Wariaga przerwano w dniu 30 paêdziernika 1904 by
wznowiç je dopiero w kwietniu 1905, tyle
tylko, ˝e ju˝ wed∏ug innej koncepcji. Tym
razem postanowiono zbudowaç na ca∏ej
d∏ugoÊci pok∏adu od dziobu do rufy keson

Japoƒczycy w czasie inspekcji przewróconego na burt´ Wariaga.

fot. zbiory Siergiej Ba∏akin

Widok na uszkodzonà ruf´ samozatopionego Wariaga w czasie odp∏ywu.
fot. zbiory Siergiej Ba∏akin
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Japoƒczycy przyst´pujà do prac nad podniesieniem Wariaga, jesieƒ 1904 roku.
fot. zbiory Siergiej Ba∏akin

o wysokoÊci oko∏o 6,1 m. Budow´ kesonu,
na którà zu˝yto blisko 500 t drewna zakoƒczono w po∏owie maja, po czym przystàpiono do wyrównywania wraku. W czasie do 15 lipca zdo∏ano ograniczyç przechy∏ do 3°, a nast´pnie postawiç okr´t
na równej st´pce. Prób´ odpompowania
wody z kad∏uba zakoƒczonà sukcesem
podj´to 27 lipca, zaÊ ostatecznie w dniu 8
sierpnia 1905 roku wrak Wariaga oderwa∏
si´ od dna. Po podniesieniu jednostki komisja techniczna stwierdzi∏a, ˝e stan kad∏uba i si∏owni pozwala na przejÊcie okr´tu o w∏asnych si∏ach do Japonii. Zwiàzane
z przygotowaniami do tej operacji prace
zakoƒczono w paêdzierniku i 27 tego mie-

siàca krà˝ownik eskortowany przez dwa
statki ratownicze Santo Maru i Kyoto Maru odszed∏ do Sasebo, a nast´pnie na miejsce remontu do Yokosuka.
Pracami nad podniesieniem Wariaga
kierowa∏ gen. Arai, a uczestniczy∏o w nich
stale oko∏o 300 japoƒskich robotników
oraz od 400 do 800 japoƒskich kulisów.
¸àczny koszt tych robót wyniós∏ blisko 1
mln jenów28.
Jednostka otrzyma∏a japoƒskà nazw´
Soya od zatoki na pó∏nocy wyspy Hokkaido i zosta∏a skierowana do kapitalnego
remontu, który trwa∏ w latach 1906 – 1907
w stoczni marynarki wojennej w Yokosuka. W wyniku remontu istotnej zmianie

uleg∏a sylwetka jednostki, która otrzyma∏a
nowe kominy, wentylatory i mostek.
Zmiany obj´∏y równie˝ uzbrojenie, co
prawda zachowano artyleri´ g∏ównego kalibru – 12 dzia∏ kal. 152 mm L/45 Canet,
lecz dotychczasowe 12 dzia∏ kal. 75 mm
Canet zastàpiono 10 „trzycalówkami”
(76,2 mm) systemu Armstrong, wyprodukowanymi na licencji w Japonii. Zdemontowano wszystkie dzia∏a ma∏ego kalibru,
które zastàpiono 2 kal. 42 mm. Do 2 ograniczono liczb´ wyrzutni torpedowych,
z tym, ˝e mia∏y one kal. 457 mm29 nie
do koƒca wyjaÊniona jest kwestia czy Japoƒczycy zachowali na krà˝owniku oryginalne kot∏y parowe systemu Niclausse czy
te˝ zainstalowali w∏asne systemu Miyabara30.
Po zakoƒczeniu remontu Soya podjà∏
s∏u˝b´ w charakterze okr´tu szkolnego kadetów. Jako jednostka szkolna w okresie
9 lat krà˝ownik odwiedzi∏ porty wielu
paƒstw Êwiata.
Wybuch I wojny Êwiatowej latem 1914
roku spowodowa∏, ˝e mimo ró˝nic interesów i otwartych „rachunków krzywd” zarówno Japonia jak i Rosja znalaz∏y si´
w obozie paƒstw Ententy. Sytuacja
na froncie wschodnim spowodowa∏a, ˝e
najkrótsza droga dostaw sojuszniczego
sprz´tu dla Rosji wiod∏a przez porty Dalekiej Pó∏nocy. Dla zabezpieczenia tego kierunku przed ewentualnymi morskimi
28. wg Mielnikow R. M., Krejser...
29. wg Jentschura H. G., Jung D., Mickel P., Die Japanischen Kriegsschiffe 1869 – 1945, München 1970.
30. wg Jentschura H. G., Jung D., Mickel P., Die Japanischen..., w czasie remontu wymieniono kot∏y okr´towe na typ Miyabara, êród∏a rosyjskie utrzymujà generalnie, ˝e zachowano dotychczasowy model.

Wariag po podniesieniu, 8 sierpnia 1905 roku. Zwraca uwag´ brak odci´tych kominów i masztów.
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Po odbudowie Japoƒczycy nadali nowemu nabytkowi swojej floty nazw´ Soya.

dzia∏aniami Kaiserliche Marine w poczàtkach roku 1916 Rosjanie przystàpili
do formowania Flotylli Pó∏nocnego Oceanu Lodowatego (FSLO). Problem jednak w tym, ˝e wspomnianym akwenie nie
by∏o wczeÊniej praktycznie ˝adnych rosyjskich okr´tów bojowych, zw∏aszcza wi´kszych, a przerzut tych ostatnich zarówno
z Ba∏tyku jak i Morza Czarnego by∏ niemo˝liwy z uwagi na uk∏ad geopolityczny.
Podj´te próby zakupu okr´tów w Wielkiej
Brytanii zakoƒczy∏y si´ niepowodzeniem,
lecz dzi´ki staraniom rosyjskiego attache
morskiego w Tokio kpt. II rangi (kmdr
por.) A. N. Wozniesienskiego podj´to rozmowy z Japonià, która zgodzi∏a si´ w koƒcu odsprzedaç przestarza∏e okr´ty, zdobyte jeszcze w czasie wojny lat 1904 – 1905.
Transakcja obj´∏a pancerniki (predrednoty) Tango (eks-Po∏tawa), Sagami (eks-Pereswiet) oraz krà˝ownik Soya (eks-Wariag).
Cena krà˝ownika ustalona zosta∏a
na 4 mln jenów31.
Rosyjska komisja odbiorcza przyby∏a
do Japonii w lutym 1916, zaÊ po przeprowadzeniu niezb´dnych napraw, zespó∏ nowych „starych” nabytków rosyjskiej marynarki wojennej, jeszcze pod japoƒskà banderà i dowództwem kontradm. S. Yamanaki, opuÊci∏ 18 marca Sasebo by 21 wejÊç
do W∏adywostoku, gdzie w dniu 22 marca
1916 roku nastàpi∏o ponowne podniesienie na nich rosyjskiej bandery.
Dowództwo Wariaga, bo przecie˝ krà˝ownikowi przywrócono starà, s∏ynnà nazw´, objà∏ kpt. I rangi (kmdr) Karl I von
Dehn, zaÊ liczàca 592 ludzi, w tym 17 ofi-
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cerów i 5 chorà˝ych, za∏oga jednostki zosta∏a sformowana z Ekipa˝u Gwardii.
W∏aÊnie obsadzenie okr´tu gwardyjskà
kadrà oficerskà o twardych, monarchistycznych przekonaniach, wywar∏o niekorzystne pi´tno na jego dalszych losach.
W dniu 31 marca 1916 jednostk´ skierowano do remontu, który mia∏ przygotowaç Wariag do przebazowania na nowe
miejsce s∏u˝by w sk∏adzie FSLO. Stan
techniczny krà˝ownika by∏ Êredni, choç
wiele mechanizmów, zw∏aszcza uk∏adu
nap´dowego, nosi∏o Êlady d∏ugotrwa∏ej intensywnej eksploatacji. Sprawy dodatkowo komplikowa∏ jeszcze fakt braku w∏aÊciwego zaplecza remontowego we W∏adywostoku, w rezultacie czego prace zlecano
ró˝nym firmom prywatnym.
W toku remontu zmieniono lokalizacj´
dzia∏ kal. 152 mm na pok∏adzie dziobowym i rufowym, które ustawiono jedno
za drugim w osi symetrii okr´tu. Dzi´ki temu zabiegowi zwi´kszono si∏´ salwy burtowej do 8 dzia∏ g∏ównego kalibru.
Wszystkie dzia∏a kal. 152 mm znajdujàce
si´ na otwartych stanowiskach otrzyma∏y
niewielkie pancerne maski zabezpieczajàce obs∏ug´ przed ra˝eniem od∏amków. Same armaty wyremontowano, zwi´kszajàc
przy okazji kàt podniesienia lufy do +18°.
Liczb´ dzia∏ kal. 76,2 mm Armstrong zredukowano do 6, demontujàc armaty z rufowej kazamaty i stanowisk przy drugim
kominie. Na marsach bojowych zamontowano 2 ci´˝kie karabiny maszynowe, przystosowane do prowadzenia ognia do celów powietrznych. Prace obj´∏y równie˝

fot. zbiory Siergiej Ba∏akin

kot∏ownie, gdzie dokonano przeglàdu kot∏ów i ich armatury oraz maszynowni´,
gdzie sprawdzono maszyny g∏ówne i urzàdzenia pomocnicze. Z uwagi na docelowe
przeznaczenie krà˝ownika na zimnych
wodach Dalekiej Pó∏nocy Rosji w pomieszczeniach za∏o˝ono dodatkowe
ogrzewanie i izolacj´ termicznà. Wariag
otrzyma∏ równie˝ nowà radiostacj´ pok∏adowà o mocy 2 kW.
W dniu 15 maja 1916 okr´t wyszed∏
w morze dla przeprowadzenia strzelania
oraz prób maszyn, uzyskujàc pr´dkoÊç 16
w´z∏ów. W dniu 20 maja 1916 na pok∏adzie Wariaga dosz∏o do pierwszego zbiorowego aktu niezadowolenia za∏ogi spowodowanego z∏à jakoÊcià podawanego
wy˝ywienia. „Bunt” uda∏o si´ szybko spacyfikowaç serwujàc jego uczestnikom çwiczenia làdowe w pe∏nym oporzàdzeniu.
Strzelania z dzia∏ g∏ównego kalibru
powtórzono 5 czerwca, a w dniach 11 – 13
tego miesiàca krà˝ownik przeprowadzi∏
wspólne çwiczenia z pancernikiem
Czesma.
Rosyjski zespó∏ (OSON) obejmujàcy
Czesme i Wariaga, a dowodzony przez
kontradm. Anatolija I. Bestu˝ewa-Riumina opuÊci∏ W∏adywostok w dniu 18 czerwca 1916 o godz. 14.30 kierujàc si´ do Romanowa na Murmaniu) bazy Flotylli Pó∏nocnego Oceanu Lodowatego.
Trasa rejsu wiod∏a przez Hong Kong,
gdzie postój trwa∏ w dniach 26 czerwca – 7
lipca. 8 lipca ju˝ po opuszczeniu Hong
31. wg Mielnikow R. M., Krejser...
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Kongu dosz∏o do powa˝nego wypadku
na pok∏adzie Wariaga – nastàpi∏o p´kni´cie rurek wodnych w jednym z kot∏ów
i wyrzut pary, która oparzy∏a 3 znajdujàcych si´ w pomieszczeniu marynarzy,
z których jeden wkrótce zmar∏. Nast´pny
postój wypad∏ w Singapurze, podczas którego uzupe∏niono zapasy w´gla przed
przejÊciem do Colombo na Cejlonie. Port
ten osiàgni´to 26 lipca, a ju˝ 4 sierpnia
okr´t by∏ ponownie w morzu. 7 sierpnia
przekroczono równik, co pozwoli∏o
na zorganizowanie, mimo trwajàcej wojny,
uroczystoÊci „Chrztu równikowego”.
W dniach 11 – 21 sierpnia krà˝ownik
sta∏ na redzie Victoria na Wyspach Seszelskich, co pozwoli∏o na krótki odpoczynek
za∏ogi zm´czonej ˝eglugà w tropikach. 27
sierpnia jednostka wesz∏a do Adenu w celu uzupe∏nienia paliwa, a nast´pnie wyruszy∏a przez Morze Czerwone do Suezu.
Po pokonaniu Kana∏u Sueskiego rankiem
5 wrzeÊnia rosyjski zespó∏ stanà∏ na kotwicy w Port Saidzie. Tu rozesz∏y si´ drogi
Wariaga i Czesma, który pozosta∏ w sk∏adzie alianckich si∏ na Morzu Âródziemnym. Rankiem 8 wrzeÊnia 1916, który zygzakujàc ruszy∏ w kierunku La Valetta
na Malcie, podniós∏ swojà flag´ kontradm.
Bestu˝ew-Riumin. Po krótkim postoju
na Malcie okr´t skierowa∏ si´ do francuskiego Tulonu, który osiàgni´to 19 wrzeÊnia. W Tulonie, gdzie w tym samym czasie sta∏ inny rosyjski krà˝ownik Askold,
przeprowadzono na pok∏adzie prace remontowe, a ju˝ 2 paêdziernika skierowano jednostk´ w dalszy rejs. Warto zwróciç

uwag´, ˝e dowództwo Wariaga bardzo
ograniczy∏o kontakty za∏ogi okr´tu z rodakami z Askolda obawiajàc si´ nie bez racji
wzrostu radykalizacji nastrojów.
Atlantyk przywita∏ krà˝ownik z∏ymi warunkami pogodowymi i silnym sztormem,
a przedostajàca si´ do zasobni w´glowych
woda wywo∏a∏a nawet niewielki przechy∏
na prawà burt´, który trudno by∏o usunàç
z uwagi na zanieczyszczenie systemu odwadniajàcego. Rankiem 13 paêdziernika
1916 Wariag osiàgnà∏ Queenstown w Irlandii, gdzie uzupe∏niono zapasy, po czym
przeszed∏ do Greenock. Ostatecznie 16
paêdziernika okr´t dotar∏ do Glasgow,
gdzie zosta∏ zadokowany, malowany
i poddany dalszemu przystosowaniu
do s∏u˝by w Arktyce. Po zakoƒczeniu remontu, w którego trakcie z pok∏adu zdemontowano kolejne 2 dzia∏a kal. 76,2 mm
Armstrong, ograniczajàc tym samym ich
liczb´ do 4, jednostka wysz∏a 8 listopada
1916 w morze kierujàc si´ na pó∏noc.
W dniu 17 listopada 1916 roku Wariag
rzuci∏ kotwic´ na redzie Romanowa
na Murmaniu, docierajàc w koƒcu
po trwajàcym blisko 5 miesi´cy rejsie
na nowe miejsce s∏u˝by.
W dniu 30 listopada 1916 okr´t oficjalnie wszed∏ w sk∏ad Flotylli Pó∏nocnego
Oceanu Lodowatego, gdzie zosta∏ wyznaczony na jednostk´ flagowà Si∏ Obrony
Zalewu i Rejonu Kolskiego, dowodzonych
przez kontradm. Bestu˝ewa-Riumina.
Stan techniczny majàcego ju˝ swoje lata
krà˝ownika przedstawia∏ jednak wiele
do ˝yczenia, a wojenna s∏u˝ba na Dalekiej

Pó∏nocy nie nale˝a∏a do ∏atwych, tymczasem w tym rejonie nie dzia∏a∏y praktycznie
˝adne stocznie zdolne do przeprowadzenia najmniejszych choçby remontów. Powo∏ana w poczàtkach 1917 roku przez dowództwo Flotylli specjalna komisja techniczna, stwierdzi∏a, ˝e z uwagi na stan kad∏uba i si∏owni remont Wariaga jest absolutnie niezb´dny. W∏adze rosyjskie podj´∏y w tej kwestii rozmowy z brytyjskà Admiralicjà by ta uj´∏a rosyjski okr´t w swych
planach stoczniowych. W dniu 2 lutego
1917 uzyskano zapewnienie Brytyjczyków
o mo˝liwoÊci podj´cia remontu, którego
termin rozpocz´cia wyznaczono na 17
marca.
Rosjanie zamierzali wraz z remontem
zleciç równie˝ przeprowadzenie przezbrojenia krà˝ownika. Stare dzia∏a kal.
152 mm L/45 Canet mia∏y zostaç zastàpione 12 nowymi kal. 130 mm L/55 wz. 191132
produkowanymi przez Obuchowskij Zawod, które wystrzeliwa∏y pociski o masie
36,86 kg z pr´dkoÊcià poczàtkowà 823 m/s
na maksymalny dystans 18 290 m przy kàcie podniesienia lufy +30°33. W ten model
dzia∏ uzbrajano znajdujàce si´ w budowie
nowe rosyjskie krà˝owniki typu Swiet∏ana i Admira∏ Nachimow. W tej sytuacji
przed wyjÊciem na remont do Wielkiej
Brytanii z pok∏adu Wariaga zdemontowano wi´kszoÊç uzbrojenia artyleryjskiego,
pozostawiajàc jedynie 4 dzia∏a kal.
32. wg Conway’s All the World’s Fighting Ships 1906 –
1921, London 1985, na pok∏adzie krà˝ownika zamierzano zamontowaç jedynie 10 dzia∏ kal. 130 mm L/55.
33. wg Szirokorad A. B., Korabielnaja...

W czasie wojny Êwiatowej Wariag zosta∏ odkupiony od Japoƒczyków i powróci∏ do swojej pierwotnej nazwy. Tutaj na fotografii krà˝ownik zacumowany jest w W∏adywostoku.
fot. zbiory Siergiej Ba∏akin
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Wariag – krà˝ownik opiewany w pieÊni

Kolejna, tym razem bardzo ∏adna, fotografia Wariaga wykonana równie˝ we W∏adywostoku.

152 mm L/45 Canet (po 2 na dziobie i rufie) oraz 2 karabiny maszynowe34.
W dniu 25 lutego 1917 roku o godz.
11.30 Wariag podniós∏ kotwic´ opuszczajàc
Zalew Kolski i Rosj´, jak si´ wkrótce mia∏o okazaç na zawsze. Gdy okr´t znajdowa∏
si´ w drodze do Wielkiej Brytanii w Rosji
wybuch∏a tzw. „Rewolucja Lutowa”, która
zmiot∏a panujàcà od ponad 300 lat dynasti´ Romanowych. Informacj´ o tym wydarzeniu odebra∏a pok∏adowa radiostacja, co
wywo∏a∏o zrozumia∏y niepokój dowódcy
i kadry oficerskiej. W dniu 3 marca krà˝ownik osiàgnà∏ wybrze˝e Szkocji, a 4 marca 1917 wszed∏ do Liverpoolu.
W dniu 19 marca 1917 roku krà˝ownik
wprowadzono do doku w Birkenhead,
gdzie Brytyjczycy przeprowadzili bardzo
szczegó∏owà inspekcj´ technicznà, oceniajàc stan jednostki i zakres niezb´dnych robót. Czas potrzebny dla przeprowadzenia
prac remontowo-modernizacyjnych oceniono na 12 miesi´cy, zaÊ ich szacunkowy
koszt na oko∏o 300 tys. funtów szterlingów. Przy czym mocno ob∏o˝eni pracami
stoczniowymi Brytyjczycy zaproponowali
przeprowadzenie remontu dopiero po zakoƒczeniu wojny. Propozycja ta zosta∏a
zaakceptowana przez Ministerstwo Marynarki Wojennej w Piotrogrodzie, które
w dniu 25 marca 1917 roku skierowa∏o
na r´ce dowódcy krà˝ownika telegram
w którym nakaza∏o przekazanie Wariaga
pod brytyjskà ochron´. Za∏oga jednostki
mia∏a cz´Êciowo udaç si´ do Stanów Zjednoczonych po odbiór nowych okr´tów,
a reszta wróciç do Rosji.
Tymczasem pok∏osiem „Rewolucji Lutowej” by∏o powstanie na krà˝owniku Komitetu Okr´towego („Komitet Wybor-

Nr 68 (6/2004)

• OKR¢TY WOJENNE

nych Matrosow”), na którego czele stanà∏
bosman G. Letunowicz. Rozpoczà∏ si´ wyraêny rozdêwi´k mi´dzy za∏ogà a kadrà
na czele z kpt. I rangi (kmdr) von Dehnem, bowiem ju˝ na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 22 marca 1917 Komitet
za˝àda∏ usuni´cia z okr´tu nie cieszàcych
si´ zaufaniem oficerów. Komitet próbowa∏ tak˝e wp∏ynàç na rosyjskiego attache
morskiego kontradm. N. A. Wo∏kowa by
ten doprowadzi∏ mimo wszystko do rozpocz´cia remontu tak potrzebnego Rosji
okr´tu. Ostatecznie jeszcze w kwietniu
300 marynarzy z Wariaga i wi´kszoÊç oficerów wyjecha∏o do USA po nowe tra∏owce, a pozostali, nie liczàc 50 pozostawionych do dozoru jednostki, powrócili w maju 1917 do Rosji. Pod koniec maja 1917
okr´t ostatecznie rozbrojono, a ca∏e zdj´te uzbrojenie – 2 wyrzutnie torpedowe
z torpedami, 4 dzia∏a kal. 152 mm L/45
Canet z amunicjà, 12 nowych dzia∏ kal.
130 mm L/55 (wyprodukowanych w brytyjskich zak∏adach Vickers), a tak˝e wyposa˝enie nawigacyjne i radiostacje, za∏adowano na parowiec A∏taj i odes∏ano do Rosji. Wraz z ∏adunkiem odp∏yn´∏o dalszych
39 cz∏onków za∏ogi krà˝ownika, tak, ˝e
nadzór pe∏ni∏o ju˝ tylko 11 marynarzy.
Wybuch „Rewolucji Paêdziernikowej”
wywo∏a∏ natychmiastowà reakcj´ Brytyjczyków, którzy listopadzie 1917 przej´li
rozbrojona jednostk´35, zaÊ pragnàcych
powróciç do Rosji cz∏onków szczàtkowej
za∏ogi osadzili w wi´zieniu w Liverpoolu,
skàd w marcu 1918 roku odes∏ano ich
do ojczyzny na pok∏adzie portugalskiego
parowca. W dniu 15 lutego 1918 roku holowany Wariag wszed∏ na mielizn´ u brzegów Irlandii, jednak uda∏o si´ go wkrótce

fot. zbiory Siergiej Ba∏akin

Êciàgnàç na wod´ i w latach 1918 – 1919
jednostka s∏u˝y∏a jako hulk magazynowy
Royal Navy. Rozbrojony okr´t zosta∏ definitywnie wycofany ze s∏u˝by w roku 1920
i sprzedany na z∏om. Holowany na z∏omowisko Wariag wszed∏ w roku 1920 na mielizn´, tym razem u brzegów Szkocji. Szcz´Êcie opuÊci∏o jednak weterana i nie uda∏o
si´ go Êciàgnàç na g∏´bokà wod´ ze znajdujàcej si´ w odleg∏oÊci 500 m od brzegu
mielizny. W tej sytuacji w∏aÊciciele wraku
postanowili rozebraç go z∏om na miejscu.
Z∏omowanie krà˝ownika rozpocz´to w roku 1922, a zakoƒczono w 1923 lub jak chcà
inni dopiero w 1925.
Bibliografia:
1. Conway’s All the World’s Fighting Ships 1906 – 1921,
London 1985.
2. Dyskant J. W., Port Artur 1904, Warszawa 1996.
3. Gozdawa-Go∏´biowski J., Od wojny Krymskiej
do Ba∏kaƒskiej, Gdaƒsk 1984.
4. Jentschura H. G., Jung D., Mickel P., Die Japanischen Kriegsschiffe 1869 – 1945, München 1970.
5. Kriestianinow W. J., Krejsera Rossijskogo Impieratorskogo f∏ota 1856 – 1917, cz. I, Sankt Petersburg 2003.
6. Krasnoznamiennyj Tichookieanskij F∏ot, pod red. S.
J. Zacharowa, Moskwa 1981.
7. Machaliƒski Z., Admira∏owie polscy 1919 – 1950,
Warszawa 1993.
8. Mielnikow R. M., Krejser „Wariag”, Leningrad 1975.
9. Olender P., Wojna japoƒsko-chiƒska na morzu, Warszawa 1997.
10. Szirokorad A. B., Korabielnaja artillerija Rossijskogo f∏ota 1867 – 1922 gg. – „Morskaja Kollekcija” – nr
2/1997, Moskwa 1997.

34. wg Mielnikow R. M., Krejser...
35. niektóre êród∏a podajà, ˝e Brytyjczycy przej´li
rozbrojony krà˝ownik dopiero w dniu 7.12.1917 r.
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Marocain na redzie Tulonu. Niewykluczone, ˝e znak identyfikacyjny na kad∏ubie (MR) i pasy na kominach by∏y czerwone, a by∏ to
kolor 3 Flotylli od roku 1918 do paêdziernika 1920 roku. Niszczyciel bez wàtpienia nale˝a∏ do 5 Flotylli Eskadry Wschodniej Cz´Êci
Morza Âródziemnego.
fot. zbiory Gérard Garier

Gérard Garier (Francja)

Francuskie niszczyciele typu Algérien
cz´Êç I
W czasie I wojny Êwiatowej marynarce
francuskiej brakowa∏o dotkliwie jednostek
eskortowych do zwalczania niemieckich
i austro-w´gierskich okr´tów podwodnych,
które coraz bardziej zagra˝a∏y ˝egludze
alianckiej na Morzu Âródziemnym i Atlantyku. Francuskie stocznie przecià˝one by∏y
ju˝ budowà okr´tów ró˝nych innych klas,
a na skutek zwi´kszenia produkcji na potrzeby frontu ze szczególnym uwzgl´dnieniem potrzeb wojsk làdowych (dzia∏a, karabiny, itd.), budowa okr´tów uleg∏a spowolnieniu a nast´pnie wstrzymaniu.
W zwiàzku z tym rzàd francuski rozpoczà∏ poszukiwania stoczni zdolnych w krótkim czasie dostarczyç tak pilnie potrzebne
jednostki. Ze wzgl´du na g∏ówne kryterium,
które decydowa∏o o wyborze dostawcy, to
znaczy szybkoÊç budowy, zrezygnowano
z zakupu jednostek w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii.
Za sprawà attache morskiego Japonii
w Pary˝u, który zaproponowa∏ i zagwarantowa∏ dostarczenie przez japoƒskie stocznie
w trybie pilnym 12 niszczycieli typu Kaba
lub 8 typu Momo za t´ samà cen´, wybrano
ostatecznie ofert´ Japonii na dostaw´ 12
niszczycieli typu Kaba.
W dniu 21 listopada 1916 r., podpisano
kontrakt na dostarczenie wspomnianych
niszczycieli typu Kaba (seria zwodowana w roku 1915 dla Cesarskiej Marynarki
Japonii). Pierwsze szeÊç niszczycieli mia∏o
byç przekazane marynarce francuskiej
w Port Saidzie w ciàgu 6 miesi´cy, liczàc
od daty po∏o˝enia st´pki, a reszta po nast´pnych trzech miesiàcach.
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Budowa jednostek tymczasowo oznaczonych jako „torpilleur no 1” („torpedowiec
nr 1”) do „torpilleur no 12” („torpedowiec
nr 12”) zosta∏a powierzona arsena∏om
morskim w Yokosuka (No. 1 i 2), Kure (No.
3 i 4), Sasebo (No. 5 i 6) oraz Maizuru1 (No.
7 i 8); budow´ ostatnich czterech zlecono
prywatnym stoczniom Kawasaki w Kobe
(No. 9 i 10) oraz Mitsubishi w Nagasaki
(No. 11 i 12).
Dostawa jednostek odby∏a si´, zgodnie
z zawartym kontraktem w dwóch grupach:
Pierwszà grup´ tworzy∏y – Algérien (eks
Nr 1), Arabe (eks Nr 3), Hova (eks Nr 5),
Marocain (eks Nr 7) oraz Tonkinois (eks Nr
11), które zgrupowane w Sasebo w lipcu
1917 r., przyby∏y 1 sierpnia do Port Said
i opuÊci∏y go 15 wrzeÊnia. Po dwóch miesiàcach prób odbiorczych, 5 wymienionych
jednostek w∏àczono w sk∏ad 3 Flotylli Niszczycieli, razem z dwoma 450-tonowymi niszczycielami2. Zespó∏ bazowa∏ na Korfu.
Drugà grup´ tworzy∏y – Annamite (eks
Nr 2), Bambara (eks Nr 4), Kabyle (eks Nr
6), Sakalave (eks Nr 8), Sénégalais (eks Nr
9), Somali (eks Nr 10) oraz Touareg (eks Nr
12), które po zgromadzeniu w Sasebo, co
nastàpi∏o we wrzeÊniu 1917 r., opuÊci∏y port
15 tego miesiàca i przyby∏y do Port Said 26
paêdziernika3.
W dniu 9 listopada zosta∏y przej´te przez
francuskie za∏ogi, a 11 listopada, po ceremonii chrztu podnios∏y trójkolorowe bandery, otrzymujàc nazwy „narodów zamieszkujàcych francuskie posiad∏oÊci zamorskie”.
Nowe jednostki zastàpi∏y w sk∏adzie 11
Flotylli Niszczycieli dziewi´ç greckich jedno-

stek zaj´tych i wcielonych do s∏u˝by przez
marynark´ francuskà w dniu 20 grudnia
1916 roku4, które bazujàc w Tarencie zapewnia∏y stamtàd eskort´ transportom wojsk
mi´dzy tym w∏oskim portem a Iteà w Grecji.
Charakterystyka jednostek – w∏aÊciwoÊci,
opinie i s∏u˝ba z uwzgl´dnieniem oryginalnych dokumentów i informacji cz∏onków
za∏óg.

Opis konstrukcji5
Podstawowe wymiary kad∏uba:
D∏ugoÊç ca∏kowita: 82,260 m
D∏ugoÊç mi´dzy pionami: 79,400 m
SzerokoÊç maks. na LW 7,33 m
WysokoÊç maks.: 4,651 m
Zanurzenie Êrednie: 2,390 m
StatecznoÊç
Podczas prób przeprowadzonych 22
kwietnia 1918 r. w Tulonie, Annamite wypiera∏ (przy obcià˝eniu normalnym) 854,904 t
dla? – a = 0,363 m; po oddaniu paliwa, wypornoÊç spada∏a do 638,904 t dla? – a =
0,674 m.
1. Zwany te˝ Shinmaizuru.
2. By∏y to Janissaire oraz Cavalier.
3. Roger Hector w swojej broszurze o Kabyle podaje
7 listopada 1917.
4. W tym dniu utworzono 11 i 12 Flotyll´ Niszczycieli, w sk∏ad których wesz∏o 13 niszczycieli i torpedowców
greckich zaj´tych przez Francj´. Nazwy „zarekwirowanych” jednostek nie zosta∏y zmienione i by∏y one przydzielone nast´pujàco: 11 Flotylla – Velos, Aspis, Doxa,
Naphratoussa, Thyella, Sfendoni, Niki i Lonchi; 12 Flotylla – Aigli, Alkyoni, Daphni, Aretusa, Doris. Okr´ty zosta∏y zwrócone rzàdowi greckiemu w paêdzierniku 1917,
w momencie przyp∏yni´cia „Japoƒczyków”.
5. Charakterystyka okr´tów zaczerpni´ta w ca∏oÊci
z wyciàgów z „Registre descriptifs” czterech jednostek.
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Niszczyciele typu Algérien

Nr stoczn. w Japonii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nazwa

Wodowany

Data wejÊcia do s∏u˝by

SkreÊlony z listy floty

Algérien
Annamite
Arabe
Bambara
Hova*
Kabyle*
Marocain
Sakalave
Sénégalais
Somali
Tonkinois
Touareg

1917
1917
1917
20 czerwiec 1917
lipiec 1917
7 czerwiec 1917
1 czerwiec 1916
1917
20 lipiec 1917
21 lipiec 1917 **
1917
9 czerwiec 1917

Wrzesieƒ 1917
1917
1917
1917
1917
25 lipiec 1917
29 wrzesieƒ 1917
9 listopad 1917
8 listopad 1917
8 listopad 1917
1917
18 paêdziernik 1917

14 czerwiec 1936
18 sierpieƒ 1933
14 czerwiec 1936
18 sierpieƒ 1933
14 czerwiec 1936
14 czerwiec 1936
27 sierpieƒ 1935
14 czerwiec 1936
14 czerwiec 1936
27 sierpieƒ 1935
14 czerwiec 1936
27 sierpieƒ 1935

* wed∏ug wspólnego opisu rejestrowego numery obu okr´tów by∏y zamienione!
** lub 20 czerwiec 1917 r.

Nap´d
Okr´ty posiada∏y trzy wa∏y nap´dowe ze
Êrubami trój∏opatowymi. Ka˝dy wa∏ by∏ nap´dzany przez jednà maszyn´ parowà potrójnego rozpr´˝ania, o czterech pionowych
cylindrach osiàgajàcà moc 3300 KM
przy 400 obr/min.; zespó∏ trzech maszyn dostarcza∏ ∏àcznà moc 10 000 KM, przy ciÊnieniu roboczym kot∏ów 17,570 kg/cm2.
G∏ówne maszyny by∏y umieszczone
w dwóch odr´bnych przedzia∏ach; dwie maszyny znajdujàce si´ w przednim przedziale
nap´dza∏y wa∏y zewn´trzne, a trzecia maszyna (moc przenoszona by∏a ma Êrub´
centralnà) znajdowa∏a si´ w tylnym przedziale.
Kot∏y
W trzech przedzia∏ach umieszczono 4 kot∏y wodnorurkowe typu „Kampon”, dzia∏ajàce na wzmocnionym ciàgu w uk∏adzie naczyƒ po∏àczonych. Dwa kot∏y w przednim
przedziale by∏y opalane wy∏àcznie mazutem, pozosta∏e dwa by∏y nap´dzane w´glem
i ropà.

5 lipca 1917 r. w czasie prób w Sasebo,
Hova osiàgnà∏ na czterech bazach Êrednià
pr´dkoÊç 29,159 w´z∏a, 13 sierpnia 1917
na tej samej trasie Kabyle osiàgnà∏ 29,541 w.
Sakalve 22 sierpnia 1917 r. przy wypornoÊci 685 t i zanurzeniu na dziobie i rufie
2,39 m, osiàgnà∏ Êrednià pr´dkoÊç 30,435 w.
przez 2 godziny, przy pr´dkoÊci obrotowej
wa∏ów 412 obr/min.
Jednostki te zabiera∏y 125 m3 w´gla w 6
bunkrach oraz 138,93 m3 ropy w zbiornikach.
Artyleria
Uzbrojenie g∏ówne produkcji japoƒskiej
sk∏ada∏o si´ z armaty kal. 120 mm L/40
i znajdowa∏o si´ na dziobówce. Mog∏a ona
prowadziç ogieƒ w p∏aszczyênie poziomej,
w kàcie 300°. Maksymalny kàt podniesienia
lufy wynosi∏ 40°, a zasi´g 11 800 m. Artyleria
Êrednia sk∏ada∏a si´ z trzech armat morskich
kal. 76 mm japoƒskiej produkcji o kàcie
podniesienia lufy 40° (zasi´g 9900 m) i jednej armaty plot. kal. 76 mm (maksymalny
kàt podniesienia lufy wynosi∏ 85°, a pu∏ap

Bambara w trakcie prób pr´dkoÊci w Japonii, latem 1917 roku.
fot. zbiory P. du Cheyron z „Le Monde Illustre” z 20.12.1919
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7000 m), które rozmieszczone by∏y nast´pujàco: 2 na burtach po obu stronach Êrodkowego komina i 2 wzd∏u˝ osi kad∏uba, w jego
rufowej cz´Êci (armata plot. znajdowa∏a si´
na podwy˝szonej platformie).
Celowanie – armata 120 mm wyposa˝ona by∏a jedynie w celownik optyczny, z którego w sposób efektywny korzystaç mo˝na by∏o tylko przy bardzo dobrej pogodzie, kiedy
ko∏ysanie jednostki by∏o minimalne. W przypadku z∏ych warunków atmosferycznych
ucià˝liwe ko∏ysanie kad∏uba stwarza∏o wiele
problemów z prawid∏owym ustaleniem parametrów strza∏u. Wszystkie elementy odpowiednio skonstruowanego celownika opiera∏y si´ na wsporniku, co zapewniç mia∏o stabilnà p∏aszczyzn´ celowania podczas ko∏ysania wzd∏u˝nego i bocznego.
¸adowanie – ∏adowanie armat 120 mm
i 76 mm odbywa∏o si´ r´cznie, lub z wykorzystaniem podajnika na rolkach.
Za∏adunek armaty plot. kal. 76 mm podczas prowadzenia ognia do celów lotniczych. odbywa∏ si´ bezproblemowo, ale ∏adowniczy musia∏ byç dobrze wyszkolony by
nie znaleêç si´ na linii wylotu ∏uski.
JakoÊç broni – precyzja wykonania by∏a
doskona∏a, ale z∏a jakoÊç stali u˝ytej do ich
produkcji sprawi∏a ˝e niektóre elementy zu˝ywa∏y si´ lub deformowa∏y bardzo szybko.
W sk∏ad uzbrojenia dla oddzia∏ów desantowych wchodzi∏y 2 karabiny maszynowe typu „Saint Etienne” (dalsze dwa dostarczono w lutym 1919 r.), 2 rkmy, 28 strzelb i 42
rewolwery.
W 1923 roku z Marocain oraz w 1930 roku z Arabe usuni´to armaty kal. 120 mm, instalujàc w ich miejsce francuskie armaty kal.
100 mm model 1917.
Niszczyciele wyposa˝one by∏y w dalmierz
„Bar and Stroud” o d∏ugoÊci bazowej
1,37 m.
Stanowisko kierowania ogniem znajdowa∏o si´ w pomieszczeniu nawigacyjnym,
a zapasowe na pomoÊcie. Komendy obs∏u-
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Niszczyciel Sénégalais (SL) w Tulonie (1920-1921). Wytyczne ministerstwa z 28 listopada 1917 roku zaleca∏y monta˝ materaców i kapoków
dla ochrony pomostów zakupionych w Japonii niszczycieli. Póêniejszy okólnik z 14 lutego 1922 roku zakazywa∏ definitywnie u˝ywania tego
typu wyposa˝enia z powodu jego ∏atwopalnoÊci i zastàpiç je we∏nianymi materacami
fot. zbiory Gérard Garier

dze armaty i dalmierza przekazywano przez
g∏oÊniki i tuby komunikacyjne zainstalowanej sieci transmisyjnej systemu „Germain”
Torpedy
Okr´ty tego typu mia∏y 2 zestawy obrotowych wyrzutni torpedowych kal. 450 mm (2
x II), ustawione na g∏ównym pok∏adzie 2
z przodu, dwie z ty∏u. Zestawy obraca∏y si´
na centralnym trzpieniu.
4 torpedy 450 mm model 1909R, zastàpiono we wrzeÊniu 1920 r. modelem 1918
d∏ugoÊci 5,880 m z ∏adunkiem 184 kg (ca∏kowita masa g∏owicy bojowej).
Do naprowadzania wyrzutni torped u˝ywano 6 zestawów celowniczych, 2 na pomoÊcie, 4 na wyrzutniach.
Do zwalczania nieprzyjacielskich okr´tów podwodnych Sakalave oprócz pocisku
artyleryjskiego o masie 140 kg wyposa˝ono
równie˝ w holowanà torped´ ZOP typu
„Ginocchio”, z której jednak szybko zrezygnowano.
Bomby g∏´binowe
W latach 1917/18 okr´ty mia∏y zrzutni´
dla 8 bomb g∏´binowych o masie 75 kg ka˝da. ¸adunek móg∏ byç nastawiony na g∏´bokoÊç 10, 20, 30, 40 metrów. Pr´dkoÊç opadania wynosi∏a 3 m/s.
Sprz´t komunikacyjny i ratunkowy
Jeden welbot ratunkowy, 1 ∏ódê 5,5 metrowa, 1 motorówka z silnikiem benzynowym, 1 bàczek 3,65 m, 1 dinghy oraz 4 lub 6
tratw ratunkowych, tudzie˝ ko∏a ratunkowe
B16. Zestaw ten wyglàda∏ ró˝nie na ró˝nych
okr´tach. Obrotowe ˝urawiki pozwala∏y
szybko opuszczaç ∏odzie na wod´.
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Za∏oga
5 oficerów, 1 bosman, 8 matów w tym
3 mechaników, 29 st. marynarzy i 63 marynarzy.
Malowanie
– Kad∏ub powy˝ej linii wodnej, nadbudówki, wyposa˝enie pok∏adu, maszty, kominy, ∏odzie: szarob∏´kitny.
– Linia wodna, szczyty kominów: czarny.
– Kad∏ub poni˝ej linii wodnej: zielony.
Komunikacja
Sygnalizacja optyczna z u˝yciem reflektora
(sterowanie r´czne lub automatyczne) z krystalicznym lustrem parabolicznym, umieszczony z ty∏u pomostu. Ârednica 750 mm zasilany napi´ciem 60 V o zasi´gu 2000 m.
Odbiornik radiowy o mocy 3 kW Teishisisho (lub innej firmy) o 4 d∏ugoÊciach fal ze
wzmacniaczem i dwoma kondensatorami,
zasi´g 300 mil.
Holowanie
Okr´ty tego typu by∏y zdolne do holowania, na przyk∏ad Bambara podczas çwiczeƒ
w roku 1920 z ∏atwoÊcià holowa∏a Tonkinois.
Ró˝ne
Okr´ty posiada∏y bibliotek´, sprz´t do gry
w pi∏k´ no˝nà, uprawiania boksu, a tak˝e
mechanicznà pianol´ (na Bambara).

„Japoƒczycy” w akcji:
zalety i wady
Zbudowane w czasie wojny wed∏ug doÊç
zaskakujàcych dla Europejczyków norm
niszczyciele odda∏y nieocenione us∏ugi
eskortowe do momentu zakoƒczenia wojny

w 1918 r., lecz ich dalsza kariera bynajmniej
si´ na tym nie zakoƒczy∏a. Nale˝y si´ im
ocena, szczególnie w porównaniu z ich francuskimi odpowiednikami i to zarówno
pod wzgl´dem walorów nawigacyjnych jak
wartoÊci bojowej.
DzielnoÊç morska
Komandor ppor. (Capitaine de corvette)
Guette, pierwszy dowódca Sakalave w okresie od 15 listopada 1917 r. do 6 listopada
1919 r., scharakteryzowa∏ swojà jednostk´
nast´pujàco:
„Wiatr mia∏ du˝y wp∏yw na dzielnoÊç morskà okr´tu. Przy rozwini´ciu ma∏ej pr´dkoÊci
i wietrze od dziobu okr´t szybko opada („ryje
fale”), natomiast przy wietrze od rufy trzyma
si´ dobrze kursu. Przy odpowiedniej pr´dkoÊci
jednostka s∏ucha steru nie schodzàc z kursu.
Powy˝ej 15 w´z∏ów maksymalny margines wychylenia steru nie mo˝e przekroczyç przedzia∏u od 15 do 20 stopni. Dotyczy to szczególnie
okolicznoÊci kiedy niszczyciel znajduje si´
w marszu na pe∏nej pr´dkoÊci!
Przy bardzo wzburzonym morzu jednostka
porusza si´ bez problemów, nale˝y jednak
zwróciç uwag´, aby liczba obrotów nie przekroczy∏a liczby 130 obrotów na minut´, gdy˝
powy˝ej tej granicy dajà si´ odczuç bardzo silne wibracje, a to z powodu takiego a nie innego kszta∏tu kad∏uba, który jest bardzo d∏ugi,
charakteryzujàc si´ dodatkowo smuk∏à linià
cz´Êci dziobowej.
Przy wzburzonym morzu, jednostka mo˝e
iÊç z du˝à pr´dkoÊç. Przy fali od rufy, która
w tym momencie pcha niszczyciel, ten mo˝e
si´ poruszaç z pr´dkoÊcià dostosowanà do fal
i w ten sposób uniknàç nabierania wody
na ruf´.
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Niszczyciele typu Algérien
Przy spokojnym morzu, ko∏ysania sà niedu˝e. Przy wzburzonym morzu od rufowego trawersu, przechy∏y osiàgajà 40 i 45 °.
Trudno jednoznacznie wypowiedzieç si´
na temat stopnia stabilnoÊci tego typu niszczyciela. Praktyka wykazuje, ˝e jednostki zachowywa∏y si´ wyjàtkowo dobrze na morzu
przy z∏ej pogodzie, tzn. utrzyma∏y kurs
do wiatru, a ich pr´dkoÊç by∏a proporcjonalna do gwa∏townoÊci fal. W tych warunkach
powstawa∏y silne wstrzàsy z drganiami
na rufie, co wynika∏o z d∏ugoÊci kad∏ubów
okr´tów i stosunkowo krótkimi falami
na Morzu Âródziemnym. Rufa nabiera∏a
wod´.
W zwiàzku ze swà d∏ugoÊcià, niszczyciele
by∏y „k∏opotliwe” w ma∏ych portach i przystaniach, i tak np. Sakalave móg∏ manewrowaç z du˝à precyzjà tylko przy s∏abej fali.
Gdy wiatr stawa∏ si´ silniejszy nale˝a∏o manewrowaç na du˝ej pr´dkoÊci.”
WartoÊç bojowa
„Ich s∏u˝ba przebiega∏a dosyç spokojnie,
nie liczàc ataków na nieprzyjacielskie okr´ty
podwodne, co nie pozwala na praktycznà ocen´ wartoÊci bojowej jednostek.
Nale˝y stwierdziç, ˝e armata kal. 120 mm
oraz trzy armaty kal. 76 mm stanowià dosyç
powa˝nà si∏´ ogniowà i jest ona adekwatna w stosunku do wypornoÊci niszczyciela.
Dodaç nale˝y równie˝, ˝e wyrzutnie torped
sà dobrze rozmieszczone i ∏atwe w obs∏udze.”
Poszczególne pomosty sà wygodne i dobrze rozmieszczone. W marcu 1918 zainstalowano na nich dodatkowe os∏ony (drewno,
szk∏o, brezent)
Ocena ogólna niszczycieli na podstawie
oceny innego niszczyciela – Bambara,
w okresie kampanii od 17 do 21 listopada
1921 r.
Pod kàtem w∏aÊciwoÊci nawigacyjnych
– poruszanie si´ jednostki (obserwacje
odnoszà si´ do stosunkowo krótkich fal
na Morzu Âródziemnym i Czarnym),
– Wiatr i spokojne morze – d∏ugi i wàski
kad∏ub zapada si´ w morze; rozbryzgi fal zalewajà bezpoÊrednio mostek. Kiedy kolejna fala uderza w dziób, rufa jest wstrzàsana przez fal´ poprzednià. Przy wietrze o sile
6 i pr´dkoÊci 14-15 w´z∏ów pojawia si´ ryzyko awarii.
– Ruchy wzd∏u˝ne – ocena z∏a, gdy si∏a
wiatru osiàga powy˝ej 5 stopni (i takim samym stanie morza), okr´t zaczyna si´ ko∏ysaç, g∏ównie z powodu swojej niedostatecznej stabilnoÊci, co wynika z takich a nie innych parametrów kad∏uba. Okr´t êle znosi

Sakalave wychodzàcy z arsena∏u w Tulonie mi´dzy paêdziernikiem 1920 a lipcem 1921 roku,
z bia∏ym znakiem burtowym SK i bia∏ymi pierÊcieniami na kominach. W tym czasie niszczyciel wchodzi∏ w sk∏ad 2 Flotylli Wschodniej Cz´Êci Morza Âródziemnego. Zwraca jego skrócony maszt tylny.
fot. zbiory Gérard Garier

Touareg wracajàcy do Tulonu w latach 1924-25. Flagowiec 5 Flotylli Eskadry Âródziemnomorskiej. Znak burtowy (TO) koloru bia∏ego i czarne pierÊcienie na kominach.
Fot. zbiory Gérard Garier

Niszczyciel Touareg w Fiume w latach
1919-1920. Znak burtowy (TO) koloru
czerwonego, wyró˝niajàcym 3 Flotyll´,
której by∏ flagowcem.
fot. zbiory Gérard Garier
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Niszczyciele typu Algérien
Bambara z bia∏ym znakiem burtowym (BM)
w Tulonie w latach 1920-21. Niszczyciel nale˝a∏ do 2 Flotylli Eskadry Wschodniej Cz´Êci
Morza Âródziemnego.
fot. zbiory Gérard Garier

Arabe na redzie Vignettes, w drodze do Tulonu. Czarne skróty nazwy, w tym przypadku AB
oraz czarne pasy na kominie wyró˝nia∏y 5 Flotyll´ w latach dwudziestych.
fot. zbiory Gérard Garier
Niszczyciel Annamite z bia∏ym znakiem burtowym (AN) wychodzàcy z redy Tulonu w dniu
19 stycznia 1926 roku. Uwag´ zwraca os∏ona telemetru na wysokoÊci pomostu.
Fot. zbiory Gérard Garier

fal´, która przechodzi pod nim, dziób zanurza si´ szybko, by znaleêç w koƒcu oparcie
po przejÊciu poprzedniej fali; odnosi si´
wra˝enie, ˝e kad∏ub „zeÊlizguje” si´
po grzbiecie fali poprzedniej, która w tym
krytycznym momencie znajduje si´ ju˝
pod rufà. Przy wzburzonym morzu przechy∏y dochodzà do 35 stopni, a pok∏ad dziobowy i Êródokr´cie zalewajà kaskady wody.
Przy gwa∏townych wstrzàsach na dziobie
i rufie, pok∏ady znajdujà si´ cz´Êciowo
pod wodà. Mo˝e to byç powodem koniecznoÊci zredukowania pr´dkoÊci przez jednostk´ na d∏ugi czas.
-Ruchy boczne – ocena dobra ze wzgl´du
na szerokoÊç okr´tu, gdy˝ niszczyciel szybko
„si´ wyprostowuje”. Szeroki wychy∏ do 50
stopni (pomiar na „pochy∏omierzu”), ale
stosunkowo mniejszy przy silnej fali. Pok∏ad
zalewany przez minimalne iloÊci wody.
Niszczyciel z ∏atwoÊcià porusza si´ przy 12
w´z∏ach i wietrze o sile 9-10 stopni.
Wiatr od rufy6 – ocena dobra. Przy silnej
fali, przetaczajà si´ wprawdzie przez ruf´
ogromne masy wody, lecz powa˝nych
wstrzàsów nie odczuwa si´.
Kurs – mo˝e jednostka utrzymaç nawet
pod wiatr, lub wraz z nim rozwinàç ma∏à
pr´dkoÊç.
Przy przeg∏´bieniu na dziób – woda przep∏ywa ∏agodnie.
Silne przechy∏y mogà spowodowaç zak∏ócenia w obrotach turbin.
Przy ka˝dej pogodzie wymagana jest Êcis∏a kontrola szczelnoÊci kad∏uba; wszystkie
bulaje, otwory na dziobowym pok∏adzie,
systemy wentylacji pok∏adowej, otwory
do ∏adowni i magazynów muszà byç zamkni´te. Âwietliki maszynowni i na rufie
muszà byç zamkni´te na d∏u˝ej. Nale˝y za∏o˝yç siatki zabezpieczajàce i wyciàgarki, by
zabezpieczyç zalane pomieszczenia lub
w przypadku zmycia za burt´ cz∏onka za∏ogi.”
Pod kàtem wartoÊci bojowej:
– „Pr´dkoÊç – pr´dkoÊç okr´tu przy dobrej pogodzie (29,5 w.) jest mniejsza ni˝
na francuskim typie 800-tonowym. Zasi´g
operacyjny zadawalajàcy.
– Artyleria – tendencja do ko∏ysania si´
okr´tu i ∏atwoÊç z jakà nabiera wod´ majà
negatywny wp∏yw na u˝ycie artylerii.
– Z wyjàtkiem dobrej pogody nale˝y dokonaç wyboru mi´dzy pr´dkoÊcià i manewrowaniem, a u˝yciem armat7.
– Utrudnienia w marszu naprzód a˝
do niemo˝noÊci u˝ycia ˝urawika lub obrotu
6 Wiatr wiejàcy wzd∏u˝ osi rufy okr´tu
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Niszczyciele typu Algérien
Bardzo pi´kna fotografia Kabyle na redzie
Tulonu w czasie silnego mistralu w okresie
paêdziernik 1920 – lipiec 1921 roku, w czasie gdy nale˝a∏ do 2 Flotylli Wschodniej Cz´Êci Morza Âródziemnego (Lewant). Znak
identyfikacyjny KB koloru bia∏ego. PierÊcienie na kominach sà koloru czarnego.
Od lewej do prawej mo˝na rozpoznaç
na drugim planie pancerniki obrony wybrze˝a Henri IV i Amiral Trehouart.
fot. zbiory Gérard Garier

armat, co da∏o o sobie znaç tak na siostrzanych jednostkach niszczyciela Bambara jak
i na 800-tonowym typie francuskim. Jednostka „czuje si´” pewniej przy komendzie
ca∏a wstecz, co stanowi pewnà rekompensat´.
– Wibracje sà mniej ucià˝liwe podczas
prowadzenia ognia artyleryjskiego, ni˝ to
ma miejsce na niszczycielach typu „800 –
ton”.
– Brak amunicji scalonej (oddzielny za∏adunek pocisków i ∏adunków miotajàcych)
negatywnie wp∏ywajà na pr´dkoÊç prowadzenia ognia
– Torpedy – wyrzutnie torpedowe ustawione wzd∏u˝ osi kad∏uba i majà wszystkie
z tym zwiàzane zalety i wady. Nie mo˝na je
odpalaç, je˝eli wyrzutnia ustawiona jest
pod kàtem 70-80°.
– Przy du˝ej pr´dkoÊci w∏asnej trafienie
w cel, jakim jest nieprzyjacielska jednostka,
mo˝e byç utrudnione, to z kolei rekompensuje mo˝liwoÊç wystrzelenia ca∏ej salwy z 4
torped na jednà burt´.

– Bomby g∏´binowe – zapas niewystarczajàcy, system zrzucania trudny. Nie ma
mo˝liwoÊci zrzucania na burt´.

nimi dobrze; charakteryzujà si´ du˝ym zasi´giem operacyjnym, który pozwala im wykonywaç powa˝ne zadania.”
(ciàg dalszy nastàpi)

Podsumowanie
Ten typ niszczyciela ust´puje wprawdzie
typowi 800-tonowemu8, ale ka˝dy przeciwnik, któremu przysz∏oby si´ z nim zmierzyç,
musi si´ z nim powa˝nie liczyç.
W Tulonie, 17 listopada 1921 r., kmdr R.
le Brun, dowódca zdajàcy jednostk´
Notatka Komisji Sta∏ej ds. przygotowania
bojowego pod kàtem nawigacyjnym i militarnym (luty 1920 r.)
„Niszczyciele japoƒskiego typu sà bardzo
dobrymi jednostkami morskimi. Nawiguje si´

T∏umaczenie z j´zyka francuskiego
Tomasz Walczyk
7. Harald Fock w Z – vor! Internationale Entwicklung
und Kriegseinsätze von Zerstörern und Torpedobooten
1914 bis 1939, Koehlers Verlagsgesellschaft mbH, Herford, 1989 podaje na stronie 158, ˝e z uwagi na wyst´pujàce powy˝ej 15 w´z∏ach wibracje kad∏uba, u˝ycie wspomnianego w tekÊcie dalmierza o d∏ugoÊci bazowej
1,37 m stawa∏o si´ niemo˝liwe. (przy. red.).
8. Inny dowódca wyrazi∏ przeciwnà opini´: „Zdecydowanie lepsze od typu Mécanicien Principal Lestin”–
s∏ynnych 800-tonowców

SUPLEMENT
Niemiecki krà˝ownik szkolny Emden podczas wchodzenia do hiszpaƒskiego portu Vilagarcia de Arousa (na pó∏noc od Vigo), w czasie strzelania salutacyjnego – 10 grudnia 1929 roku. Na fotografii widaç, ˝e opuszczono ju˝ na wod´ cz´Êç szalup, a nad cz´Êcià rufowà widaç dym z wystrza∏ów na salut z armat 88 mm.
fot. zbiory Robert Nierobisch

Aleksandr Mitrofanov
(Litwa)

Chilijskie Almirante Latorre na ciekawej fotografii z koƒca lat
trzydziestych. Na rufie okr´tu widoczna katapulta dla wodnosamolotu.
fot. National Historical Center

Almirante Latorre

– chilijski pancernik „Potiomkin”

Geneza i budowa
W lipcu 1910 roku Kongres Narodowy
Chile zatwierdzi∏ ambitny plan rozwoju marynarki wojennej, nawiàzujàcy do 100 rocznicy og∏oszenia niepodleg∏oÊci, który otrzyma∏ nazw´ Plan del Centenario (Plan Stulecia), przeznaczajàc na jego realizacj´ corocznie kwot´ 400 tys. L. Program przewidywa∏ budow´ w Anglii 2 superdrednotów,
6 kontrtorpedowców oraz 2 okr´tów podwodnych. Dla obs∏ugi floty planowano rozbudow´ infrastruktury brzegowej, w tym
budow´ w Talcahuano suchego doku nr 2,
który pozwala∏by na obs∏ug´ nowych superdrednotów.
Plan ten by∏ odpowiedzià Chile na regionalny wyÊcig zbrojeƒ morskich rozpocz´ty
w roku 1907 przez Brazyli´ zamówieniem
w Anglii 2 drednotów z dzia∏ami kal.
305 mm. W roku 1908 do rywalizacji przy∏àczy∏a si´ Argentyna – potencjalny przeciwnik Chile, podejmujàc decyzj´ o budowie w jednej ze stoczni USA 2 drednotów
(Moreno i Rivadavia) uzbrojonych w 12
dzia∏ kal. 305 mm.
W dniu 5 sierpnia 1911 roku rzàd chilijski
podpisa∏ z brytyjskà stocznià W. G. Armstrong Whitworth & Co. kontrakt na budow´ 2 superdrednotów Valparaiso i Santiago.
Budowa pierwszego rozpocz´∏a si´ 27 listopada 1911 w stoczni w Newcastle-on-Tyne.
W zwiàzku ze Êmiercià w lipcu 1912 bohatera wojny o Pacyfik adm. Juan José Latorre,
nazw´ okr´tu zmieniono na Almirante La-
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torre, zaÊ bliêniacza jednostka, której st´pk´
po∏o˝ono 22 stycznia 1913 otrzyma∏ nowà
nazw´ Almirante Cochrane.
Za wzór dla nowych okr´tów przyj´to
znajdujàcy si´ w budowie brytyjski okr´t liniowy Iron Duke uzbrojony w 10 dzia∏ kal.
343 mm, b´dàcy wówczas najsilniejszà jednostkà tej klasy na Êwiecie. Podstawowe
ró˝nice chilijskich okr´tów sprowadza∏y si´
do wy˝szej pr´dkoÊci (22,75 w´z∏a wobec
20,7 w´z∏a), wi´kszego kalibru g∏ównej artylerii – 356 mm, liczby dzia∏ Êredniego kalibru (16 x 152 mm wobec 12 x 152 mm,
choç pierwotnie planowano uzbrojenie
w 20 dzia∏ kal. 120 mm). RównoczeÊnie
opancerzenie „admira∏ów” by∏o s∏absze
i zabezpiecza∏o przed pociskami dzia∏ kal.
305 mm, którymi dysponowa∏y inne floty
paƒstw Ameryki Po∏udniowej.
Almirante Latorre zosta∏ wodowany 27 listopada 1913 roku w obecnoÊci ambasadora Chile, jego ma∏˝onki (matki chrzestnej
okr´tu), przedstawicieli dyplomatycznych
i handlowych. Zakoƒczenie budowy planowano na pierwszà po∏ow´ 1914 roku, zaÊ
Almirante Cochrane na rok 1915. Jednak
w dniu 20 grudnia 1913 roku stocznia zwróci∏a si´ do chilijskiej ambasady z proÊbà
o przesuni´cie terminu przekazania okr´tów na odpowiednio 1 marca i 1 czerwca
1915. Rzàd Chile musia∏ zgodziç si´ na t´
propozycj´.
Zainteresowanie znajdujàcymi si´ jeszcze w budowie chilijskimi okr´tami przeja-

wiali nie tylko Brytyjczycy. W styczniu 1914,
rzàd Rosji zaniepokojony wzmocnieniem
tureckiej floty na Morzu Czarnym, rozpatrywa∏ kwestie ewentualnego zakupu obu
okr´tów liniowych, jednak zrezygnowa∏
z nich wobec przed∏u˝ania si´ procesu budowy.
Wybuch pierwszej wojny Êwiatowej zasta∏ Almirante Latorre w trakcie prac wykoƒczeniowych, podczas gdy Almirante Cochrane znajdowa∏ si´ jeszcze na pochylni.
W zwiàzku z pilnà koniecznoÊcià uzupe∏nienia floty Wielka Brytania zaproponowa∏a Chile odkupienie znajdujàcych si´ w budowie jednostek. W rezultacie rozmów 2
okr´ty liniowe oraz 4 kontrtorpedowce
przej´∏a Royal Navy, zaÊ 2 okr´ty podwodne Royal Canadian Navy. W cen´ za wspomniane jednostki wesz∏o przekazane Chile
w roku 1917 5 okr´tów podwodnych typu
Holland, zaÊ w 1918 roku 50 samolotów dla
lotnictwa morskiego.
W dniu 30 wrzeÊnia 1915 roku ukoƒczony Almirante Latorre wszed∏ w sk∏ad Royal
Navy pod nazwà HMS Canada. W czasie
prac wykoƒczeniowych dokonano szereg
zmian konstrukcji okr´tu, w tym zamontowano nowy system kierowania ogniem artyleryjskim. Nowy okr´t liniowy uczestniczy∏
w sk∏adzie 3 Dywizjonu 4 Eskadry Grand
Fleet w bojach na Morzu Pó∏nocnym,
w tym w Bitwie Jutlandzkiej, w czasie której
odpierajàc atak niemieckich kontrtorpedowców Canada wystrzeli∏ 42 pociski kal.
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Almirante Latorre – chilijski pancernik „Potiomkin”
356 mm oraz 109 kal. 152 mm. W tej fazie
bitwy dzia∏a kal. 356 mm okr´tu liniowego
by∏y najsilniejszymi, jakimi dysponowa∏a
brytyjska Eskadra.
W toku dzia∏aƒ wojennych jednostka
otrzyma∏a 2 dzia∏a plot. kal. 76,2 mm, zaÊ
na wie˝ach artyleryjskich „B” i „X” zamontowano platformy startowe dla samolotów
(zamontowane w 1918, a zdj´te w 1920).
W roku 1916 zdj´to 2 dzia∏a kal. 152 mm.
W toku eksploatacji pojawi∏y si´ powa˝ne
problemy zwiàzane z przeforsowaniem turbin wysokiego ciÊnienia (uk∏ad nap´dowy
osiàga∏ moc 55 000 KM zamiast projektowanych 37 000 KM). Doprowadzi∏o to
do p´kni´ç w korpusach turbin i ucieczki
pary, których nie uda∏o si´ usunàç.
Proces wykaƒczania Almirante Cochrane
wznowiono dopiero w roku 1917, zaÊ
w 1918 podj´to decyzj´ o ukoƒczeniu okr´tu jako lotniskowiec. Nowa jednostka wesz∏a w sk∏ad Royal Navy w roku 1922 jako
HMS Eagle. Lotniskowiec poszed∏ na dno
w dniu 11 sierpnia 1942 na Morzu Âródziemnym zatopiony torpedà niemieckiego
okr´tu podwodnego U 73 w toku operacji
pod kryptonimem „Pedestal” polegajàcej
na przeprowadzeniu konwoju na Malt´.
Po zakoƒczeniu wojny w∏adze Chile rozpocz´∏y w roku 1919 rozmowy z Wielkà
Brytanià na temat zwrotu okr´tów liniowych i pozosta∏ych jednostek. W kwietniu
1920 zosta∏ wykupiony Almirante Latorre,
który po zakoƒczeniu remontu z dniem

1 sierpnia tego roku wszed∏ w sk∏ad Armada de Chile, stajàc si´ tym samym na prawie
40 lat najpot´˝niejszym okr´tem wojennym
Ameryki ¸aciƒskiej. Rozmowy o losie Almirante Cochrane przeciàga∏y si´ z powodu
trudnoÊci z ponownà przebudowà zgodnie
z pierwotnym projektem. Brytyjczycy proponowali Chile w zamian krà˝ownik liniowy Princess Royal (wg innych êróde∏ 2 krà˝owniki liniowe) których i tak nie mogli posiadaç w sk∏adzie floty zgodnie z postanowieniami Konferencji Waszyngtoƒskiej, zaÊ
w∏adze USA okr´t liniowy Delaware, jednak propozycje te zosta∏y odrzucone z uwagi na wysokie koszty.
W dniu 27 listopada 1920 nowy okr´t
marynarki wojennej Chile pod dowództwem adm. Gómez Carreño wyszed∏ z portu Plymouth i po przeprowadzeniu dokowania w suchym doku Balboa (w strefie Kana∏u Panamskiego) 20 lutego nast´pnego
roku osiàgnà∏ Valparaiso, gdzie zosta∏ okr´tem flagowym eskadry.

Opis konstrukcji
W 1920 roku parametry taktyczno-techniczne Almirante Latorre przedstawia∏y si´
nast´pujàco:
WypornoÊç (w tonach metrycznych)
Konstrukcyjna – 26 698
Standard – 28 662
Pe∏na – 32 188
Podstawowe wymiary (w metrach)
D∏ugoÊç maksymalna – 201,4

Canada na kotwicy w Scapa Flow w kwietniu 1917 roku.
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SzerokoÊç maksymalna – 28
Zanurzenie maksymalne – 10,2
Maksymalna nawodna wysokoÊç burty – 8,9
Opancerzenie (w mm)
– g∏ówny pas pancerza burtowego 229 – 112
– dziobowe i rufowe grodzie poprzeczne
114 – 76
– pok∏ad 102 – 25
– wie˝e artyleryjskie g∏ównego kalibru
– przód 254
– boki 152
– barbety wie˝ artyleryjskich g∏ównego kalibru 254
– kazamaty artylerii Êredniego kalibru 152
– stanowisko dowodzenia 279 – 152
Uzbrojenie:
– 10 dzia∏ kal. 356 mm Elswick Mark
I w dwudzia∏owych wie˝ach („A”, „B”, „Q”,
„X”, „Y”, zaÊ we flocie chilijskiej 1, 2, 3,
4 i 5) z zapasem amunicji po 100 pocisków
na luf´ oraz system kierowania ogniem
Dreyer Mk IV
– 16 dzia∏ kal. 152 mm BL Mark
XVII w jednodzia∏owych kazamatach, z zapasem amunicji po 200 pocisków na luf´
– 2 dzia∏a plot. kal. 76,2 mm L/45 20 cwt QF
HA Mark I z zapasem amunicji po 300 pocisków na luf´
– 4 podwodne wyrzutnie torped kal.
533 mm
Uk∏ad nap´dowy:
– 21 kot∏ów parowych typu Yarrow z mieszanym systemem ogrzewania (w´giel +
mazut) i ciÊnieniu roboczym 15,8 kg/cm
fot. Imperial War Museum
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– 2 turbiny parowe wysokiego ciÊnienia
Brown Curtis oraz 2 turbiny parowe niskiego ciÊnienia Parsons o ∏àcznej mocy
37 000 KM
– 4 wa∏y nap´dowe i 4 Êruby
– zapas w´g∏a 3300 t
– zapas mazutu 520 t
– zasi´g przy pr´dkoÊci ekonomicznej 10
w´z∏ów – 4400 Mm
– maksymalna pr´dkoÊç 22,75 w´z∏a (faktycznie osiàgano nawet 23 – 24 w´z∏y)
Za∏oga:
etatowa 1167 marynarzy i oficerów
minimalna nawigacyjna 550 marynarzy
i oficerów.
Dzia∏a g∏ównego kalibru Almirante Latorre
zosta∏y zaprojektowane i wykonane w firmie Elswick specjalnie dla chilijskich okr´tów. Wykonano 14 dzia∏ (4 zapasowe) dla
Almirante Latorre, zaÊ z zamówionych 10
dla Almirante Cochrane jedynie 3, które
ostatecznie trafi∏y do francuskiej artylerii
kolejowej. Na bazie dzia∏a Mark I opracowano dzia∏o Mark VII brytyjskich okr´tów
liniowych typu King George czasów II wojny
Êwiatowej.
Podstawowe parametry dzia∏ kal. 356 mm
L/45 Mark I
Waga dzia∏a – 86,11 t
D∏ugoÊç dzia∏a – 16,469 m
lufy – 16,002 m
cz´Êci gwintowanej lufy – 13,457 m

D∏ugoÊç lufy w kalibrach – 45
Obj´toÊç komory – 385,1 dm3
SzybkostrzelnoÊç – oko∏o 2 strza∏ów na minut´
˚ywotnoÊç lufy – 350 wystrza∏ów
Typ amunicji – rozdzielnego ∏adowania,
kartuszowa
Waga i typ ∏adunku miotajàcego – 156 kg
MD45
Typ pocisku /waga/waga materia∏u wybuchowego (kg):
APC Mark Ia/719/27,9
APC Mark IIIa/723,5/17
CPC/ 719/47,8
HE/ 719/61,2
Maksymalna pr´dkoÊç poczàtkowa –
726 m/s
Maksymalna donoÊnoÊç pociskiem APC
Mark Ia (kàt podniesienia lufy +20°) – 22
310 m
Maksymalna zdolnoÊç przebicia pancerz
(pocisk APC Mark Ia, odleg∏oÊç 0 m) –
1351mm
Podstawowe parametry dwudzia∏owej wie˝y Two-gun Turrets Canada (5): Mark I
Waga – 671 t
Odleg∏oÊç mi´dzy osiami dzia∏ – 254 cm
Kàt poniesienia lufy (przedzia∏) –3/+20°
Kàt ostrza∏u w p∏aszczyênie poziomej –
150/150° (wie˝e „A”, „B”, „X”, „Y”)
– 30/150° (wie˝a „Q”) na ka˝dà burt´
Kàt ∏adowania komory – dowolny

SzybkoÊç naprowadzania (stopni/s)
– w p∏aszczyênie pionowej – 3
– w p∏aszczyênie poziomej – 3
W charakterze dzia∏ Êredniego (pomocniczego) kalibru zamontowano dzia∏a kal.
152 mm L/50 BL Mark XVII, równie˝ zaprojektowane w roku 1913 specjalnie dla
Chile. Ogó∏em wyprodukowano 29 takich
dzia∏.
Podstawowe parametry dzia∏ kal. 152 mm
L/50 BL Mark XVII
Waga samego dzia∏a – 8856 kg
Waga kompletnego dzia∏a (bez pancernej
tarczy ochronnej) – 13 844 kg
D∏ugoÊç dzia∏a – 7,885 m
lufy – 7,620 m
D∏ugoÊç lufy w kalibrach – 45
Obj´toÊç komory – 27,04 dm3
SzybkostrzelnoÊç – 5 – 7 strza∏ów na minut´
Typ amunicji – rozdzielnego ∏adowania,
kartuszowa
Waga i typ ∏adunku miotajàcego – 13,0 kg
(MD26)
– 12,76 kg (SC140)
Pr´dkoÊç poczàtkowa pocisku – 885 m/s
Typ i waga pocisku:
– HE (45,36 kg)
– CPC (45,36 kg)
– CPBC (45,36 kg)
Maksymalna donoÊnoÊç pociskiem HE
(przy kàcie podniesienia lufy +20°) –
14 800 m

Jedna z pi´kniejszych fotografii okr´tu opuszczajàcego baz´ Scapa Flow w kwietniu z 1917 roku, jeszcze jako Canada pod brytyjskà banderà.
fot. Imperial War Museum
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Wyraêna fotografia Almirante Latorre w Êluzie Kna∏u Panamskiego w drodze do Chile. Zwraca uwag´ pomost bojowy, rozmieszczenie systemu kontroli ognia, odcieƒ „Atlantycka popiel” typowa dla okr´tów brytyjskich Pierwszej Wojny Âwiatowej, która si´ odcina w Êwietle tropikalnego s∏oƒca.
fot. zbiory Fernando L. Wilson

Kàt podniesienia lufy (przedzia∏) – -7/ +20°
Kàt ostrza∏u w p∏aszczyênie poziomej –
80/+80°.

Pod banderà Chile
Almirante Latorre by∏ pierwszym du˝ym
okr´tem bojowym, jaki wszed∏ w sk∏ad floty
Chile po roku 1902, gdy zosta∏o podpisane
porozumienie z Argentynà o zaprzestaniu
wyÊcigu zbrojeƒ morskich. Nowy okr´t liniowy, dysponujàcy najnowszym ówczesnym uzbrojeniem i wyposa˝eniem sta∏ si´
znaczàcym skokiem jakoÊciowym w rozwoju chilijskiej marynarki wojennej. Do tej
chwili najwi´kszy kaliber dzia∏ nie przekracza∏ 240 mm (pancernik Capitán Prat), wypornoÊç 8500 t (krà˝ownik pancerny O’Higgins), zaÊ w turbinami parowymi dysponowa∏y tylko nieliczne kontrtorpedowce.
Dzi´ki sile ognia i wysokiej pr´dkoÊci Almirante Latorre mia∏ realne uzyskaç przewag´ nad swoimi po∏udniowoamerykaƒskimi konkurentami. W koƒcu donoÊnoÊç
dzia∏ kal. 356 mm przewy˝sza∏a o blisko 33
razy donoÊnoÊç brazylijskich i argentyƒskich dzia∏ kal. 305 mm, a pociski wa˝y∏y
prawie jeszcze raz tyle.
W kwietniu 1922 chilijski okr´t liniowy
by∏ dokowany w Balboa (przeznaczano dla
niego suchy dok w Talcahuano ca∏y czas
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znajdowa∏ si´ jeszcze w budowie). W listopadzie tego roku na pok∏adzie jednostki
prezydent republiki Arturo Alessandri Palma odwiedzi∏ nawiedzone przez trz´sienie
ziemi prowincje Coquimbo i Atacama.

W dniu 15 lipca 1924 w obecnoÊci prezydenta Almirante Latorre zosta∏ uroczyÊcie
wprowadzony do ukoƒczonego po 12 latach budowy suchego doku nr 2 w bazie
morskiej Talcahuano.

Widoczna ewidentnie pierwotna brytyjska forma okr´tu, wie˝e 356 mm nr 1 i 2, skierowane
na lewà burt´, tak˝e dalocelowniki obrócone w t´ samà stron´ oraz pot´˝ny dym wskazujà
na próby artyleryjskie po przybyciu do Chile.
fot. zbiory Fernando L. Wilson
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Almirante Lattore w czasie dokowania w Balboa w Strefie Kana∏u Panamskiego. Na wie˝y „B”
artylerii g∏ównej widoczna pobrytyjska platforma startowa dla samolotów.
fot. „Ships of the World”
Interesujàca fotografia Latorre wykonana w Chile przed 1929 rokiem. Okr´t posiada pierwotny kszta∏t kad∏uba, pomost nadal jest odkryty, oryginalne ustawienie reflektorów. Zwraca
uwag´ stosowany przez Royal Navy odcieƒ „atlantycka popiel”, w którym przyby∏ do Chile.
Okr´t wchodzi do doku nr 2 Stoczni Marynarki w Talcahuano, obecnie ASMAR.
fot. zbiory Fernando L. Wilson
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Lata dwudzieste ubieg∏ego wieku by∏y
okresem rozkwitu marynarki wojennej Chile, w której sk∏ad wesz∏y nowe jednostki,
g∏ównie brytyjskiej budowy. W zwiàzku
z tym w Anglii otwarto kursy dla chilijskich
marynarzy, zaÊ dzia∏ajàca w Chile brytyjska
misja morska reorganizowa∏a struktur´
marynarki wojennej i proces nauczania
w Escuela Naval.
W listopadzie 1928 specjalna komisja
pod przewodnictwem kontradm. Francisco
Nieto i przy udziale brytyjskich specjalistów
zacz´∏a rozpatrywaç mo˝liwoÊç modernizacji okr´tu liniowego zgodnie wymogami
wspó∏czesnego pola walki. Decyzj´ o modernizacji podj´to 5 stycznia 1929. Argumentem, który przewa˝y∏ by∏ fakt przeprowadzenia w po∏owie lat dwudziestych
w stoczniach USA modernizacji pary argentyƒskich pancerników.
W dniu 15 maja 1929 roku jednostka
rozpocz´∏a przejÊcie do Wielkiej Brytanii
trasà przez Kana∏ Panamski, Trynidad
i Azory. Prace modernizacyjne na Almirante Latorre prowadzone by∏y w latach 1929 –
1931 w stoczni w Devonport. Ich zakres by∏
analogiczny jak na brytyjskich okr´tach typu Queen Elizabeth, równoczeÊnie usuni´to
stwierdzone wczeÊniej niedostatki konstrukcyjne. W rezultacie modernizacji wypornoÊç pe∏na okr´tu wzros∏a do 32 960 t.
W pe∏nym zakresie zmodernizowano
uk∏ad nap´dowy, zamiast 21 kot∏ów typu
Yarrow zamontowano 18 nowych kot∏ów
typu Admiralicji, opalanych paliwem p∏ynnym, którego zapas wynosi∏ 5500 t. Wymieniono równie˝ turbiny parowe, montujàc
4 nowe zespo∏y z dwustopniowymi przek∏adniami o ∏àcznej mocy 56 803 KM, co
pozwala∏o na osiàganie pr´dkoÊci do 25
w´z∏ów.
Zmodernizowano konstrukcj´ systemu
zabezpieczenia jednostki. Okr´t liniowy
otrzyma∏ dodatkowe „bàble” przeciwtorpedowe, co spowodowa∏o wzrost szerokoÊci
do 29,9 m, a równoczeÊnie zmniejszenie
o 1,2 m zanurzenia. GruboÊç pok∏adu pancernego zwi´kszono w wielu newralgicznych miejscach do 102 mm, równoczeÊnie
wzmocniono grodzie wodoszczelne. Zmieniono ca∏kowicie wyposa˝enie mostka,
zwi´kszono wysokoÊç trójno˝nego fokmasztu na którym zosta∏o umieszczone nowe stanowisko dalmierzy i kierowania
ogniem artylerii Êredniego kalibru.
W toku remontu wiele uwagi poÊwi´cono uzbrojeniu artyleryjskiemu okr´tu. Zosta∏y zwi´kszone kàty podniesienia luf dzia∏
g∏ównego kalibru, wymieniono 2 lufy dzia∏
kal. 356 mm, zamiast dotychczasowych
dzia∏ plot. kal. 76,2 mm zamontowano
4 dzia∏a plot. kal. 102 mm Mark V z zapasem po 300 pocisków na luf´, a tak˝e nowe
systemy kierowania ogniem dzia∏ g∏ównego
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Widok z lotu ptaka na Latorre w drodze z modernizacji. Widaç wzmocnione miejsce na katapult´, nie ma natomiast przygotowanych stanowisk dla wkm-ów na dachach wie˝ artylerii g∏ównej, brak radarów, kamufla˝u wojennego, wymiary drugiego komina pozwala∏y odró˝niç okr´t
od pokrewnych jednostek typów King George V i Iron Duke.
fot. National Historical Center

kalibru AFCS Mk 1 oraz dzia∏ Êredniego
kalibru i przeciwlotniczych.
Okr´t otrzyma∏ najnowsze Êrodki ∏àcznoÊci i wyposa˝enie nawigacyjne. Planowano
tak˝e za∏o˝enie na rufie katapulty dla wod-

nosamolotu pok∏adowego Fairey III F, jednak te prace zosta∏y wykonane ju˝ po powrocie do Chile przez jednà z w∏oskich firm.
Marynarka wojenna naby∏a w Wielkiej
Brytanii 5 wodnosamolotów Fairey III F,

które w roku 1939 zastàpiono przez maszyny niemieckiej produkcji typu Arado-95A.
Warto zaznaczyç, ˝e pilotami tych samolotów by∏ personel si∏ powietrznych, zaÊ obserwatorami i korygujàcymi ogieƒ artyleryjski

Latorre zacumowany bezpoÊrednio po powrocie do Chile z modernizacji. Nie widaç jeszcze katapulty na rufie, która zosta∏a zamontowana równoczeÊnie z dzia∏kami plot. Z drugiej strony widoczny jest charakterystyczny bàbel. Wszystko razem pozwala datowaç fotografi´ na koniec 1931 roku.
fot. zbiory Fernando L. Wilson
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Almirante Latorre w 1933 roku z zamontowanà ju˝ katapultà.
fot. zbiory Fernando L. Wilson

Zdj´cie rufy z katapultà i wodnosamolotem Fairey IIIF, przygotowanym do startu. Na pok∏adzie widoczny ˝urawik do podnoszenia wodnosamolotu, po jego làdowaniu na wodzie. Prawdopodobnie fotografia przedstawia pierwszy start w 1932 roku.
fot. zbiory Fernando L. Wilson
Wodnosamolot Fairey IIIF nale˝àcy do Chilijskich Si∏ Powietrznych, startuje z katapulty Latorre. To jeden z pierwszych startów, w tle widoczny niszczyciel Serrano, gotowy do podj´cia
rozbitków w razie wypadku. Widoczny równie ˝urawik oraz wie˝a „Y”, obrócona do przodu
na lewà burt´. 1932 rok.
fot. zbiory Fernando L. Wilson
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oficerowie floty. Pierwszy start wodnosamolotu mia∏ miejsce 17 marca 1932 roku. W roku 1941 (wg innych êróde∏ w 1944) katapulta zosta∏a zdj´ta, a na jej miejscu ustawiono
4 wkm-y plot. Hotchkiss.
Almirante Latorre powróci∏ do Chile 12
kwietnia 1931 roku, przywo˝àc na swym
pok∏adzie z Europy 2 holowniki o wypornoÊci 33 t.
Powrót Almirante Latorre do ojczyzny
w kwietniu 1931 roku przypad∏ na okres
tzw. „wielkiego kryzysu”, g∏´bokiego kryzysu ekonomicznego, jaki dotknà∏ Êwiatowà
gospodark´. Kryzys silnie uderzy∏ w gospodark´ Chile zorientowanà na eksport surowców, w pierwszym rz´dzie miedzi i nitratów, do rozwini´tych krajów Ameryki
Pó∏nocnej i Europy Zachodniej. Eksport
ten spad∏ praktycznie niemal do zera. Kryzys ekonomiczny pog∏´biany by∏ jeszcze
przez kryzys polityczny spowodowany dyktaturà gen. Carlos Ibanez del Campo (1927
– 1931). W lipcu szeroki narodowy protest
i krach gospodarczy doprowadzi∏y do upadku re˝imu. Do w∏adzy doszed∏ rzàd na którego czele sta∏ przewodniczàcy Sàdu Najwy˝szego Manuel Trucco.
Katastrofalny spadek poziomu ˝ycia dotknà∏ tak˝e marynark´ wojennà. Minister
finansów nowego rzàdu zakomunikowa∏
o obni˝eniu o 12 – 30% zarobków urz´dników paƒstwowych, w tym tak˝e wojskowych, którzy ju˝ wczeÊnie otrzymywali nader mizerny ˝o∏d. Trzeba wspomnieç, ˝e
jeszcze w czasie remontu Almirante Latorre
w Wielkiej Brytanii, jego za∏odze „obci´to”
o po∏ow´ dodatek za pobyt zagranicà.
Zimowe miesiàce (pó∏kula po∏udniowa!)
by∏y okresem aktywnego treningu bojowego floty Chile. W tym okresie flota dzieli∏a
si´ na trzy eskadry: Bojowà (okr´t flagowy
O’Higgins) i Szkolnà (jednostka flagowa
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Al-mirante Latorre), operujàce u pó∏nocnych wybrze˝y kraju oraz Po∏udniowà (Rezerwowà) stacjonujàcà w bazie Talcahuano.
W tym czasie si∏y morskie Chile dysponowa∏y wcale znacznym potencja∏em: 1 okr´tem liniowym, 4 krà˝ownikami typu «Elswick» (zbudowanymi jeszcze w koƒcu
XIX wieku), 4 nowymi i 6 starymi niszczycielami, 9 okr´tami podwodnymi, 3 stawiaczami min i ponad 20 jednostkami pomocniczymi.
W koƒcu sierpnia 1931 roku okr´ty
eskadr Bojowej i Szkolnej (na pok∏adach
których by∏o ogó∏em ponad 5000 marynarzy i oficerów) sta∏y na kotwicy na redzie
portu Coquimbo. WÊród marynarzy ros∏o
niezadowolenie z powodu komplikujàcej
si´ sytuacji politycznej i ekonomicznej. Najwi´kszà aktywnoÊç w tej mierze przejawia∏a
za∏oga okr´tu liniowego. „Grona gniewu”
na pok∏adzie tej jednostki zacz´∏y narastaç
jeszcze w czasie remontu w Devonport
pod wp∏ywem miejscowych ruchów lewicowych i komunistycznych, a tak˝e agitatorów
spoÊród demokratycznej chilijskiej demokracji przybywajàcych z Pary˝a. Chilijski
wywiad i policja na podstawie posiadanych
informacji dosz∏y do wniosku, ˝e po powrocie okr´tu na ojczyste wody na jego pok∏adzie mo˝e doÊç do wybuchu buntu.
Inicjatorami wystàpienia stali si´ „suboficiales” (podoficerowie) s∏u˝by zaopatrzenia, przechodzàcy szkolenie na pok∏adzie
Almirante Latorre. Grupa ta liczàca 21 ludzi, zosta∏a wybrana z grona cywili na podstawie otwartego konkursu. Wielu z nich
posiada∏o ju˝ wczeÊniej doÊwiadczenie pracy zwiàzkowej i agitacyjnej. Nieformalnym
przywódcà grupy by∏ Manuel Astica. Grupa
ta zaproponowa∏a za∏ogom okr´tów eskadry by te przedstawi∏y dowództwu petycje
z ˝àdaniami naprawienia najbardziej bolesnych problemów marynarzy.
Dowódca pancernika (Eskadry?) kmdr
Alberto Hozvén, gdy dowiedzia∏ si´ o petycji postanowi∏ zdusiç w zarodku zarzewie
niezadowolenia, nakazujàc przybycie delegacji ka˝dego z okr´tów na pok∏ad jednostki flagowej. Tam w twardych s∏owach
stwierdzi∏, ˝e dzia∏ania marynarzy Eskadry
sà nie patriotyczne i naruszajà porzàdek
oraz tradycje marynarki wojennej. Przemówienie nie odnios∏o zamierzonego skutku,
bowiem na komend´ „rozejÊç si´” nie odpowiedzia∏ tradycyjny okrzyk „Viva Chile!”,
który wznieÊli jedynie nieliczni kadeci-praktykanci. Sta∏o si´ jasne, ˝e sytuacja pozostawa∏a skrajnie napi´ta.
31 sierpnia na pok∏adzie Almirante Latorre odby∏ si´ mityng m∏odszych dowódców (podoficerów), na którym po p∏omiennym przemówieniu Manuela Astica postanowiono o pó∏nocy przejàç kontrol´
na wszystkich okr´tach Eskadry na redzie
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Buntowniczy dowódca okr´tu – starszy
sygnalista Ernesto González.
fot.

Coquimbo. W nocy z 31 sierpnia na 1 wrzeÊnia oficerowie wachtowi na wszystkich
okr´tach eskadry zostali aresztowani, pozostali zaÊ uwi´zieni w swoich kabinach. Szeregowi marynarze, choç byli zaskoczeni wydarzeniami, jednak bez wahania przy∏àczyli
si´ do swoich podoficerów. Wkrótce
na wszystkich okr´tach zapalono czerwone
Êwiat∏a, Êwiadczàce o tym, ˝e jednostki
przy∏àczy∏y si´ do powstania. Szczególna sytuacja mia∏a miejsce na pok∏adzie niszczyciela Hyatt. Gdy na pok∏ad przyby∏ dowódca jednostki Humberto Aylvin, zdenerwowany zast´pca zapyta∏ go, jakie stanowisko
powinni zajàç w tej z∏o˝onej sytuacji oficerowie. Wówczas z ust dowódcy pad∏a jasna
odpowiedê – ich miejsce jest razem ze
wszystkimi cz∏onkami za∏ogi.
Choç podoficerowie kwatermistrzostwa
proponowali utworzyç wybierane komitety
okr´towe „a la Sovietico”, to jednak wi´kszoÊç zadecydowa∏a pozostawaç wiernym
zasadom wojskowego porzàdku. W tej sytuacji komend´ okr´tów przej´li najstarsi
stopniem „suboficiales”, zaÊ ich pomocnikami zosta∏o 6 ni˝szych stopniem m∏odszych dowódców. Dowodzenie Almirante
Latorre objà∏ starszy sygnalista Ernesto
González, zaÊ jego sekretarzem wybrany
zosta∏ Manuel Astica. Podoficerowie okr´tu flagowego og∏osili si´ G∏ównym Sztabem
Za∏óg (Estado Mayor de las Tripulaciones
– EMT) i przej´li dowodzenie Eskadrà.
Informacje o powstaniu dotar∏y do Santiago dopiero wieczorem nast´pnego dnia.
Do tego czasu EMT og∏osi∏ o przej´ciu
w swoje r´ce pe∏nej w∏adzy na terytorium
prowincji Coquimbo. Miejscowy garnizon
i policja zachowa∏y neutralnoÊç.
W∏adze ogarn´∏a panika. Zbuntowa∏a
si´ marynarka wojenna, zawsze uwa˝ana
za lojalnà i najbardziej konserwatywnà
cz´Êç si∏ zbrojnych. Wszyscy mieli jeszcze

w pami´ci krwawà wojn´ domowà roku
1891, gdy Armada de Chile popar∏a Kongres w jego konflikcie z prezydentem Jose
Manuel Balmaceda. Najbardziej obawiano
si´ mo˝liwych desantów zbuntowanej floty
i zaj´cie przez nià rejonów wydobycia nitratów i miedzi na pó∏nocy kraju, co mog∏o
spowodowaç powstanie robotników. Nie
wykluczano równie˝ przy∏àczenia si´
do buntów oddzia∏ów armii i korpusu karabinierów. Nad krajem zawis∏a perspektywa
rewolucji spo∏ecznej.
Attache morski USA w Chile donosi∏
do Waszyngtonu: „Ten bunt g∏´boko wstrzàsnà∏ Santiago, panuje powszechna opinia, ˝e
jeÊli osiàgnie sukces, to wkrótce podobne akcje podejmà oddzia∏y armii i karabinierów.
Liczne tysiàce bezrobotnych, podatnych
na komunistycznà propagand´ zacznà wówczas braç w∏adz´ w swoje r´ce”.
Wieczorem w∏adze otrzyma∏y petycje
z ˝àdaniami powstaƒców. Oto g∏ówne
z nich:
– ustanowiç p∏ace na poprzednim poziomie
– oddaç pod sàd cz∏onków dawnego
rzàdu
– rzàd winien podjàç wszelkie Êrodki by
przerwaç negatywnà kampani´ propagandowà skierowanà przeciwko si∏om zbrojnym
– w∏adze powinny przyjàç powy˝sze ˝àdania w ciàgu 48 godzin.
Ze swej strony marynarze obiecali pozostawiç okr´ty na kotwicy do czasu ostatecznego rozwiàzania konfliktu i nie kierowaç
dzia∏ przeciwko ludnoÊci cywilnej. Powstaƒcy odcinali si´ od jakichkolwiek ˝àdaƒ
o charakterze politycznym.
Przed pó∏nocà w∏adze otrzyma∏y kolejny,
drugi pakiet ˝àdaƒ. Tym razem z postulatami ekonomicznymi przedstawiono równie˝
˝àdania polityczne. Proponowano zamro˝enie sp∏aty zagranicznych d∏ugów, obni˝enie procentów bankowych, przeprowadzenie reformy rolnej, przyspieszenie industrializacji kraju oraz wprowadzenia progresywnego podatku dochodowego, tak by
obywatele z wysokimi dochodami p∏acili
równie˝ wy˝sze podatki.
Tej samej nocy rzàd poda∏ si´ do dymisji.
Nowo sformowany gabinet skierowa∏
do prowadzenia rozmów z powstaƒcami
popularnego we flocie kontradm. Edgardo
von Schroeders, któremu udzieli∏ jednak
bardzo ograniczone pe∏nomocnictwa.
W czasie modernizacji w Devonport
okr´t liniowy zosta∏ wyposa˝ony w bardzo
nowoczesnà i silnà, jak na owe czasy, radiostacj´ zaÊ jego radiooperatorzy otrzymali
w Wielkiej Brytanii solidne przygotowanie.
Teraz ta radiostacja nadawa∏a ˝àdania powstaƒców na falach stacji komercyjnych
i wzywa∏a marynarzy ca∏ej floty Chile by
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przy∏àczyli si´ do powstania. Te wezwania
trafi∏y na podatny grunt. Marynarze bazy
morskiej Talcahuano, w tym znajdujàcej si´
tam bazy okr´tów podwodnych i 2 szkó∏
morskich, a tak˝e robotnicy miejscowego
arsena∏u (∏àcznie ponad 3000 ludzi), przy∏àczyli si´ do rewolucji. Przy czym dowódca
bazy kontradm. Chappuseaux odmówi∏
zd∏awienia buntu i sam przy∏àczy∏ si´
do niego. Tym samym liczba zbuntowanych
jednostek wzros∏a do 23. do powstanie nie
przy∏àczy∏ si´ jedynie okr´t podwodny Fresia, który wyszed∏ z Talcahuano w morze by
topiç okr´ty buntowników.
Sytuacja w Valparaiso, g∏ównej bazie floty równie˝ pozostawa∏a napi´ta. Marynarzy
popar∏ pu∏k „Maipo” dowodzony przez
swoich podoficerów. Praktycznie jedynà
podporà dowództwa byli kadeci szko∏y
morskiej (Escuela Naval), jednak i ich sporadycznie atakowali uzbrojeni cywile. Baza
morska w Salinas, gdzie znajdowa∏a si´
szko∏a ∏àcznoÊci, komunikowa∏a przez radio o przy∏àczeniu si´ do powstania. Za jej
przyk∏adem posz∏a baza si∏ powietrznych
(dawna baza lotnictwa morskiego) w Quinteros. Tak˝e idàcy do Panamy zbiornikowiec Rancagua zawróci∏ do kraju.
W tym czasie w rezultacie rozmów mi´dzy EMT a przedstawicielem rzàdu von
Schroeders zosta∏ wypracowany projekt
memorandum o zgodzie, który przed∏o˝ono rzàdowi. W najwi´kszym skrócie sprowadza∏ si´ on do stwierdzeƒ: wszyscy oficerowie powracajà na swoje stanowiska,
uczestnicy buntu nie podlegajà represjom,
Ministerstwo Marynarki Wojenne rozpatruje ˝àdania marynarzy. Ostatecznie nie
zdo∏ano jednak osiàgnàç porozumienia –
rzàd przed∏o˝y∏ swojà wersj´ porozumienia,
zaÊ EMT odmówi∏o podpisania jakiegokolwiek porozumienia do czasu przybycia
do Coquimbo okr´tów Eskadry Rezerwowej z Talcahuano. Eskadra ta wkrótce dotar∏a na pó∏noc (bez udzia∏u oficerów!), co
dawa∏o przyk∏ad wysokiego profesjonalizmu podoficerów i marynarzy chilijskiej
marynarki wojennej.
Wystraszony rzàd rozpaczliwie próbowa∏
uzyskaç pomoc ze Stanów Zjednoczonych.
Pierwsze proÊby dotyczy∏y dostaw bomb
burzàcych i gazu ∏zawiàcego. Zosta∏y one
odrzucone przez USA z banalnego powodu
– Êwi´ta Labor Day. Póêniej chilijskie w∏adze prosi∏y ju˝ o bezpoÊrednià interwencj´.
W dniu 7 wrzeÊnia kwestie mo˝liwoÊci wykorzystania amerykaƒskiej floty rozpatrywa∏ Departament Stanu USA oraz Departament Marynarki. Zdaniem U.S. Navy minimalne si∏y winny sk∏adaç si´ z 4 lekkich
lub 3 ci´˝kich krà˝owników, które mog∏y
osiàgnàç z baz atlantyckich rejon konfliktu
w czasie 8 – 10 dni. Nie wykluczano jednak,
˝e walki z powstaƒcami wymagaç mog∏y po-
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t´˝niejszych si∏ – 1 okr´tu liniowego, 1 lotniskowca, 3 ci´˝kich lub 4 lekkich krà˝owników, 12 niszczycieli wraz z niezb´dnymi
jednostkami zabezpieczenia. Rozwini´cie
takich si∏ wymaga∏o jednak co najmniej 15
dni. W koƒcu jednak chilijska proÊba
o zbrojnà interwencj´ zosta∏a odrzucona.
W tym czasie strajk transportowców sparali˝owa∏ Santiago, grupa prokomunistycznych studentów opanowa∏a budynek administracji Universidad de Chile. Na pok∏ad
Almirante Latorre przyby∏a delegacja Federacji Pracujàcych Chile (FOCH – Federacion de Obreros de Chile), dzia∏ajàcej
pod kierownictwem partii komunistycznej,
deklarujàc swoje poparcie dla powstaƒców.
Przewodniczàcy FOCH w Coquimbo nauczyciel Juan Riveros Araya wszed∏ w sk∏ad
EMT.
W odpowiedzi rzàd postanowi∏ pokazaç
buntownikom swojà „˝elaznà pi´Êç”. Rozmowy z buntownikami zosta∏y przerwane,
zaÊ von Schroeders zosta∏ wezwany do Santiago. Jako pierwszy zosta∏ st∏umiony bunt
w pu∏ku „Maipo”. W dniu 5 wrzeÊnia brygada gen. Guillermo Novoa w sk∏adzie 2
pu∏ki piechoty, pu∏ku kawalerii, kompanii
oficerów marynarki wojennej i pododdzia∏ów artylerii i saperów (ogó∏em 2000 ludzi)
rozpoczà∏ szturm bazy Talcahuano. Po ci´˝kich walkach rankiem nast´pnego dnia baza zosta∏a zdobyta. Wg oficjalnych danych
zgin´∏o 18 ludzi, w tym 6 ˝o∏nierzy si∏ rzàdowych (liczb´ zabitych inne êród∏a okreÊlajà
nawet na 320 ludzi), 34 zosta∏o rannych,
w tym 2 ˝o∏nierzy si∏ rzàdowych. Niszczyciel
Riveros zosta∏ powa˝nie uszkodzony w wyniku trafienia licznych pocisków artyleryjskich, na jego pok∏adzie by∏ 1 zabity i kilku
rannych. Uszkodzenia oraz braki paliwa by∏y przyczynà póêniejszego poddania si´ jednostki krà˝àcemu wodnosamolotowi. Nast´pnie wojska rzàdowe zaj´∏y bazy Salinas,
Quinteros w Valparaiso. Nale˝y przy tym
zauwa˝yç, ˝e powstaƒcy przed kapitulacjà
zdo∏ali uszkodziç samoloty w bazie Quinteros.

W tym momencie jedynymi przeciwnikami w∏adz pozostali marynarze na redzie
Coquimbo. Tym razem swoje mo˝liwoÊci
bojowe postanowi∏y zademonstrowaç si∏y
powietrzne Chile utworzone z niezale˝nych
wczeÊniej lotnictwa armii i floty. Dowódcà
si∏ powietrznych by∏ gen. Ramón Vergara,
brat gen. René Vergara, który kierowa∏
operacjami wojskowymi przeciwko powstaƒcom w Talcahuano i Valparaiso. Genera∏ lotnictwa liczy∏, ˝e wystarczy mu zaledwie kilka godzin by zdusiç powstanie.
Rankiem 6 wrzeÊnia 2 samoloty Curtiss
Falcon pojawi∏y si´ nad redà Coquimbo
i zaatakowa∏y 4 bombami o wadze 12 kg
okr´ty podwodne, nie uzyska∏y jednak
˝adnych trafieƒ i zosta∏y odp´dzone
ogniem karabinowym bazy okr´tów podwodnych Araucano. W tym samym dniu
o godz. 17.30 atak na okr´ty przeprowadzi∏o 14 bombowców II Grupy lotniczej
w sk∏adzie 2 Junkers R-42, 2 Vickers „Wibault”, 3 Vickers „Vixen” oraz 7 Curtiss
„Falcon”. Warto zauwa˝yç, ˝e zastosowano oryginalnà metod´ wyeliminowania
mo˝liwoÊci ewentualnego sabota˝u ze
strony mechaników lotniczych, którzy musieli uczestniczyç w locie wraz z pilotami
swoich maszyn. Razem z lotnikami si∏ powietrznych samoloty pilotowali równie˝
cywilni piloci ochotnicy.
Ataki przeprowadzono z pu∏apu 800 –
1000 m, a ∏àcznie zrzucono 2 bomby 300 kg,
2 bomby 200 kg i 95 bomb 9 kg oraz wystrzelono 277 pocisków karabinów maszynowych. G∏ównym celem by∏ oczywiÊcie
Al-mirante Latorre (jedna bomba 300 kg
upad∏a 10 m, a druga 30 m od rufy okr´tu).
Okr´ty odpowiedzia∏y ogniem z dzia∏ plot.,
karabinów maszynowych i broni strzeleckiej (ta ostatnia by∏a jedynym Êrodkiem samoobrony okr´tów Eskadry Rezerwowej,
które nie posiada∏y uzbrojenia plot.) Nie
mo˝na wykluczyç, ˝e kierowanie ogniem
plot. w niektórych przypadkach wzi´li
na siebie oficerowie. Powstaƒcy wystrzelili
∏àcznie 133 pocisków artyleryjskich ró˝nych

Samoloty Vickers „Vixen” które bra∏y udzia∏ w bombardowaniu zbuntowanego pancernika.
fot. „Historia de la Fuerza Aerea de Chile”
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kalibrów, 4239 pocisków karabinów maszynowych oraz od 40 do 50 tys. pocisków karabinowych. Najnowszy system kierowania
ogniem plot. Almirante Latorre nie by∏ wykorzystany w akcji.
EfektywnoÊç nalotów by∏a skrajnie niska
– od∏amki spowodowa∏y jedynie uszkodzenie okr´tu podwodnego Quidoro (H-4),
na którego pok∏adzie zginà∏ marynarz,
a drugi zosta∏ ranny. Wed∏ug niektórych
êróde∏ lotnicy otrzymali rozkaz by nie zatapiaç w∏asnych okr´tów. Lotnictwo straci∏o
jednà maszyn´, a praktycznie wszystkie bioràce udzia∏ w nalocie zosta∏y uszkodzone.
Dzia∏ania rzàdu doprowadzi∏y do radykalizacji stanowiska EMT – radiostacja Almirante Latorre otwarcie nawo∏ywa∏a do rewolucji spo∏ecznej: „W chwili obecnej marynarze liczà, ˝e jedynà mo˝liwà odpowiedzià
na antynarodowe dzia∏ania rzàdu powinna
byç zmiana ustroju spo∏ecznego, co odpowiada∏oby podstawowym oczekiwaniom spo∏eczeƒstwa. Wojna domowa, rozp´tana przez
w∏adze, w tej chwili zmienia si´ w rewolucj´
spo∏ecznà”. W odpowiedzi na dzia∏ania
w∏adz EMT grozi∏o ostrza∏em z ci´˝kich
dzia∏ okr´tu liniowego Coquimbo, La Serena, a tak˝e po∏o˝onego na pó∏noc od Valparaiso modnego kurortu Viña del Mar –
„centrum oligarchii, zmuszajàcej rzàd
do podj´cia przeciw na tak okrutnych Êrodków”.
Rozumiejàc jednak, ˝e szanse na sukces
topniejà momentalnie EMT zaczà∏ poszukiwaç wyjÊcia z trudnego po∏o˝enia. Radiostacja okr´tu zwróci∏a si´ z proÊbà do arcybiskupa Santiago o poÊrednictwo w rozmowach z w∏adzami o przezwyci´˝enie kryzysu. W∏adze jednak ju˝ rozmów nie podj´∏y.
WÊród zbuntowanych okr´tów rozpoczà∏
si´ roz∏am. Niszczyciele Hyatt i Riquelme
opuÊci∏y red´ Coquimbo i przyby∏y do Valparaiso, gdzie podda∏y si´ w∏adzom. Rankiem 7 wrzeÊnia EMT podj´∏o decyzj´
o przerwaniu powstania. Okr´ty uwolni∏y
swoich oficerów i z bia∏ymi flagami przesz∏y
do wskazanych przez rzàd portów. Przewodniczàcy FOCH w EMT Juan B. Riveros Araya pope∏ni∏ samobójstwo na pok∏adzie Almirante Latorre.
Spraw´ buntu we flocie rozpatrywa∏ specjalnie utworzony trybuna∏ wojskowy.
Cz∏onkom EMT postawiono nast´pujàce
zarzuty:
– zbrojne antyrzàdowe powstanie i wykorzystanie broni przeciwko prawowitym
w∏adzom
– aresztowanie oficerów i przej´cie
okr´tów
– wezwanie przez radio do rewolucji spo∏ecznej.
Trybuna∏ sàdzi∏ ∏àcznie 51 ludzi, 6 z nich,
w tym Ernesto González, zosta∏o skazanych
na kar´ Êmierci, 2 (Manuel Astica i Augu-
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Dwa sk∏adane uj´cia dziobu i rufy Latorre prezentujà sylwetk´ okr´tu w kamufla˝u w latach
wojny. Fotografie mogà byç prawdopodbnie datowane na 1944 rok. Jeszcze przed zainstalowanie systemów amerykaƒskich, natomiast nie ma ju˝ katapulty.
fot. zbiory Fernando L. Wilson

sto Zagal) na do˝ywocie, a pozostali
na wi´zienie w wymiarze od 51 dni do 10
lat. W dniu 17 wrzeÊnia z okazji Dnia Niepodleg∏oÊci wyroki Êmierci zosta∏y zmienione na do˝ywocie, a ju˝ w lipcu 1932 wszyscy
skazani byli na wolnoÊci.
Sàd nad oficerami obradowa∏ na terenie
bazy Salinas. Zarzucono im niedbalstwo,
w szeregu przypadków równie˝ wspieranie
buntu. Wszyscy oficerowie, w tym Hozven,
zostali przeniesieni do rezerwy. Choç zarzuty o wspó∏dzia∏anie z rewolucjonistami
nie zosta∏y udowodnione, 2 oficerów zwolniono ze s∏u˝by za okazanie moralnego
wsparcia buntownikom.
Wydarzenia wrzeÊnia 1931 roku sta∏y si´
dla puczystów na czele z gen. Pinochetem
swego rodzaju moralnym usprawiedliwie-

niem obalenia rzàdu jednoÊci narodowej
Salvadora Allende (antyrzàdowy pucz 11
wrzeÊnia 1973 roku rozpocz´∏a marynarka
wojenna). Ich zdaniem wewnàtrz floty tli∏
si´ podtrzymywany przez rzàd „marksistowski spisek”, któremu uda∏o si´ zapobiec jedynie dzi´ki zdecydowanym dzia∏aniom junty.
W latach 1931- 1934 w zwiàzku z trudnà
sytuacjà ekonomicznà kraju Almirante Latorre zosta∏ przeniesiony do aktywnej rezerwy w bazie Talcahuano. Po powrocie
do czynnej s∏u˝by okr´t sta∏ si´ prawdziwà
„kuênià kadr” dla chilijskiej floty. Interesujàce informacje o okr´cie liniowym w latach 1938 – 1944 mo˝na znaleêç w znajdujàcych si´ w internecie wspomnieniach wiceadm. Patricio Carvajal Prado Al. Servicio
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de la Artilleria en el Acorazado „Almirante
Latorre.
Okr´t przeprowadza∏ rejsy szkolne zarówno wzd∏u˝ pó∏nocnych wybrze˝y jak
i daleko na po∏udnie, si´gajàc Hornu, p∏ywa∏ tak˝e w lodach subarktyki, wsz´dzie demonstrujàc swojà solidnà konstrukcj´ oraz
wspania∏e przygotowanie chilijskich marynarzy. Przyk∏adowo w dniu 19 listopada
1938 w czasie przejÊcia z Talcahuano do Valparaiso przy silnie obroÊni´tym kad∏ubie
okr´t osiàgnà∏ pr´dkoÊç 22,4 w´z∏a. Niekiedy za∏oga jednostki musia∏a wykonywaç ca∏kiem odmienne funkcje, takie jak likwidacja
skutków trz´sienia ziemi w styczniu 1939 roku czy st∏umienie buntu za∏ogi francuskiego
statku Winnipeg w porcie Valparaiso.
W roku 1939 w zamian samolotu Fairey
III F okr´t liniowy otrzyma∏ wodnosamolot
p∏ywakowy produkcji niemieckiej Arado
95A. Samolot posiada∏ silnik o mocy
880 KM i by∏ uzbrojony w 2 km-y MG-15
kal. 7,9 mm.
Pod kad∏ubem móg∏ przenosiç torped´
lotnicza o masie 700 kg lub bomb´ 375 kg,
zaÊ pod skrzyd∏ami 2 bomby 50 kg.
Wybuch II wojny Êwiatowej by∏ powa˝nà
próbà dla chilijskiej floty. Praktycznie przerwane zosta∏y dostawy cz´Êci zamiennych,

Za∏oga Latorre zgromadzona na lewej burcie. Fotografia odpowiada okresowi z trzydziestych
i czterdziestych. Wyraênie widaç wielkoÊç okr´tu, dach wie˝y „Q” ze stanowiskiem plot.
2 dzia∏a 102 mm wyraênie widoczne razem z systemem kierowania ogniem. Widoczne równie˝ tratwy Carleya, typowe dla brytyjskich okr´tów z epoki.
fot. zbiory Fernando L. Wilson

uzbrojenia i amunicji, pojawi∏y si´ równie˝
trudnoÊci w dostawach paliwa. Dla zapewnienia wysokiego stopnia przygotowania
bojowego trzeba by∏o niekiedy korzystaç
z oryginalnych metod. Dla
Rufa Latorre. Widaç dachy wie˝ „X” i „Y” (nr 4 i 5 wed∏ug
ograniczenia zu˝ycia pociterminologii chilijskiej) z wielkokalibrowymi karabinami
sków g∏ównego kalibru Almimaszynowymi Hotchkissa 13,2 mm. W pojedynczych starante Latorre przy strzelanowiskach wzd∏u˝ osi okr´tu. Podstawa katapulty równie˝
wyposa˝ona w wkm-y tego samego typu oraz tratwy Carniach szkolnych na dystans
leya. Na wie˝ach 356 mm wyraênie widaç p∏yty pancerne.
do 4000 m wykorzystywano
Ciemna tonacja dachów wie˝ oraz brak Oerlikonów datudzia∏a kal. 57 mm, których lujà fotografi´ na oko∏o 1945 rok.
fy umieszczono we wn´trzu
fot. zbiory Fernando L. Wilson
luf kal. 356 mm.
Choç Chile przestrzega∏o
neutralnoÊci, jej flota znajdowa∏a si´ w stanie gotowoÊci
bojowej, ochraniajàc porty
niezb´dne dla eksportu surowców mineralnych i importu produktów naftowych.
Bezceremonialne traktowanie neutralnoÊci Urugwaju
i Argentyny przez okr´ty brytyjskie i niemieckie w czasie
bitwy w La Plata by∏o wystarczajàcà lekcjà.
Uwzgl´dniajàc doÊwiadczenia dzia∏aƒ wojennych
w Europie i na Oceanie Spokojnym wzmocniono obron´
przeciwlotniczà
okr´tów.
W koƒcu lat trzydziestych –
poczàtku czterdziestych na
dachach wie˝ artylerii g∏ównego kalibru oraz pok∏adzie
rufowym (w miejscu zdj´tej
katapulty)
zainstalowano
do 12 wkm-ów i dzia∏ek plot.
kal. 13,2 mm i 25 mm francu-
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skiej firmy Hotchkiss. W roku 1943 zosta∏y
one zamienione na dzia∏ka plot. kal. 20 mm
Oerlikon z zapasem po 2000 pocisków
na luf´.
Po ci´˝kich stratach poniesionych w poczàtkowej fazie wojny na Pacyfiku Stany
Zjednoczone próbowa∏y wzmocniç swojà
flot´ uzupe∏niajàc jà chilijskimi okr´tami.
W koƒcu 1941 – poczàtku 1942 amerykaƒski rzàd zwróci∏ si´ do Chile z propozycjà
odkupienia Almirante Latorre, 6 niszczycieli typu Serrano, 3 okr´tów podwodnych typu «O» wraz z jednostkà bazà Araucano,
na co jednak w∏adze chilijskie nie przysta∏y.
By∏ to kolejny dowód Êwiadczàcy o doskona∏ym stanie technicznym okr´tów Armada de Chile, w przeciwieƒstwie do Argentyny, której flota nie by∏a przedmiotem amerykaƒskiego zainteresowania.
Marynarka wojenna Chile nie uczestniczy∏a w dzia∏aniach bojowych, jednak szeroko wykorzystywa∏a p∏ynàce z nich wnioski.
Za przyk∏adem U.S. Navy dla walki o utrzymanie ˝ywotnoÊci okr´tu w roku 1944
na Almirante Latorre utworzono specjalne
takie grupy awaryjne. W roku 1946 okr´t liniowy zosta∏ wyposa˝ony w radar. By∏a to
amerykaƒska stacja wykrywania celów nawodnych typu SG, pozwalajàca na prowadzenie ognia artyleryjskiego w nocy i w warunkach z∏ej widocznoÊci. Jednostka otrzyma∏a tak˝e system walki elektronicznej typu TDY. W rezultacie wprowadzania równych unowoczeÊnieƒ i wzbogacania wyposa˝enia liczebnoÊç za∏ogi okr´tu wzros∏a
do 1500 marynarzy i oficerów.
W koƒcu lat czterdziestych i poczàtku
pi´çdziesiàtych wieloletnia s∏u˝ba okr´tu liniowego zaczyna∏a wskazywaç, ˝e jednost-
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Almirante Latrore – chilijski pancernik „Potiomkin”
te oraz pozyskania z USA 2 krà˝owników
typu Brooklyn. Zas∏u˝ony okr´t liniowy –
weteran zosta∏ w roku 1956 (wg innych êróde∏ w 1955) ostatecznie skreÊlony z listy floty. Niema∏à rol´ w tym przypadku odegra∏y
losy pancerników potencjalnego przeciwnika – Argentyny. Stan techniczny jednostek
by∏ na tyle op∏akany, ˝e od 1947 nie wychodzi∏y ju˝ w morze, zaÊ w 1957 zosta∏y sprzedane na z∏om.
W roku 1958, w ostatnim etapie swojej
s∏u˝by Almirante Latorre odegra∏ okreÊlonà
rol´ w pomyÊlnym zakoƒczeniu sporu terytorialnego z Argentynà o wyspy Snipe. Ju˝
sama mo˝liwoÊç reaktywacji okr´tu liniowego i ponownego wprowadzenia go
do s∏u˝by wywar∏a ogromny wp∏yw na morale przeciwnika.
W dniu 28 lutego 1958 weteran zosta∏
sprzedany na z∏om za kwot´ 881 110 USD
japoƒskiej firmie Mitsubishi Heavy Industries Ltd. W dniu 29 maja 1959 roku Almirante Latorre wyszed∏ w swój ostatni rejs
do Japonii opuszczajàc Talcahuano na holu
Cambrian Salvos.
T∏umaczenie z j´zyka rosyjskiego
Maciej S. Sobaƒski
Latorre zacumowany w Valparaiso na poczàtku lat pi´çdziesiàtych. Zwraca uwag´ radar SG
na skrzyni, kopu∏´ SU lub SL ponad pomostem, oraz trzecià niezidentyfikowanà na g∏ównym
maszcie. Dzia∏ka 20 mm ponad kazamatami dzia∏ 152 mm pomagajà w datowaniu fotografii.
Kszta∏t bàbla jest bardzo dobrze widoczny, tak jak i przebieg przewodów i odprowadzeƒ po jego brzegu.
fot. zbiory Fernando L. Wilson

Bibliografia:
1. „Modelist-Konstruktor” Nr 6, 1995.
2. Pierwaja mirowaja wojna na morie, (redaktor A. E. Taras), Minsk-Moskwa 2001.

ka zestarza∏a si´ fizycznie i moralnie. Ârodki obrony plot. oraz sama konstrukcja zupe∏nie nie odpowiada∏y ju˝ nowym wymogom. Stan samego kad∏uba te˝ przedstawia∏ wiele do ˝yczenia. Ogromne napr´˝enia powstajàce w czasie strzelania dzia∏
g∏ównego kalibru powodowa∏y niszczenie
nitowanej konstrukcji i poszycia. Wymiany
wymaga∏a artyleria, w pierwszym rz´dzie
zu˝yte dzia∏a kal. 356 mm. Na domiar z∏ego
w 1951 nastàpi∏a awaria w si∏owni okr´tu,
prawdopodobnie wybuch jednego z kot∏ów.
W rezultacie wszystkich tych czynników
w roku 1952 Almirante Latorre zosta∏ odstawiony do rezerwy.
W po∏owie lat pi´çdziesiàtych rozpatrywano rozmaite warianty modernizacji okr´tu-weterana, przez lata b´dàcego chlubà floty Chile. Proponowano przeprowadzenie
modernizacji w dwóch etapach w stoczni
brytyjskiej firmy Vickers w Barrow.
W pierwszym etapie planowano kapitalny
remont kad∏uba i uk∏adu nap´dowego, demonta˝ dzia∏ kal. 152 mm oraz zamontowanie nowych dzia∏ plot. Nowa artyleria plot.
powinna sk∏adaç si´ z 12 uniwersalnych dzia∏
kal. 102 mm Mk XIX w dwudzia∏owych wie˝ach oraz poczwórnie sprz´˝onych dzia∏
plot. kal. 40 mm Bofors produkcji amerykaƒskiej wraz z systemami kierowania i radarami. W nast´pnym etapie przewidywano
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monta˝ najnowoczeÊniejszych brytyjskich
dzia∏ plot. kal. 40 mm STAAG i MK 7.
Ostatecznie jednak zrezygnowano z planów modernizacji na korzyÊç zamówienia
w stoczni Vickers niszczycieli typu Almiran-

3. J. Gozdawa-Go∏´biowski, T. Wywerka-Prekurat,
Pierwsza wojna Êwiatowa na morzu, Gdaƒsk 1973.
4. Alejandro Concha Cruz, Historia Escolar de Chile,
Santiago, 2002.
5. Internet.

Smutna fotografia, okr´t unosi si´ wysoko ponad linià wodnà, wskazujàcà na zdj´cie wyposa˝enia i paliwa. Rdza która pojawi∏a si´ jest smutnym dowodem d∏ugiego bezczynnego postoju od momentu skreÊlenia z listy floty. Okr´t przygotowany do holowania w kierunku
stoczni z∏omowej. Koƒczy si´ pewna era dla floty chilijskiej.
fot. zbiory Siegfried Breyer
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Równie˝ Euterpe nale˝àca do grupy, której nie wyposa˝ono w wyrzutnie torpedowe, nie przetrwa∏a dzia∏aƒ
wojennych.
fot. zbiory Achille Rastelli

cz´Êç IV

Włoskie
Włoskie korwety
korwety typu
typu Gabbiano
Gabbiano
ARTEMIDE (Artemida, grecka bogini
∏owów. W Rzymie czczona jako Diana)
wchodzi∏a w sk∏ad 1. Dywizjonu Korwet
z bazà w Trapani. W dniu 21 lutego 1943 r.
korweta wesz∏a na min´ i na holu torpedowca Pegaso dowlok∏a si´ do Trapani.
Prace remontowe przeprowadziç mia∏a
stocznia w Livorno, do której uszkodzona jednostka wesz∏a 15 kwietnia. Tam te˝,
9 wrzeÊnia wpad∏a w r´ce Niemcom, którzy
po przebazowaniu jej do Genui oddali jà
do s∏u˝by 12 lipca 1944 r. jako UJ 2226. Ju˝
26 sierpnia oko∏o pó∏nocy zderzy∏a si´ jednak z transportowcem wojennej budowy
KT 36 i ponownie musia∏a pójÊç do stoczni
remontowej, gdzie prace mocno si´ Êlimaczy∏y, gdy˝ 24 kwietnia 1945 r., kiedy Niemcy wycofali si´ z Genui, ciàgle niegotowy
jeszcze okr´t doprowadzono do stanu nieu˝ywalnoÊci, zatapiajàc go nast´pnie.
Po wojnie podniesiony z dna i z∏omowany.
PERSEFONE (Persefona, inaczej Kora,
grecka bogini Êwiata zmar∏ych. W Rzymie
identyfikowana z Proserpinà) operowa∏a
po oddaniu do s∏u˝by z Palermo, eskortujàc
kursujàce mi´dzy Trapani a Bizertà konwoje. Na jej koncie figuruje zestrzelony samolot nieprzyjacielski. W dniu 9 wrzeÊnia 1943
r. znajdujàc si´ w La Spezia w stoczni remontowej, zatopiona zosta∏a przez pracowników stoczniowych. Niemcy podnieÊli jà
z dna i przeholowali do Genui, gdzie jà wyremontowano. W dniu 15 paêdziernika
1944 r. jednostk´ ponownie oddano
do s∏u˝by jako UJ 2227, lecz ju˝ 24 kwietnia
1945 r. ponownie zosta∏a puszczona na dno
przez Niemców. Po wojnie poci´ta na z∏om.
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EUTERPE (muza pieÊni lirycznej, gry
na flecie i chóru tragicznego). Pierwotnie
mia∏a si´ nazywaç Vesta (Westa – rzymska
odpowiedniczka greckiej Hestii, opiekunki
ogniska domowego, miasta, a tak˝e paƒstwa). Przydzielona do 2. Dywizjonu Korwet wzi´∏a udzia∏ 24 kwietnia 1943 r. razem
z Gabbiano w zatopieniu brytyjskiego okr´tu podwodnego Sahib. W momencie og∏oszenia zawieszenia broni razem z Persefone
znajdowa∏a si´ w La Spezia i przez pracowników stoczniowych doprowadzona zosta∏a
do stanu nieu˝ywalnoÊci; podniesiona przez Niemców z dna i przeholowana do Genui. Pomimo nadania oznaczenia
UJ 2228 jej remont do dnia ponownego samozatopienia, tj. 24 kwietnia 1945 r. nie zosta∏ ukoƒczony.
MINERVE (Minerwa, rzymska bogini
màdroÊci; odpowiednik greckiej Ateny)
po oddaniu do s∏u˝by operowa∏a na Adriatyku i ko∏o Sardynii bioràc udzia∏ w 51 akcjach bojowych. W dniu 18 sierpnia 1943 r.
w pobli˝u Bastii zatopi∏a brytyjski okr´t
podwodny Saracen. We wrzeÊniu szcz´Êliwie dotar∏a do Portoferraio, by nast´pnie
u boku aliantów operowaç jako eskortowiec mi´dzy Palermo, Maltà i Tarentem.
W powojennej marynarce wojennej W∏och
s∏u˝y∏a jako korweta ZOP do 1 lipca 1969 r.
DRIADE (Driady – w mitologii greckiej
boginki lasów) do momentu wycofania si´
W∏och z wojny u boku „Osi” nale˝a∏a
do bardzo aktywnych jednostek. W sk∏adzie
3. Dywizjonu wzi´∏a udzia∏ w 89 akcjach,
z czego 17 stanowi∏y patrole przeciwpo-

dwodne, a 18 razy wcieli∏a si´ w rol´ eskortowca. W dniu 9 wrzeÊnia 1943 r. przebywa∏a w Tarencie i przy∏àczy∏a si´ do aliantów.
Po wojnie s∏u˝y∏a jako korweta ZOP i 1 lipca 1966 skreÊlonà jà z listy floty.
DANAIDE (Danaidy – jedna z 50 córek
Danaosa, króla Argos, które w noc poÊlubnà zabi∏y (z wyjàtkiem jednej) swych m´˝ów, za co musia∏y po Êmierci, w Tartarze,
nape∏niaç wodà beczk´ z podziurawionym
dnem) nale˝a∏a równie˝ do jednej z aktywniejszych korwet, bioràc w sk∏adzie 2. Dywizjonu udzia∏ w 20 eskortach i 28 patrolach
ZOP. W dniu 9 wrzeÊnia 1943 r. przesz∏a
do Portoferraio, operujàc nast´pnie z Malty i Palermo. W dniu 18 maja 1944 r. wraz
z bliêniaczà korwetà Urania wzi´∏a udzia∏
w tropieniu niemieckiego U-boota U 453.
Po wojnie Danaide pozosta∏a w s∏u˝bie
do 1 stycznia 1968 r. W ostatnim okresie jako przewodnik dywizjonu korwet obrony
przeciwlotniczej (pozbawiona miotacza
„Hedgehog”).
POMONA (italska bogini owoców rosnàcych na drzewach) we wrzeÊniu 1943 r.
szcz´Êliwie przedosta∏a si´ do aliantów.
Korweta nale˝a∏a do 3. Dywizjonu i w dniu
8 wrzeÊnia znajdowa∏a si´ w Brindisi z ledwo co w Poli (Pula) przeszkolonà za∏ogà.
Niezw∏ocznie te˝ wykorzystana zosta∏a
do eskortowania alianckich konwojów.
Zmodernizowana po wojnie, pozosta∏a
w s∏u˝bie do 1 czerwca 1965 r. Jednostka
pierwotnie nazywaç si´ mia∏a Ebe (Hebe –
w mitologii greckiej uosobienie wiecznej
m∏odoÊci).
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Minerva wychodzi na akcj´. Korweta przetrwa∏a wojn´ i s∏u˝y∏a nast´pnie w sk∏adzie Marina Militare. W∏osi stosowali w czasie II wojny Êwiatowej ró˝ne schematy kamufla˝u.
fot. zbiory Achille Rastelli
Korweta Driade na tle weneckiego Pa∏acu Do˝ów w sierpniu 1945 r. Jednostka wyposa˝ona jest jeszcze w zrzutnie bomb g∏´binowych typu
„Gatteschi”. Równie˝ pozosta∏e uzbrojenie nie zosta∏o jeszcze zmienione.
fot. zbiory Achille Rastelli
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Pomona i Danaide na redzie: kad∏uby obu korwet ró˝ni∏y si´ od siebie odcieniem farby; kad∏ub Pomony wydaje si´ byç jaÊniejszy. Uzbrojeniu uleg∏o ju˝ zredukowaniu.
fot. zbiory Achille Rastelli

FLORA (rzymska bogini kwiatów) mia∏a
podobnà do Pomony histori´ s∏u˝by. Flora
bra∏a udzia∏ w 11 patrolach ZOP i 5 eskortach. W momencie kapitulacji znajdowa∏a
si´ w Neapolu, operujàc nast´pnie razem
z aliantami jako eskortowiec mi´dzy Palermo a Bizertà. W s∏u˝bie do 1969 r. Z listy
floty skreÊlona 1 stycznia 1970 r.

SFINGE (sfinks – tajemniczy potwór
m.in. w mitologii greckiej, przedstawiany
z cia∏em lwa, skrzyd∏ami, z g∏owà i piersiami kobiety) by∏ jednostkà flagowà 3. Dywizjonu i przed zawieszeniem broni kursowa∏a w konwojach mi´dzy Brindisi a Albanià.
Po 9 wrzeÊnia 1943 r. u boku aliantów
na Morzu Tyrreƒskim. Po wojnie w charak-

terze korwety obrony plot. SkreÊlona z listy
floty w dniu 15 czerwca 1977 r.
CHIMERA (w mitologii greckiej ziejàcy
ogniem potwór o g∏owie lwa, tu∏owiu kozy
z w´˝em zamiast ogona) operowa∏a w sk∏adzie 4. Dywizjonu z bazà w greckim Argostoli. Po og∏oszeniu zawieszenia broni prze-

Pomost dowodzenia, potrójny maszt i komin powojennej Flory. Jednostka wyposa˝ona jest w brytyjski radar typu „293” (z antenami „Cheese”); wspomniany pomost dowodzenia zosta∏ powi´kszony, a jego front zamkni´ty; liczba Êrodków komunikacyjnych mocno ograniczona.
fot. zbiory Achille Rastelli
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Sfinge po modernizacji, z amerykaƒskim radarem AN/SPS-6, uzbrojona w armaty plot. kal. 40 mm. Maszt zosta∏ mocno odchylony w kierunku rufy, aby umo˝liwiç pe∏ny obrót anteny radaru.
fot. Achille Rastelli

sz∏a na stron´ aliantów i w dniu 27 wrzeÊnia
1943 r. zestrzeli∏a „Stukasa”. Nast´pnie
operowa∏a z Malty. Po wojnie w s∏u˝bie
Marina Militare do 1 maja 1977 r.
SIBILLA (Sybilla – imi´ wielu prorokiƒ
w ró˝nych krajach staro˝ytnego Êwiata)
mia∏a podobny przebieg s∏u˝by jak bliêniacza Chimera. Sibilla operowa∏a w sk∏adzie
4. Dywizjonu i we wrzeÊniu przesz∏a
na stron´ aliantów. SkreÊlona z listy floty
w dniu 1 lutego 1973 r.

FENICE (Feniks – staro˝ytny ptak bajeczny, symbol odradzania si´ z popio∏ów)
by∏a jednostkà flagowà 4. Dywizjonu
i do wrzeÊnia 1943 r. wzi´∏a udzia∏ w tylko
jednej akcji bojowej. Po wojnie w sk∏adzie
Marina Militare. Wycofana ze s∏u˝by
w dniu 1 lipca 1965 r.
TUFFETTO (perkozek) zagarni´ty
przez Niemców, kiedy znajdowa∏ si´ w stadium wyposa˝ania. Wcielony w sk∏ad
Kriegsmarine w dniu 20 lutego 1944 r. jako

Chimera w trakcie jednej z akcji bojowych latem 1943 r.

UJ 2222, lecz ju˝ trzy miesiàce póêniej, bo
24 maja 1944 r. w potyczce z amerykaƒskimi kutrami torpedowymi na Morzu Liguryjskim jednostka odnios∏a ci´˝kie uszkodzenia (nad∏amany dziób, 24 zabitych).
Przeholowany do Genui, lecz ju˝ nie reaktywowany, gdy˝ nie ukoƒczono remontu.
Samozatopiony w Genui 24 kwietnia
1945 r.
MARANGONE (kormoran ma∏y) w nieukoƒczonym stanie zdobyty przez Niemfot. „Storia Militare”

W∏oskie korwety typu Gabbiano

Moment wodowania korwety Marangone, które nastàpi∏o na krótko przed wycofaniem si´ W∏och z wojny u boku „Osi”. Wraz z wi´kszoÊcià
innych jednostek bliêniaczych nale˝àcych do drugiej partii wpad∏a w r´ce Niemców, którzy przemianowali jà na UJ 2223.
fot. zbiory Achille Rastelli

ców na pochylni. Od 26 lutego 1944 r. jako
UJ 2223 w s∏u˝bie Kriegsmarine. W dniu 24
maja 1944 r. zatopiony (41 zabitych) w pojedynku z amerykaƒskimi kutrami torpedowymi PT 202, PT 213, PT 218. Patrz równie˝ UJ 2222 (eks – Tuffetto).
STROLAGA (nur lodowiec) w nieukoƒczonym stanie zdobyty przez Niemców
na pochylni. W dniu 18 kwietnia 1944 r. jed-

nostce nadano oznaczenie UJ 2224, lecz
8 wrzeÊnia 1944 r. zatopiona zosta∏a w Genui przez alianckie lotnictwo.
ARDEA (czapla) w nieukoƒczonym stanie w dniu 9 wrzeÊnia 1943 r. zdobyta przez
Wehrmacht. Jednostce nadano oznaczenie
UJ 2225, lecz budowy nie zdo∏ano nigdy
ukoƒczyç. W dniu 24 kwietnia 1944 r. samozatopiona w Genui.

DAINO (sarna) kad∏ub zgarni´ty przez
Niemców w Livorno. Jednostka mia∏a byç
wcielona do Kriegsmarine jako UJ 6087,
lecz zniszczona zosta∏a na pochylni przez
alianckie lotnictwo.
CERVO (jeleƒ) doÊwiadczy∏ podobnego
losu jak Daino. Po zdobyciu go przez Niemców w dniu 9 wrzeÊnia 1943 r. przeholowany do Genui. Wprawdzie nadano mu ozna-

Crisalide sfotografowana w dniu 16 maja 1953 r. z pierwotnym cz´Êciowo uzbrojeniem (armata kal. 100 mm), ale z przebudowanym pomostem dowodzenia i trójno˝nym masztem.
fot. zbiory Achille Rastelli

W∏oskie korwety typu Gabbiano
czenie UJ 6086, lecz jego dalszej budowy
ukoƒczyç ju˝ nie zdo∏ano, wi´c 24 kwietnia
1945 r. zatopiono go w porcie celem jego
zablokowania.

gospodarczo po˝yteczny owad z rz´du pluskwiaków dostarczajàcy karminu) nie po∏o˝ono w ogóle; zlecenia na budow´ anulowano.

STAMBECCO (kozioro˝ec) podzieli∏ los
Daino, gdy˝ równie˝ zagarn´li go 9 wrzeÊnia w Livorno Niemcy i podczas jednego
z nalotów lotnictwa alianckiego w roku
1944 r. zosta∏ zniszczony na pochylni.
Pod niemieckà banderà mia∏ nosiç oznaczenie UJ 6088.

SCURE (topór wojenny) zdobyty zosta∏
11 wrzeÊnia 1943 r. przez Niemców w Wenecji – Mestre; przewidywane nowe oznaczenie UJ 209. W dniu 1 maja 1944 r. ci´˝ko uszkodzony na pochylni przez nieprzyjacielskie lotnictwo, 24 kwietnia 1945 r. wysadzony zosta∏ w powietrze na pochylni stoczni Breda.

CRISALIDE (poczwarka) wpad∏a w r´ce
Niemcom w nieukoƒczonym stanie, którzy
wykorzystali jà jako rezerwuar cz´Êci zamiennych dla innych zdobytych korwet tego typu. Po wojnie W∏osi kontynuowali
w latach 1946 – 1952 jej budow´, po czym
zasili∏a sk∏ad Marina Militare, pozostajàc
w s∏u˝bie do 1 grudnia 1972 r.
FARFALLA (motyl) podzieli∏ los Crisalide. Zdobyty przez Niemców, którzy jednak
nie kontynuowali jego budow´, co nastàpi∏o
dopiero po wojnie, w latach 1946 – 1953.
W s∏u˝bie powojennej marynarki wojennej
W∏och pozosta∏a do 31 grudnia 1971 r.
St´pek pod korwety MAGGIOLINO
(chrabàszcz) i CUCCINIGLIA (koszenila –

CLAVA (maczuga) i ZAGAGLIA (assegai – lekka w∏ócznia u˝ywana przez plemiona p∏d.- afrykaƒskie) nieukoƒczone podzieli∏y los Scure; mia∏y otrzymaç oznaczenia UJ
210 i UJ 211, lecz dalsza budowa zosta∏a
wstrzymana w roku 1945. Kad∏uby obu
znajdujàcych si´ na pochylniach jednostek
poci´to po wojnie na z∏om.
URANIA (muza astronomii) w momencie og∏oszenia zawieszenia broni szkoli∏a
w∏aÊnie przysz∏à za∏og´, lecz szcz´Êliwie
uda∏o jej si´ przejÊç na stron´ aliantów.
W dniu 19 maja wraz z bliêniaczà Danaide
i torpedowcami Indomito, Libra, Fortunale
i Monzambano eskortowa∏a konwój HA.
43, który zaatakowa∏ niemiecki okr´t pod-

wodny U 453. Za jego sprawà z konwoju
uby∏ brytyjski transportowiec Fort Missanabie o noÊnoÊci 7147 BRT (by∏ to ostatni sukces niemieckiej Ubootwaffe na Morzu
Âródziemnym), co powodowa∏o natychmiastowe polowanie, w którym udzia∏ wzi´∏y
równie˝ okr´ty w∏oskie. Niemiecki okr´t
podwodny zosta∏ ostatecznie zatopiony
w dniu 21 maja przez brytyjskie niszczyciele Termagant, Tenacious i Liddesdale. Urania s∏u˝y∏a nast´pnie w powojennej marynarce wojennej W∏och. Z listy floty skreÊlonà jà 1 sierpnia 1971 r.
BERENICE (Berenike, Berenika II –
postaç historyczna {ok. 258 – ok. 220 p. n.
e.}, ˝ona i wspó∏regentka Ptolemeusza III,
króla Egiptu. Zwiàzana z nià jest przypowieÊç o powstaniu z jej w∏osów konstelacji
gwiezdnej – Warkocza Bereniki {Coma Berenices}. Berenika Êlubowa∏a z∏o˝yç bogom
w ofierze swe pi´kne w∏osy w intencji powrotu jej m´˝a z wyprawy wojennej). Korwecie uda∏o si´ wprawdzie w dniu 9 wrzeÊnia 1943 r. opuÊciç port w TrieÊcie, lecz
u jego wejÊcia zniszczona zosta∏a ogniem
niemieckiej artylerii polowej.
EGERIA (nimfa leÊna, inspiratorka, doradczyni) zosta∏a zdobyta przez Niemców
10 wrzeÊnia 1943 r. w trakcie przeprowa-

Urania w roku 1959 z miotaczem „Hedgehog” i pojedynczà armatà kal. 40 mm (pod brezentem) oraz zdwojonà podstawà armat plot. kal.
40 mm na rufie. Radar wydaje si´ nale˝eç do typu „SL”. Przekazane Akademii Morskiej jednostki zachowa∏y swoje wyrzutnie torpedowe.
fot. Achille Rastelli
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by oddano jà 24 kwietnia 1944 r. jako UJ
202, przeprowadzajàc nast´pnie na Adriatyku wraz z bliêniaczym UJ 208 (eks – Spingarda) i torpedowcem TA 20 kilka akcji
przeciwko partyzantom Tity, stajàc si´ dla
nich i aliantów przys∏owiowà „solà w oku”.
Zwabione 1 listopada 1944 r. ko∏o Zadaru
w pu∏apk´ wszystkie trzy jednostki zosta∏y
zniszczone przez brytyjskie niszczyciele
eskortowe Avon Vale i Wheatland.

UJ 201 (eks-Egeria) w roku 1944 w TrieÊcie: uzbrojenie zosta∏o ju˝ zmodyfikowane. Jednostka jest ju˝ wyposa˝ona w charakterystyczne w tym czasie dla jednostek Kriegsmarine liny ratunkowe, które rozwieszone by∏y wzd∏u˝ burt.
fot. Archiwum Kuglera

dzanych w Monfalcone prac wyposa˝eniowych i 28 stycznia 1944 r. jako UJ 201 podnios∏a bander´ Kriegsmarine, lecz ju˝
po miesiàcu, bo w dniu 29 lutego 1944 r.
(rok przest´pny!) zosta∏a zatopiona ko∏o
wyspy Isto (Ist) przez francuskie du˝e niszczyciele Le Malin i Le Terrible. Korweta
wraz z innymi niemieckimi jednostkami
(torpedowce TA 36 i TA 37, korweta UJ 205

oraz kutry tra∏owe R 188, R 190, R 191
eskortowa∏a z Pireusu do Poli frachtowiec
Kapitän Diederichsen (eks – Sebastiano Venier), który równie˝ zosta∏ zatopiony.
MELPOMENE (muza tragedii) zosta∏a
zdobyta przez Niemców 10 wrzeÊnia 1943 r.
w Monfalcone, kiedy ta znajdowa∏a si´
na etapie prac wyposa˝eniowych. Do s∏u˝-

TERSICORE (Terpsychora – muza taƒca) i EURIDICE (Eurydyka – ˝ona Orfeusza) zosta∏y wprawdzie jeszcze zwodowane, stajàc si´ nast´pnie niemieckà zdobyczà
wojennà. Przewidywane dla nich oznaczenia brzmia∏y UJ 203 i UJ 204, lecz do s∏u˝by
nie zosta∏y ju˝ oddane, gdy˝ 19 lipca wzgl.
25 maja 1944 r. zosta∏y zniszczone przez
alianckie lotnictwo. UJ 203 ju˝ 20 kwietnia
1944 r. zosta∏ ci´˝ko uszkodzony po zainkasowaniu w dziób bomby i w∏aÊnie ta data
w niektórych publikacjach podawana jest
jako data zatopienia jednostki.
Pomimo anulowania dwóch zleceƒ noszono si´ z zamiarem zbudowania dodatkowo jeszcze dziesi´ciu korwet opisywanego
typu, zamierzajàc prawdopodobnie wyrównaç w ten sposób oczekiwane straty wojenne. Dla pierwszych trzech korwet, których

Jeszcze jedno uj´cie by∏ej Melpomene; tutaj jako UJ 202 z ju˝ zmienionym uzbrojeniem: poczwórnà podstawà dzia∏ek plot kal. 20 mm („Vierling”) na dziobie i pojedynczymi stanowiskami tego samego kalibru rozmieszczonymi wzd∏u˝ burt i opancerzonym mostkiem.
Fot. Bibliothek für Zeitgeschichte
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UJ 203 (eks-Tersicore) pad∏ natomiast w Monfalcone, w stanie nieukoƒczonym ofiarà alianckiego lotnictwa.

st´pki mia∏y byç po∏o˝one na pochylniach
stoczni O. T. O. w Livorno przewidziane by∏y nast´pujàce numery burtowe: C 9, C 10,
C 11, niezale˝nie od faktu, ˝e ostatni z wymienionych widnia∏ ju˝ na burtach Gabbiano. Podpisane zawieszenie broni z aliantami przekreÊli∏o jednak te plany, a zlecenia
anulowano.

Dyslokacja korwet
Gabbiano we wrzeÊniu 1943 r.
Ostatni oficjalny schemat organizacyjny
(Ordre de Bataille), tzn. sprzed podpisanego we wrzeÊniu 1943 r. zawieszenia broni
wyszczególnia jednostki typu Gabbiano jako przydzielone do Dowództwa Si∏ ZOP
(Comando Superiore Forze Antisom), które podlega∏y kontradmira∏owi Martinengo.
W ich sk∏ad wchodzi∏y:
Squadriglia Corvette 3. Gruppo Antisom
(Dowództwo w Neapolu) z korwetami
Gabbiano, Pelicano, Gru (gotowe bojowo
w bazie w Gaeta), Ibis (gotowy bojowo
w Porte Conto na Sardynii, Antilope, Camoscio, Artemide (w stoczni remontowej
w Livorno) oraz Persefone (w stoczni remontowej w La Spezia);
Squadriglia Corvette 7. Gruppo Antisom
(Dowództwo w La Maddalena) z korwetami Cormorano (gotowy bojowo w Bastii),
Folaga (gotowa bojowo w La Spezia), Ape
(gotowa bojowo w Portoferraio), Euterpe
(w stoczni remontowej w La Spezia), Minerve i Danaide (gotowe bojowo w La Maddalena);
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Squadriglia Corvette 8. Gruppo Antisom
(Dowództwo w Neapolu) z korwetami
Driade (w trakcie drobnych prac w Tarencie), Pomona (gotowa bojowo w Brindisi),
Flora (gotowa bojowo w Tarencie) i Sfinge
(gotowa bojowo w Durazzo/Dürres);
Squadriglia Corvette 11. Gruppo Antisom (Dowództwo w Pireusie) z korwetami
Scimitarra (gotowa bojowo w Durazzo),
Chimera, Sibilla i Fenice (gotowe bojowo
w Brindisi).
Zdobyte przez Niemców korwety typu
Gabbiano (wi´kszoÊç z nich znajdowa∏a si´
w ró˝nych stadiach budowy) zasili∏y sk∏ad 6.
Flotylli Eskortowej Kriegsmarine na Morzu
Tyrreƒskim (stàd nowe oznaczenia od UJ
6081 do UJ 6088) oraz 22. Flotylli ZOP (UJ
2221 – UJ 2227). Korwety o oznaczeniach
od UJ 201 do UJ 210 przydzielone zosta∏y
do 2. Flotylli Eskortowej (2. Geleitflottille)
operujàcej w ramach 11. Zgrupowania
Eskortowego (11. Sicherungsdivision)
na Adriatyku. Na tym akwenie nie by∏o jednak zbyt du˝ego zapotrzebowania na Êcigacze okr´tów podwodnych, gdy˝ o wiele
wi´ksze zagro˝enie stanowi∏y alianckie
okr´ty i lotnictwo. Do s∏u˝by zdo∏ano oddaç
jednak stosunkowo ma∏à liczb´ wspomnianych jednostek, które wszystkie zosta∏y
zniszczone do koƒca dzia∏aƒ wojennych.

Streszczenie i wnioski
W∏oska marynarka wojenna d∏ugo szuka∏a optymalnego typu Êcigacza okr´tów
podwodnych i korwety typu Gabbiano oka-

fot. „Storia Militare”

za∏y si´ byç w∏aÊciwà odpowiedzià na stawiane im wymogi. Ich budow´ rozpocz´to
stosunkowo póêno, lecz pomimo to prawie
po∏owa zamówionych jednostek zdo∏a∏a zasiliç Regia Marina przed podpisaniem zawieszenia broni. 22 korwety wspomnianego
typu s∏u˝y∏o jeszcze przez kilka dziesi´cioleci w powojennej marynarce wojennej Republiki W∏oskiej, choç w czasie wojny przewidywano, ˝e ich maksymalny czas s∏u˝by
b´dzie wynosi∏ co najwy˝ej szeÊç miesi´cy.
Na szcz´Êcie dla Marina Militare ani jedna z opisywanych korwet nie musia∏a byç
na mocy traktatu pokojowego z roku 1947
wydana ˝adnemu by∏em wrogiemu paƒstwu, dzi´ki czemu jednostki mo˝na by∏o
zmodernizowaç i nadal utrzymaç w s∏u˝bie.
W porównaniu z eskortowcami innych
paƒstw korwety typu Gabbiano by∏y mniejsze ni˝ brytyjskie typu Flower, ale za to
po cz´Êci lepiej uzbrojone, szybsze i wyposa˝one w nowoczeÊniejsze maszyny nap´dowe. Brytyjskie korwety natomiast bardziej nadawa∏y si´ do pe∏nienia s∏u˝by
w trudnych warunkach pogodowych
na Atlantyku, czego o w∏oskich powiedzieç
nie mo˝na, gdy˝ skonstruowane zosta∏y
z myÊlà o wykorzystaniu ich na Morzu
Âródziemnym. Niemiecka Kriegsmarine
nie planowa∏a jednostek tej klasy (oprócz
nieudanych eskortowców typu «F 1»)
i zmuszony by∏a do ciàg∏ego improwizowania. Japoƒska marynarka wojenna uzbroi∏a
natomiast swoje jednostki eskortowe w armaty o stosunkowo zbyt du˝ym kalibrze,
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które przeciwko zanurzonym okr´tom podwodnym nieprzyjaciela nie by∏y w stanie du˝o zdzia∏aç. W zasadzie to tylko U.S. Navy
zbudowa∏a okr´ty o porównywalnej wielkoÊci. Mowa o tra∏owcach typu Admirable
i eskortowcach typu «PCE», zbudowanych
w latach 1942 – 1944 w du˝ej liczbie (wypornoÊç 850 ton, jedna armata kal. 76 mm,
szeÊç armat plot, kal. 40 mm, cztery kal.
20 mm, miotacz bomb g∏´binowych „Hedgehog, cztery wyrzutnie i dwie zrzutnie
bomb g∏´binowych). Pr´dkoÊcià, gdy˝ rozwija∏y tylko 14 w´z∏ów, ust´powa∏y jednak
korwetom typu Gabbiano. Reasumujàc,
nale˝y stwierdziç, ˝e praca w∏oskich planistów, konstruktorów i stoczniowców zaowocowa∏a typem bardzo udanego okr´tu
ZOP, a w∏o˝ony trud i zainwestowane koszty zosta∏y przez te w literaturze fachowej
ma∏o postrzegane jednostki zwrócone wielokrotnie.
T∏umaczenie z j´zyka niemieckiego
Micha∏ Jarczyk
Korekta: Jaros∏aw Cichy
Polskie znaczenie nazw korwet typu
Gabbiano podano za: – W∏adys∏aw Kopa-

liƒski, S∏ownik wyrazów obcych i zwrotów
obcoj´zycznych, wydanie XX, Warszawa,
1990, – Anna Ilska, Kazimierz Ilski, Mini
Encyklopedia – Mitologia Antyczna, Poznaƒ
1996, – Leksykon Zwierzàt od A do Z, Warszawa 1991 – Internet Przyp. t∏umacza

1939 bis Mai 1945, Verlag Mittler & Sohn, Hamburg-
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Kilka jednostek oczekujàcych na ostatni rejs prowadzàcy do stoczni z∏omowej. WÊród nich znajdujà si´ cztery pozbawione uzbrojenia korwety typu Gabbiano. Od lewej: Flora, jednostka z numerem burtowym 558, Baionetta, Pomona, holownik Ercole oraz Pelicano.
fot. Achille Rastelli
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– d∏ugowieczny krà˝ownik

Almirante Grau

Aleksandr Mitrofanov
(Litwa)
44

Almirante Grau na fotografii
z ubieg∏ego roku.
fot. zbiory John Rodriguez Asti

P

rzez pierwsze 30 lat XX wieku podstawowym zadaniem floty wojennej Holandii by∏a obrona bogactw naturalnych
Holenderskich Indii Wschodnich (obecnie Indonezji) przed zakusami innych
paƒstw, przede wszystkim Japonii. Realizacja tego zadania wymaga∏a silnej marynarki wojennej. W tym celu w roku 1932
podj´to decyzj´ o budowie 2 lekkich krà˝owników, które mia∏y wejÊç do s∏u˝by
w latach 1941 i 1945. Projekty nowych
okr´tów opracowany zosta∏ przez holenderskiego in˝yniera budowy okr´tów
Hoorft na podstawie wprowadzonego
do s∏u˝by w roku 1937 krà˝ownika De
Ruyter.
Nowe okr´ty mia∏y kad∏ub z wyd∏u˝onym bakiem, nadbudówkà wie˝owà
mieszczàcà pomost nawigacyjny, stanowisko dowodzenia i stanowisko kierowania ogniem artylerii g∏ównego kalibru
oraz jeden komin. GruboÊç pancerza
burtowego 13-75 mm, pok∏adów 2050 mm, grodzi wzd∏u˝nych i poprzecz-

nych 30-50 mm, wie˝ artylerii g∏ównego
kalibru i ich barbet 20-100 mm. Pancerz
pochodzi∏ z niemieckiej firmy Krupp A.
G, francuskiej Marrel Freres i angielskiej
Colvilles Ltd.
Uk∏ad nap´dowy obejmowa∏ 3 turbiny
parowe Parsons o ∏àcznej mocy
78 000 KM, pracujàce za poÊrednictwem
3 przek∏adni z´batych na 3 wa∏y nap´dowe. Par´ dostarcza∏o 6 kot∏ów typu Yarrow. Si∏ownia rozmieszczona w 3 maszynowniach i 3 kot∏owniach zapewnia∏a
pr´dkoÊç 32 w´z∏ów.
Uzbrojenie krà˝owników powstawa∏o
w szwedzkiej firmie Bofors i obejmowa∏o
10 dzia∏ kal. 152,4 mm w 4 wie˝ach (2
trzydzia∏owych i 2 dwudzia∏owych), 6 podwójnie sprz´˝onych dzia∏ plot. kal.
40mm oraz 2 potrójne wyrzutnie torpedowe kal. 533 mm. Przewidywano wyposa˝enie krà˝owników w katapult´ z 2
wodnosamolotami Fokker C-XIW, przeznaczonymi do rozpoznania i korygowania ognia artyleryjskiego.
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Almirante Grau – d∏ugowieczny krà˝ownik
St´pk´ pod pierwszà jednostk´, która
otrzyma∏a nazw´ Kijkduin (zmienionà nast´pnie na Eendracht) po∏o˝ono 19 maja
1939 w stoczni Rottedamse Droogdok
Maatschappij w Rotterdamie, a pod nast´pnà (De Zeven Provinciën) 5 wrzeÊnia
1939 w stoczni Wilton Fijenoord Dok
Maatschappij w Schiedam. W zwiàzku
z wybuchem II wojny Êwiatowej tempo budowy znacznie spad∏o, co by∏o nast´pstwem braku pracowników w znacznej liczbie powo∏anych do wojska.
Po zaj´ciu Holandii w maju 1940 przez
wojska niemieckie okupant postanowi∏
dokoƒczyç budowy jednostek wg zmodyfikowanego projektu „Erzatz EMDEN”,
które zamierzano wcieliç do Kriegsmarine w charakterze krà˝owników szkolnych w okresie mi´dzy po∏owà 1942 a poczàtkiem 1943 roku. Eendracht otrzyma∏
oznaczenie „KH1”, a De Zeven
Provinciën – „KH2”. Okr´ty mia∏y posiadaç nast´pujàce podstawowe parametry:
WypornoÊç standardowa 8350 t
WypornoÊç pe∏na 9820 t
Wymiary g∏ówne 187,3 x 17,25 x 5,6 m
Uzbrojenie 4 x II -150 mm L/55C/38
12 – 37 mm C/38
6 wt kal. 533 mm
2 wodnosamoloty Arado Ar 196
Za∏oga 700 marynarzy i oficerów
Uk∏ad nap´dowy i pr´dkoÊç maksymalna pozosta∏y bez zmian. Dokonano
jedynie minimalnych zmian konstrukcji
kad∏uba, które sprowadza∏y si´ do wpro-

wadzenia wzorem Gneisenau i Scharnhorst, tzw. „Stewy atlantyckiej” dla poprawy dzielnoÊci morskiej krà˝owników.
Zamiast dzia∏ g∏ównego kalibru produkcji firmy Bofors (które ostatecznie
trafi∏y na szwedzkie krà˝owniki Tre Kronor i Göta Lejon) proponowano wykorzystaç dzia∏a przygotowane dla niemieckich krà˝owników typu «M» oraz okr´tów liniowych typu «H», których budow´
anulowano.
Braki materia∏ów i elementów wyposa˝enia, prze∏adowanie stoczni innymi
robotami, a tak˝e akty sabota˝u, spowodowa∏y, ˝e prace przy wykoƒczeniu krà˝owników przebiega∏y bardzo wolno,
a od wrzeÊnia 1941 zosta∏y praktycznie
ca∏kowicie przerwane, bowiem priorytet
zyska∏a wówczas budowa okr´tów podwodnych i ma∏ych jednostek.
Wobec zbli˝ania si´ si∏ alianckich,
Niemcy postanowili zablokowaç podejÊcie do portu w Rotterdamie zatapiajàc
kad∏ub nieukoƒczonego krà˝ownika
„KH2”. Okr´t wodowano 24 grudnia
1944, jednak nie zosta∏ on zatopiony.
Wkrótce po zakoƒczeniu wojny w∏adze Holandii postanowi∏y dokoƒczyç budowy krà˝owników wg planów zmodyfikowanych, odpowiadajàcych wspó∏czesnym wymogom. Pracami kierowa∏ jak
poprzednio in˝. Hooft we wspó∏pracy ze
specjalistami brytyjskiej marynarki wojennej. Opracowanie projektu zakoƒczono w roku 1947.

Holenderski De Ruyter (C 801) w La Valetta na Malcie – 17.09.1962 rok.
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Zmiany dotyczy∏y w pierwszym rz´dzie
uzbrojenia oraz uk∏adu nap´dowego. Jako dzia∏o g∏ównego kalibru wybrano
opracowany w roku 1942 przez firm´ Bofors model uniwersalny kal. 152 mm L/53
z pó∏automatycznym systemem ∏adowania. Charakterystycznym szczegó∏em systemu by∏o to, ˝e przechowywane oddzielnie pociski i ∏uski z ∏adunkiem miotajàcym, by∏y przed za∏adowaniem scalane
w jeden nabój. Dzia∏a mia∏y zostaç
umieszczone w 4 dwudzia∏owych wie˝ach. Uzbrojenie plot. stanowiç mia∏y
4 podwójnie sprz´˝one, stabilizowane
w trzech p∏aszczyznach, dzia∏a kal.
57 mm oraz 8 pojedynczych dzia∏ kal.
40 mm, wszystkie równie˝ produkcji firmy Bofors. Uzbrojenie artyleryjskie by∏o
cz´Êciowo dostarczone bezpoÊrednio
przez firm´ Bofors, a cz´Êciowo wyprodukowane w Holandii na podstawie licencji. Zrezygnowano z wyrzutni torpedowych. Krà˝owniki otrzyma∏y najnowoczeÊniejsze w owym czasie systemy kierowania ogniem oraz wyposa˝enie elektroniczne.
W zwiàzku ze zmianà typów i rozmieszczenia uzbrojenia niezb´dne by∏o
ponowne zaprojektowanie komór amunicyjnych oraz systemu podawania amunicji. G∏´bokiej rekonstrukcji, wykorzystujàc doÊwiadczenia II wojny Êwiatowej,
poddano si∏ownie. Dwie turbiny parowe
De Schelde Parsons z przek∏adniami redukcyjnymi o ∏àcznej mocy 85 000 KM
fot. zbiory Leo van Ginderen
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oraz 4 kot∏y parowe Werkspoor-Yarrow,
zosta∏y rozmieszczone w 2 maszynowniach i 2 kot∏owniach. Szeregowe (eszelonowe) rozmieszczenie uk∏adu nap´dowego wymaga∏o zainstalowania 2 kominów. Pami´tajàc o okolicznoÊciach zatopienia przez Japoƒczyków krà˝ownika
De Ruyter w roku 1942 w czasie bitwy
na Morzu Jawajskim, agregaty pràdotwórcze zosta∏y rozmieszczone w ró˝nych
przedzia∏ach. Wprowadzono równie˝
najnowsze systemy przeciwawaryjne.
W wyniku modernizacji wypornoÊç standardowa okr´tów wzros∏a do 9500 t.
W trakcie budowy niejednokrotnie
zmieniano nazwy okr´tów. W roku 1947
Eendracht przemianowano na Kijkduin,
który jednak po wodowaniu w roku 1950
sta∏ si´ De Zeven Provinciën, podczas,
gdy pierwotnie noszàcy t´ nazw´ sta∏ si´
De Ruyter.
Próby odbiorcze De Ruyter rozpocz´to
wiosnà 1953, a De Zeven Provinciën latem tego roku. Dla sprawdzenia mo˝liwoÊci eksploatacyjnych w ró˝nych warunkach klimatycznych, pierwszy z krà˝owników skierowano do Arktyki, a drugi w szerokoÊci tropikalne. Rezultaty
prób okaza∏y si´ zadawalajàce i po usuni´ciu ró˝nych drobnych usterek okr´ty
wesz∏y do s∏u˝by: De Ruyter – 18 listopada, a De Zeven Provinciën – 17 grudnia
1953.

W latach pi´çdziesiàtych i poczàtku
szeÊçdziesiàtych krà˝owniki wype∏nia∏y
intensywnà s∏u˝b´, przeprowadzajàc d∏ugie rejsy w ró˝ne rejony Êwiata, pe∏niàc
równie˝ funkcj´ jednostek flagowych zespo∏ów. Jesienià 1955 na pok∏adzie De
Ruyter królowa Juliana z ma∏˝onkiem
z∏o˝y∏a oficjalnà wizyt´ na Holenderskich Antylach, zaÊ w czasie swej wizyty
w Holandii szach Iranu, w∏aÊnie na pok∏adzie tego krà˝ownika odby∏ rejs
z Aarhus do Amsterdamu. Krà˝owniki
bra∏y aktywny udzia∏ w manewrach NATO, takich jak „Fair Wind” (lipiec 1956)
czy „Shipshare” (wrzesieƒ 1958).
W celu zwi´kszenia potencja∏u obrony
plot. zespo∏ów floty, w poczàtku lat
szeÊçdziesiàtych zadecydowano o uzbrojeniu krà˝owników w amerykaƒski rakietowy kompleks plot. „Terrier”. Z uwagi
jednak na wysoki koszt modernizacji,
ograniczono si´ jedynie do De Zeven
Provinciën. Prace modernizacyjne zosta∏y przeprowadzone mi´dzy kwietniem
1962 a sierpniem 1964 przez stoczni´
Rotterdamse Droogdok Maatschappij
oraz amerykaƒskà baz´ morskà w Norfolk. W toku prac zdemontowane zosta∏y
rufowe wie˝e artyleryjskie g∏ównego kalibru oraz dzia∏a kal. 57 mm, a tak˝e
dziobowe dzia∏a kal. 40 mm. Pok∏ad
w rufowej cz´Êci kad∏uba zosta∏ podniesiony do poziomu pok∏adu Êródokr´cia

(baku), tam zosta∏a umieszczona wyrzutnia z dwoma prowadnicami dla rakiet
plot. „Terrier RIM-2”. Zamiast tylnego
komina i masztu krà˝ownik otrzyma∏
masztokomin z antenà radaru obserwacji
powietrznej LWO2, dalej w kierunku rufy powsta∏ maszt kratownicowy z antenà
radaru SPS-34 oraz 2 anteny radarów
SPG-55 kierowania ogniem kompleksu
„Terrier”.
De Ruyter do roku 1972 pe∏ni∏ funkcj´
jednostki flagowej 5 Flotylli (w koƒcu lat
siedemdziesiàtych
przemianowanej
na Grup´ Operacyjnà 429.5), uczestniczàc w manewrach NATO. Ostatnimi
okaza∏y si´ manewry „Spinning Nut”
(kwiecieƒ 1972). W dniu 26 kwietnia
1973 w zwiàzku z ograniczeniem wydatków na cele wojskowe i budowà nowych
fregat typu Tromp, okr´t skreÊlono z listy
floty.
WczeÊniej jednak, bo ju˝ w marcu tego
roku podpisano porozumienie o sprzeda˝y krà˝ownika do Peru. By∏a to odpowiedê tego kraju na fakt zakupienia
przez Chile szwedzkiego krà˝ownika
Göta Lejon. W dniu 23 maja 1973 w bazie holenderskiej marynarki wojennej
w Den Helder nastàpi∏o uroczyste podniesienie peruwiaƒskiej bandery na Almirante Grau, bo takà nazw´ na czeÊç bohatera narodowego Peru otrzyma∏ dawny
De Ruyter.

Bliêniaczy holenderski De Zeven Provinciem po modernizacji i przebudowie na okr´t rakietowy. Fotografia równie˝ zosta∏a wykonana w La
Valetta, lecz w drugiej po∏owie lat szeÊçdziesiàtych.
fot. zbiory Leo van Ginderen
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Almirante Grau (eks-De Ruyter) na wodach peruwiaƒskich w 1974 roku.

W dniu 13 czerwca Almirante Grau
opuÊci∏ Den Helder., 28 czerwca
na Atlantyku przy∏àczy∏ si´ do niego peruwiaƒski niszczyciel rakietowy Palacios,
a 11 lipca oba okr´ty wesz∏y do g∏ównej
bazy floty Peru w Callao.
Ju˝ w czasie tego rejsu krà˝ownik
uczestniczy∏ w zakrojonych na szerokà
skal´ manewrach Marina de Guerra del
Peru pod kryptonimem „Julio”, w których udzia∏ bra∏ tak˝e krà˝ownik Coronel
Bolognesi, niszczyciele, okr´ty podwodne, kutry torpedowe oraz zbiornikowiec.
W dniu 7 lipca 1976 po wejÊciu
do s∏u˝by we flocie holenderskiej nowej
fregaty De Ruyter, krà˝ownik De Zeven
Provinciën zosta∏ odstawiony do rezerwy
i przedstawiciele marynarki wojennej Peru rozpocz´li z miejsca rozmowy o mo˝liwoÊciach jego nabycia. Porozumienie
podpisano 14 sierpnia 1976 i nowy okr´tu peruwiaƒskiej floty otrzyma∏ nazw´
Aguirre, na czeÊç dowódcy monitora Huascar, poleg∏ego w bitwie u przylàdka
Angamos.
W zwiàzku z odmowà zgody w∏adz Stanów Zjednoczonych na wykorzystywanie
przez Peru systemu przeciwlotniczego
„Terrier”, postanowiono przebudowaç
Aguirre na krà˝ownik – Êmig∏owcowiec
(crucero portahelicopteros) wzorem brytyjskich jednostek Blake i Tiger. Prace te
zosta∏y przeprowadzone przez stoczni´
Rotterdamse Droogdok Maatschappij
w okresie mi´dzy wrzeÊniem 1976 a paêdziernikiem 1977.
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W trakcie modernizacji w rufowej cz´Êci zamontowano obszerny hangar (20,4
x 16,5 m), mieszczàcy 3 Êmig∏owce typu
„Sea King” SH-3D lub 4 mniejsze maszyny oraz przygotowano pok∏ad lotniczy o wymiarach 17 x 35 m. Dach hangaru móg∏ s∏u˝yç jako dodatkowe stanowisko startowe. Przeprowadzono równoczeÊnie remont kapitalny uk∏adu nap´dowego oraz zamontowano nowe Êrodki
walki radioelektronicznej i ∏àcznoÊci.
Rozpatrywano równie˝ mo˝liwoÊç za-

fot. zbiory John Rodriguez Asti

montowania w przysz∏oÊci 4 wyrzutni
przeciwokr´towych pocisków rakietowych typu „Otomat” oraz osimioprowadnicowego kontenera rakietowych
pocisków plot. „Aspide” (ze wzgl´dów
ekonomicznych projekty te nie zosta∏y
zrealizowane).
Âmig∏owce krà˝ownika mog∏y realizowaç szeroki wachlarz zadaƒ: zwalczaç
okr´ty podwodne (ASW) i nawodne
(ASV), wysadzaç desanty pododdzia∏ów
piechoty morskiej i si∏ specjalnych, pro-

Aguirre (eks-De Zeven Provinciën) w trakcie przebudowy w stoczni Rotterdamse Droogdok
Maatchappij na krà˝ownik Êmig∏owcowy. Fotografia pochodzi z 1977 roku.
fot. zbiory John Rodriguez Asti
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Uroczyste powitanie Aquirre w Callao w dniu 17 maja 1978 roku. fot. zbiory John Rodriguez Asti

wadziç wsparcie ogniowe z powietrza.
W wersji AWS „Sea King” móg∏ zabieraç
4 torpedy Mk 46 lub Mk 44, bomby g∏´binowe, do 32 boi hydroakustycznych
i opuszczany hydrolokator, zaÊ w wersji
ASV pociski rakietowe klasy powietrze-okr´t AM-39 „Exocet”.
W paêdzierniku 1977 transportowiec
Indepedencia dostarczy∏ z Peru za∏og´
i paliwo dla krà˝ownika, a w poczàtku listopada rozpocz´to próby morskie Aguirre. W dniu 24 lutego 1978 odby∏o si´
w Den Helder uroczyste podniesienie
peruwiaƒskiej bandery na Aguirre i niszczycielu Garcia y Garcia (dawny holenderski Holland). 22 kwietnia oba okr´ty,
które utworzy∏y grup´ operacyjnà Grupo de Tarea 11.9, rozpocz´∏y przejÊcie

na ojczyste wody, które osiàgn´∏y uroczyÊcie witane 17 maja 1978.
W koƒcu lat siedemdziesiàtych – poczàtku osiemdziesiàtych Almirante Grau
i Aguirre uczestniczy∏y aktywnie w rozmaitych krajowych i mi´dzynarodowych
manewrach morskich, takich jak „UNITAS”, odwiedzajàc przy tym liczne porty
Peru. Almirante Grau wykorzystywano
równie˝ w charakterze jednostki szkolnej, która odbywa∏a rejsy wzd∏u˝ ojczystego wybrze˝a z kadetami Szko∏y Marynarki Wojennej na pok∏adzie. W dniu 5
paêdziernika 1979 oba krà˝owniki
uczestniczy∏y w najwi´kszej paradzie
morskiej na redzie Callao zorganizowanej z okazji 100 rocznicy bitwy ko∏o przylàdka Angamos. W paradzie uczestniczy-

∏o 35 okr´tu peruwiaƒskiej marynarki
wojennej. W poczàtkach 1986 Aguirre
odby∏ rejs zagraniczny z kadetami la
Escuela Naval na trasie Callao – Balboa
(Panama) – La Guayra (Wenezuela –
Cartagena (Kolumbia) – Paita – Talara –
Callao.
W po∏owie roku 1980 Almirante Grau
zosta∏ odstawiony do remontu w bazie
morskiej Callao, gdzie zasta∏ jednostk´
w styczniu 1981 wybuch konfliktu granicznego z Ekwadorem. W dniu 29 stycznia, nie baczàc na brak pe∏nej gotowoÊci
technicznej, krà˝ownik skierowano
z konwojem na pó∏noc do portów Paita
i Bayovar. Aguirre oraz szereg innych
okr´tów zosta∏ skierowany na po∏udnie
do portu Pisco, bowiem nie mo˝na by∏o
wykluczyç mo˝liwoÊci pojawienia si´
ekwadorskich okr´tów i w tym rejonie.
W poczàtku lat osiemdziesiàtych podj´to decyzj´ o modernizacji Almirante
Grau zgodnie z najnowszymi wymogami.
Czynnikiem, który sk∏oni∏ Peruwiaƒczyków do podj´cia tego kroku by∏a modernizacja w USA okr´tów liniowych typu
Iowa oraz doÊwiadczenia konfliktu falklandzkiego. Zadanie opracowania zakresu niezb´dnych prac zlecono brytyjskiej firmie YARD (Yarrow Admiralty
Research and Development), która
wczeÊniej uczestniczy∏a w modernizacji
peruwiaƒskich niszczycieli Ferre i Palacios. W wyniku konkursu, w którym
uczestniczy∏o 6 zagranicznych firm,
w dniu 6 sierpnia 1983 zosta∏ zawarty
kontrakt na przeprowadzenie modernizacji z konsorcjum firm, w którego sk∏ad
wesz∏y Hollandse Signaal Apparatten
BV (HAS) i Amsterdamse Droogdok
Maatschappij (ADM). Póêniej w zwiàz-

Aquirre w trakcie manewrów w 1979 roku, na drugim planie jeden z dwóch zmodernizowanych niszczycieli typu Daring.
fot. zbiory John Rodriguez Asti
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Almirante Grau w uj´ciu od rufy w 1979 roku.

ku z upadkiem firmy ADM, odpowiedzialnoÊç za realizacj´ prac przejà∏ jedynie HAS.
25 marca 1985 Almirante Grau przyby∏
do Amsterdamu. Zakoƒczenie prac planowano na 13 paêdziernika 1987, a obejmowaç one mia∏y remont i modernizacj´
dzia∏ g∏ównego kalibru, wymiana 8 pojedynczych dzia∏ kal. 40 mm L/70 Bofors
na 4 podwójnie sprz´˝one Breda Bofors
40 mm L/70 Compact, zamontowanie
kompleksu plot „Albatros” z oÊmioprowadnicowym kontenerem startowym rakiet plot. „Aspide” zamiast rufowego
dzia∏a kal. 57 mm, a tak˝e 8 wyrzutni
przeciwokr´towych pocisków rakietowych typu „Otomat Mk-2” lub MM-40
„Exocet”.
Proponowano równie˝ wyposa˝enie
okr´tu w najnowsze systemy kierowania
ogniem: WM-25 dla dzia∏ g∏ownego kalibru, LIROD (Lightweight Radar Optronic Director) dla g∏ownego kalibru oraz
obrony plot., a tak˝e radar STIR (Separated Tracking and Ilumination Radar)
kierowania kompleksem rakiet przeciwokr´towych.
Zamiast dotychczasowych, przestarza∏ych radarów proponowano zamontowanie radaru DAO8 wykrywania celów nawodnych oraz LWO8 wykrywania celów
powietrznych, których anteny mia∏y znajdowaç si´ odpowiednio na fok i grot
maszcie. Ârodki walki radioelektronicz-
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fot. zbiory John Rodriguez Asti

nej mia∏y obejmowaç system pasywny
MAGE/ESM „RAPIDS” (Radar Passive
Identification System) oraz aktywne
Êrodki przeciwdzia∏ania radioelektronicznego (ECM) „Scimitar”. Przewidywano wymian´ stacji hydroakustycznej
CWE-610 na nowà PH-34 produkcji firmy Signaal. Wystrzeliwanie celów pozorowanych zapewniç mia∏y 2 wyrzutnie
DAGAIE i 1 SAGAIE produkcji francuskiej.
Wszystkie wymienione wczeÊniej systemy mia∏y wspó∏pracowaç z systemem
kierowania bojowego SEWACO (Sensor
Weapon Control and Command) w wersji Foresee, produkcji firmy Signaal,
znajdujàcym si´ w nowym centrum informacji bojowej (COC – Centro de Operaciones de Combate).
Dla zapewnienia wymiany informacji
krà˝ownika z innymi okr´tami i Êmig∏owcami planowano wyposa˝yç krà˝ownik
w systemy Link Y oraz VESTA (Versatil
Transponder System), dzi´ki czemu móg∏
on efektywniej wykonywaç zadania jednostki flagowej zespo∏u.
Modernizacja si∏owni sprowadza∏a si´
do zmiany paliwa opalajàcego kot∏y parowe z mazutu na D-2 oraz zwi´kszenia
mocy elektrowni pok∏adowych przez za-

montowanie dodatkowych 4 wysokopr´˝nych agregatów pràdotwórczych.
W trakcie prac pojawi∏ si´ nieoczekiwanie nowy problem, bowiem 28 lipca

Uj´cie masztu Almirante Grau po modernizacji oraz instalacji nowych radarów.
fot. zbiory John Rodriguez Asti
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Po powrocie Almirante Grau do kraju
jego modernizacja
kontynuowana by∏a
na miar´ przydzielonych Êrodków finansowych w stoczni SIMA-Callao. W roku
1992 (wg innych êróde∏ w 1993) okr´t zosta∏ uzbrojony w 8
wyrzutni rakiet „Otomat Mk-2”, w zwiàzStanowisko kierowania pracà g∏ównych turbin Almirante Grau.
ku z czym zosta∏
fot. zbiory Aleksandr Mitrofanov
przeklasyfikowany
z lekkiego krà˝ownika na lekki krà˝ow1986 prezydent Peru Alan Garcia postanik rakietowy (crusero ligero misilero –
nowi∏ mocno ograniczyç Êrodki przeznaCLM-81). W roku 1996 zamiast 4 dzioczone na modernizacj´ krà˝ownika.
bowych dzia∏ 40 mm zamontowano 2 poI choç w koƒcu dowództwo marynarki
dwójnie sprz´˝one dzia∏a 40 mm L/70
wojennej zdo∏a∏o uzyskaç w koƒcu cz´Breda-Bofors Compact (zdj´te z wycofaÊciowe ich zwi´kszenie, to jednak przynego niszczyciela Palacios). Uzbrojenie
sz∏o ograniczyç zakres modernizacji
plot. zosta∏o tak˝e wzmocnione przez zaw stosunku do przyj´tych planów. Trzeba
instalowanie w SIMA-Callao wyrzutni
by∏o zrezygnowaç z wyrzutni rakietoMGP-86 dla rakiet plot. typu „Ig∏a” prowych, nowej stacji hydroakustycznej,
dukcji rosyjskiej.
dzia∏ 40 mm Breda-Bofors, wyrzutni ceW odró˝nieniu od swego „siostrzanelów pozorowanych SAGAIE. W tym czago” okr´tu CH-84 Aguirre nie by∏ modersie za∏oga w∏asnymi si∏ami przeprowadzinizowany, tym nie mniej jednak jednost∏a remont pomieszczeƒ mieszkalnych.
ka znajdowa∏a si´ w dobrym stanie techW dniu 7 sierpnia 1986 dekretem prenicznym. W czasie konfliktu granicznego
zydenta republiki krà˝ownik Aguirre pe∏z Ekwadorem w roku 1995 krà˝ownik
niàcy w tym czasie funkcj´ jednostki flauczestniczy∏ w patrolowaniu i przeprogowej eskadry zosta∏ przemianowany
wadzaniu konwojów wzd∏u˝ wybrze˝a
na Almirante Grau, zaÊ noszàcy dotychPeru. W tym czasie na proÊb´ dowódcy
czas t´ nazw´ okr´t sta∏ si´ „Proyecto de
krà˝ownika rozpatrywano mo˝liwoÊç zaModernizacion 01” (PM-01).
montowania 4 wyrzutni pocisków przeW dniu 23 stycznia 1988 PM-01 rozpociwokr´towych MM-38 „Exocet”, zdj´czà∏ przejÊcie do Peru, które osiàgnà∏ 15
tych ze starego niszczyciela Palacios.
lutego. W tym samym dniu jednostka poW roku 1996 holenderska firma Signaal
wróci∏a do swej dawnej nazwy.
Dziobowe dzia∏a kal. 152 mm i 40 mm Breda -Bofors Almirante Grau.
fot. zbiory Aleksandr Mitrofanov
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opracowa∏a projekt modernizacji systemów radioelektronicznych CH-84, w tym
szczególnie radaru DA-05. Plany te jednak, podobnie jak i inne nie zosta∏y zrealizowane.
W dniu 21 marca 1999 Aguirre zosta∏
wycofany ze s∏u˝by i przeznaczony jako
„êród∏o” cz´Êci zamiennych dla Almirante Grau. Autor artyku∏u obserwowa∏
z powietrza latem 2000 roku krà˝ownik-

Prawoburtowa bateria rakiet przeciwokr´towych „Otomat” Mk 2 na Almirante Grau.
fot. zbiory Aleksandr Mitrofanov

-Êmig∏owcowiec osadzony na pla˝y
na pó∏noc od Callao. W literaturze pojawi∏y si´ informacje, ˝e w∏aÊnie w tym roku okr´t zosta∏ rozebrany na z∏om.
CLM-81 Almirante Grau nadal pozostawa∏ w sk∏adzie Marine de Guerra del
Peru b´dàc najstarszym na Êwiecie czynnym krà˝ownikiem i jedynym okr´tem
z silnym uzbrojeniem artyleryjskim.
W ca∏ym szeregu êróde∏, w tym o tak
wa˝kim charakterze jak Jane’s Fighting
Ships pojawi∏y si´ informacje, ˝e okr´t
zosta∏ odstawiony do rezerwy i wykorzystywany jest w charakterze p∏ywajàcych
koszar, itp., jednak nie odpowiadajà one
prawdzie. Przyk∏adem mo˝e byç fakt
czynnego udzia∏u krà˝ownika w przeprowadzonych w roku 2002 wspólnych amerykaƒsko-peruwiaƒskich
manewrach
„SIFOREX 2002”, çwiczeniach „PreUnitas Anfibio Chavin” i „Unitas 45-2004”
(latem 2004). Tym niemniej jednak pla-
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G-9W centrum informacji bojowej na Almirante Grau.
fot. zbiory Aleksandr Mitrofanov
Ekrany radarów w centrum informacji bojowej Almirante Grau.
fot. zbiory Aleksandr Mirofanov

Podstawowe dane taktyczno-techniczne krà˝owników Almirante Grau i Aguirre
Pierwotny projekt techniczny (1938)
Podstawowe wymiary: d∏ugoÊç maks. – 185,01 m, szerokoÊç – 16,99 m, zanurzenie – 5,6 m
WypornoÊç: standardowa – 8350 t, pe∏na – 9620 t
Uk∏ad nap´dowy: turbiny parowe o mocy 78 000 KM pracujàce na 3 wa∏y, 6 kot∏ów parowych, pr´dkoÊç – 32 w´z∏y
Uzbrojenie: 2 X III, 2 X II – 150 mm, 6 x II – 40 mm, 4 x II – 12,7 mm, 3 x II wt kal. 533 mm, 2 katapulty z 2 wodnosamolotami Fokker C-XIW
Po wejÊciu do s∏u˝by (1953)
Podstawowe wymiary: d∏ugoÊç maks. – 185,70 m (De Zeven Provinciën), 187,32 m (De Ruyter), szerokoÊç – 17,25 m,
zanurzenie – 9,15 m
WypornoÊç: standardowa – 9681 t, pe∏na – 12 040 t
Uzbrojenie: 4 x II – 152,4 mm L/53, 4 x II – 57 mm L/60, 8 x I – 40 mm L/70, wyrzutnie pocisków oÊwietlajàcych/ pasywnych zak∏óceƒ
kal. 103 mm, 2 wyrzutnie bomb g∏´binowych
Opancerzenie: burta 76-50 mm, wie˝e g∏ównego kalibru 125-50 mm, stanowisko dowodzenia 125-50 mm, pok∏ady 30-20 mm
Uk∏ad nap´dowy: turbiny parowe o ∏àcznej mocy 85 000 KM, pracujàce na 2 wa∏y, -4 kot∏y parowe, pr´dkoÊç – 32,2 w´z∏a,
zasi´g 2100 Mm/32 w´z∏ach, 7000 Mm/12 w´z∏ach
Wyposa˝enie elektroniczne i systemy kierowania ogniem: 2 systemy kierowania ogniem dzia∏ kal. 152,4 mm – HSA M25,
4 systemy kierowania ogniem dzia∏ kal. 57 mm i 40 mm – HSA M 45, radar obserwacji nawodnej – DA 02,
radar obserwacji powietrznej – LW – 02, radiowysokoÊciomierz – SGR 104, radar nawigacyjny – ZW-01
De Zeven Provinciën po modernizacji w roku 1964
Uzbrojenie: 2 x II – 152,4 mm L/53, 3 x II – 57 mm L/60, 4 x I – 40 mm L/70, 1 dwuprowadnicowa wyrzutnia rakiet „Terrier RIM-2”
Wyposa˝enie radioelektroniczne i systemy kierowania ogniem: radar obserwacji celów nawodnych – DA 0, radar obserwacji celów powietrznych – SPS-34, radiowysokoÊciomierz – SGR 104, system kierowania ogniem dzia∏ kal. 152,4 mm – HSA M25, 3 systemy kierowania
ogniem dzia∏ kal. 57 mm i 40 mm – HSA M 45, 2 systemy naprowadzania rakiet „Terrier” – SPG-35, radar nawigacyjny – ZW-01
Aguirre (eks- De Zeven Provinciën) po modernizacji w roku 1978
WypornoÊç: standardowa – 10 007 t, pe∏na – 12 446 t
Uzbrojenie:zdemontowana wyrzutnia rakiet „Terrier”, zabudowany hangar i pok∏ad lotniczy dla 4 Êmig∏owców typu „Sea King” lub 5 AB-212
AS, – pozosta∏e uzbrojenie bez zmian
Wyposa˝enie radioelektroniczne i systemy kierowania ogniem: zdemontowane SPG 35, SPG 104 i SPS 34, zamontowane 2 radary nawigacyjne Decca i system kierowania ogniem NA -10, pozosta∏e wyposa˝enie bez zmian (póêniej zamontowano optoelektroniczny system kierowania ogniem LIROD 8)
Almirante Grau (eks-De Ruyter) wg stanu na rok 2004
WypornoÊç: standardowa – 9681 t, pe∏na – 12 165 t
Uzbrojenie: 4 x II – 152,4 mm L/53 Bofors, 2 x II – 40 mm L/70 Breda-Bofors, 4 x I – 40 mm L/70 Bofors, 8 x I1 wyrzutni rakiet
przeciwokr´towych „Otomat Mk 2”, ? x V wyrzutni rakiet plot „Ig∏a”, 2 wyrzutnie bomb g∏´binowych Mk VII Mod. 0, 1 x X wyrzutni
celów pozorowanych CSEE SAGAIE, 2 x X wyrzutni celów pozorowanych CSEE DAGAIE
Wyposa˝enie radioelektroniczne i systemy kierowania ogniem: radar obserwacji celów nawodnych Signaal DA 08, radar obserwacji celów
powietrznych Signaal LW – 08, system kierowania ogniem Signaal WM – 25, 2 radary nawigacyjne Decca 1226, system kierowania ogniem
Signaal STIR – 24, 2 optoelektroniczne systemy kierowania ogniem LIROD 8, -pasywny system zak∏óceƒ elektronicznych MAGE RAPIDS,
aktywny system przeciwdzia∏ania elektronicznego CME Scimitar, system dowodzenia i informacji bojowej SEWACO
Za∏oga: 650 ludzi, w tym 48 oficerów

Nr 68 (6/2004)

• OKR¢TY WOJENNE

51

Almirante Grau – d∏ugowieczny krà˝ownik

Podstawowe dane uzbrojenia artyleryjskiego krà˝ownika Almirante Grau
Charakterystyka/typ
Compact
Producent
D∏ugoÊç lufy, mm
Pr´dkoÊç poczàtkowa m/s
DonoÊnoÊç m
Pu∏ap m
Masa dzia∏a, t (bez amunicji)
Zapas amunicji, szt.
Masa pocisku, kg
Masa ∏adunku, kg
SzybkostrzelnoÊç/luf´
strza∏ów/minut´
Kàt podniesienia lufy
Model rok

Bofors TAK
152,4 mm L/53
Bofors
8056
900
25 970
14 000
113
3250
51
35,15

Bofors TAK
57 mm L/ 60
Bofors
3420
825
14 500
10 300
24
8600
2,6
3,65

ofors TAK
40 mm L/70
Bofors
2800
1025
12 600
4000
2,8
16
0.96
2,4

Bofors TAK
40 mm L/70
Bofors
2800
1025
12 600
8700
5,5
728
0.96
2,4

10
-15 +68
1942

130
-10 +90
1950

300
- 3 +85
1948

300
-13 +85
1976

nuje si´ ostateczne wycofanie krà˝ownika ze s∏u˝by w peruwiaƒskiej marynarce
wojennej w roku 2008.
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Maciej S. Sobaƒski
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Almirante Grau na fotografii wykonanej w bazie Callao w maju 2004 bie˝àcego roku.

Redakcja serdecznie dzi´kuje John Rodriguez Asti za przes∏anie interesujàcych
fotografiii materia∏ów do powy˝szego artyku∏u.
Gracias, amigo
fot. Dariusz Adamczyk

Baku w trakcie ostatnich prób odbiorczych
na Morzu Czarnym w 1987 roku.
fot. zbiory Anatolij N. Odajnik

Ci´˝kie krà˝owniki lotnicze
typu Kijew (Projekt 1143)
S¸U˚BA OKR¢TÓW
Noworossyjsk
St´pk´ pod budow´ trzeciej jednostki
serii proj. 1143, która otrzyma∏a pierwotnie nazw´ Charkow, zmienionà nast´pnie
na Noworossyjsk, po∏o˝ono w stoczni Czernomorskij Sudostroitielnyj Zawod w Niko∏ajewie na pochylni nr „0” w dniu 30
wrzeÊnia 1975 roku, bezpoÊrednio po wodowaniu Minska. Jednostka, która powstawa∏a wg zmodyfikowanego projektu proj.
1143.3 uwzgl´dniajàcego ju˝ doÊwiadczenia wst´pnej eksploatacji prototypowego
Kijewa otrzyma∏a numer stoczniowy
„S-103”.
Podstawowe modyfikacje sprowadza∏y
si´ do powi´kszenia pojemnoÊci hangaru
do 24 maszyn, dzi´ki czemu mo˝liwy by∏
wzrost liczebnoÊci pok∏adowej grupy lotniczej do 36 samolotów i Êmig∏owców. RównoczeÊnie zlikwidowano niepraktyczne ka-

Nr 68 (6/2004)

• OKR¢TY WOJENNE

d∏ubowe wyrzutnie torpedowe kal. 533 mm
oraz zamierzano zastàpiç 2 podwójne wyrzutnie rakiet plot. bliskiego zasi´gu „Osa-M” przez 12 pionowych oÊmiorurowych
wyrzutni pocisków plot. systemu „Kin˝a∏”
(SA-N-9)40. Cz´Êciowa wymiana wyposazenia elektronicznego i koniecznoÊç zwi´kszenia liczebnoÊci za∏ogi spowodowa∏y rezygnacj´ z dodatkowych 8 rakietowych pocisków przeciwokr´towych P-500 „Bazalt”
przeznaczonych do ponownego za∏adowania wyrzutni41.
Zgodnie z projektem nowy okr´t mia∏
zostaç wyposa˝ony ju˝ w ponaddêwi´kowe
samoloty pionowego startu i làdowania
Jak-41, które jednak nie wysz∏y jeszcze poza stadium prototypów, wobec czego pozostawiono dotychczasowe maszyny Jak-38M, do dyspozycji których pozostawiono
jednak na okr´cie zwi´kszony do 1800 t zapas paliwa lotniczego.

Jednostk´ wodowano w dniu 26 grudnia
1978 roku, jednak w zwiàzku ze wspomnianymi wczeÊniej modyfikacjami prace wykoƒczeniowe przebiega∏y bardzo powoli
i dopiero 14 sierpnia 1982 Noworossyjsk zosta∏ oficjalnie przej´ty przez marynark´ wojennà. Okr´t zgodnie z planem dyslokacji
przeznaczony by∏ do s∏u˝by na Dalekim
Wschodzie w zwiàzku z czym w dniu 24 listopada 1982 zosta∏ formalnie wcielony
w sk∏ad Floty Oceanu Spokojnego. Jednostka pozostawa∏a jednak nadal na Morzu
Czarnym, gdzie w sk∏adzie Floty Czarnomorskiej zdawa∏a kolejne zadania, zgrywa∏a nowà za∏og´ i przygotowywa∏a si´
40. wg Reznik B., Wojenno-morskaja afera – serwis
internetowy www.laes.sbor.ru
41. wg Ba∏akin S. A., Awianoscy mira..., system „Kin˝a∏” nie zosta∏ zamontowany na pok∏adzie Noworossyjska i okr´t by∏ pozbawiony rakietowej obrony plot. bliskiego zasi´gu.
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Uj´cie prawej burty Noworossyjska z wrzeÊnia 1983 roku.

do przerzutu na miejsce s∏u˝by. W dniu 9
maja 1983 Noworossyjsk uczestniczy∏ na redzie Sewastopola w paradzie z okazji Dnia
Zwyci´stwa, by ju˝ 14 maja opuÊciç ostatecznie wody Morza Czarnego. Okr´t wraz
z eskortujàcymi niszczycielami Sdier˝anyj
(zmieniony nast´pnie przez Obrazcowyj)
i Nachodcziwyj wyruszy∏ do Siewieromorska trasà przez CieÊniny Tureckie, Morze
Âródziemne i dalej wokó∏ Europy. Port
przeznaczenia osiàgnà∏ Noworossyjsk
w dniu 7 czerwca 1983 roku. PrzejÊcie radzieckiego zespo∏u, który uzupe∏nia∏
w marszu paliwo z towarzyszàcych zbiornikowców, korzystajàc z systemu „Struna”,
wzbudzi∏ spore zainteresowanie flot paƒstw
NATO, które ca∏y czas Êledzi∏y przebieg rejsu. Na Dalekiej Pó∏nocy przeprowadzono
próbne strzelanie rakiet „Bazalt” oraz kontynuowano szkolenie za∏ogi w warunkach
oceanicznych uczestniczàc w çwiczeniach
„Mistral” i „Okiean-83”. Nie oby∏o si´
przy tym bez awarii, bowiem w dniu 26
wrzeÊnia 1983 utracono jeden z pok∏adowych Êmig∏owców Ka-27, przy czym zginà∏
jeden z pilotów.
W dniu 17 paêdziernika 1983 zespó∏
pod dowództwem wiceadm. Dymowa
w sk∏adzie Noworossyjsk (d-ca kpt, I rangi
[kmdr] B. P. Czernych), krà˝ownik rakietowy Niko∏ajew, fregata rakietowa Porywistyj,
du˝y okr´t desantowy Aleksander Niko∏ajew
wyszed∏ z Siewieromorska kierujàc si´
na wody Dalekiego Wschodu. Zespó∏ odwiedzi∏ Luand´ (Angola), Victorie (wyspa
Sokotra u wybrze˝y Afryki – Somali), Maputo (Mozambik) i Madras (Indie). Rejs
zakoƒczono 27 lutego 1984 roku po przej-
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Êciu 23 285 Mm, a w jego trakcie lotnictwo
pok∏adowe przeprowadzi∏o oko∏o 600 lotów.
Jeszcze w roku 1984 okr´t uczestniczy∏
na manewrach Floty Oceanu Spokojnego
pod kryptonimem „Go∏ubaja Strie∏a”
i „Dlinnaja` Osien”0.
W roku 1985 jednostka w sk∏adzie dowodzonego przez wiceadm. Dymowa zespo∏u
ró˝norodnych si∏ uczestniczy∏a w çwiczeniach taktyczno-operacyjnych Floty Oceanu Spokojnego, których g∏ównym zadaniem by∏o sprawdzenie mo˝liwoÊci przeprowadzenia kombinowanego uderzenia
z du˝ego dystansu na baz´ U.S. Navy w Pearl Harbor, a nast´pnie poszukiwanie
i zwalczanie amerykaƒskich okr´tów podwodnych na wodach Morza Filipiƒskiego.
Za udzia∏ w çwiczeniach Noworossyjsk
otrzyma∏ od organizatorów ocen´ „dobry”.
W roku 1987 dowodzony przez kpt.
I rangi (kmdr) J.J. Litwinienko okr´t przeprowadzi∏ pokazowe strzelanie kompleksem rakiet przeciwokr´towych do celów nawodnych, zaÊ w dniach 12 – 16 maja 1988
z∏o˝y∏ oficjalnà wizyt´ w pó∏nocnokoreaƒskim (KRL-D) porcie Wonsan42.
W okresie czynnej s∏u˝by jednostki we
Flocie Oceanu Spokojnego z pok∏adu Noworossyjska przeprowadzono ogó∏em oko∏o 1900 startów samolotów i 2300 startów
Êmig∏owców43.
Brak Êrodków finansowych i mo˝liwoÊci
technicznych uniemo˝liwia∏ systematyczne
prowadzenie bie˝àcych remontów, w rezultacie czego okr´t bardzo szybko wypracowywa∏ resurs pracy urzàdzeƒ pok∏adowych.
WyjÊcia w morze stawa∏y si´ coraz rzadsze,

fot. zbiory Arthur D. Baker III

a ostatnie mia∏o miejsce w roku 1991,
po czym m∏odà wiekiem, lecz mocno ju˝
zu˝ytà i wyeksploatowanà jednostk´ odstawiono do rezerwy stawiajàc na kotwicy
w Zatoce Postowaja w pobli˝u Sowietskoj
Gawanii. Dalsze losy Noworossyjska przebiega∏y bardzo podobnie do bliêniaczego
Minska. W dniu 30 czerwca 1993 okr´t
skreÊlono ze stanu floty, a 31 sierpnia 1994
ostatecznie rozformowano jego za∏og´.
W roku 1995 wycofanà, lecz nadal znajdujàcà si´ w dobrym jak na „z∏om” stanie
technicznym, zakupi∏a w celu z∏omowania
za kwot´ 4,314 mln USD po∏udniowokoreaƒska firma Yang Distribution Co, która
w styczniu 1996 przeholowa∏a jà do portu
Busan. Dalsze losy eks-Noworossyjska nie
sà znane, trudno jednoznacznie stwierdziç
czy okr´t zosta∏ zgodnie z za∏o˝eniami poci´ty na „˝yletki” czy tez znaleziono dla niego inne bardziej „pokojowe” przeznaczenie.
Baku – Admira∏ F∏ota Sowietskogo
Sojuza Gorszkow – Admira∏ Gorszkow
Decyzj´ o budowie kolejnego, czwartego
ju˝ okr´tu lotniczego, który otrzyma∏ nazw´
Baku w∏adze radzieckie podj´∏y w roku
1977, z tym jednak, ˝e ta jednostka mia∏a
powstaç wed∏ug projektu oznaczonego jako
proj. 1143.4. Wspomniany projekt mia∏ zostaç w porównaniu z prototypem w bardzo
powa˝nym stopniu zmodyfikowany, bowiem od momentu rozpocz´cia wst´pnych
prac projektowych min´∏o ju˝ bez ma∏a 10
42. wg Ba∏akin S. A., Awianoscy mira...
43. wg Demidow M. W., Oczierg istoriji...
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Noworossyjsk w bardzo interesujàcym uj´ciu od rufy
równie˝ w 1983 roku. Fot. zbiory Arthur D. Baker III
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Noworossyjsk w marszu z maksymalnà pr´dkoÊcià. Fotografia wykonana z amerykaƒskiego Êmig∏owca w 1983 roku, w czasie rejsu okr´tu do
W∏adywostoku.
fot. zbiory Arthur D. Baker III

lat i niektóre z zastosowanych rozwiàzaƒ
technicznych, a co wa˝niejsze równie˝ modele uzbrojenia i wyposa˝enia po prostu si´
zestarza∏y. Nie od rzeczy jest wspomnieç
równie˝ o wykorzystaniu pewnych doÊwiadczeƒ, jakie przynios∏a eksploatacja w równych warunkach klimatycznych i wczeÊniejszych jednostek serii. G∏ównym konstruktorem de facto nowego projektu zosta∏ W.
F. Anikiejew.
Przy zachowaniu tych samych podstawowych gabarytów zewn´trznych pewnemu
zwi´kszeniu uleg∏a wypornoÊç standardowa
okr´tu, która wynosi (w zale˝noÊci od êród∏a informacji) od 33 000 t do 37 000 t, zaÊ
wypornoÊç pe∏na odpowiednio 43 000 t –
44 500 t. pewnej zmianie uleg∏a sylwetka
jednostki, której blok nadbudówki zosta∏
uproszczony, choç jeszcze bardziej wypi´trzony. Cechà charakterystycznà nadbudówki wyraênie odró˝niajàcà Baku od poprzednich jednostek proj. 1143, by∏y p∏askie, Êcianowe anteny radarowe ze skanowaniem fazowym.
W projekcie za∏o˝ono, ˝e grupa lotnicza
okr´tu liczyç b´dzie 36 maszyn, w tym 14
ponaddêwi´kowych samolotów pionowego
startu i làdowania Jak-41M, 6 poddêwi´kowych samolotów Jak-38M, 10 Êmig∏owców
Ka-27 w wersji zop oraz 6 Ka-25. Powierzchnia pok∏adu lotniczego nie uleg∏a
zmianie i by∏a okreÊlana na oko∏o 6200 m2,
w tym oko∏o 1500 m2 zajmowane przez stanowiska startowe i rozruchowe otrzyma∏o
po raz pierwszy specjalne pokrycie termoizolacyjne „Onega”, wytrzymujàce temperatur´ do + 450°C. Cz´Êç umo˝liwiajàca
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start i làdowanie o wymiarach d∏ugoÊç
195 m i szerokoÊç 20,7 m by∏a odchylona o 4,5° w lewo od osi symetrii okr´tu. Natarcie pok∏adu startowego Êci´te w lewo
i pozbawione charakterystycznych dla
wczeÊniejszych jednostek serii sponsonów.
Dla potrzeb zwi´kszonej grupy lotniczej
przewidziano zapas paliwa lotniczego wynoszàce 1500 t.
Transport samolotów i Êmig∏owców
z hangaru, który mia∏ identyczne wymiary
jak na Noworossyjsku umo˝liwia∏y 2 podnoÊniki, dziobowy o udêwigu 30 t i gabarytach 18,9 x 10,0 m oraz rufowy o udêwigu 20
t i gabarytach 18,9 x 4,8 m.
Baku podobnie jak wczeÊniejsze okr´ty
lotnicze proj. 1143 zachowa∏ identyczny
uk∏ad nap´dowy w którym zastosowano co
prawda nowe, bardziej wydajne kot∏y typu
KWG-3, dzi´ki czemu mo˝liwe by∏o rozwijanie maksymalnej pr´dkoÊci 30 w´z∏ów44.
Zapas paliwa wynoszàcy 8900 t pozwala∏
na osiàganie zasi´gu 4050 Mm przy pr´dkoÊci maksymalnej i odpowiednio 6900
Mm (a wg Paw∏owa nawet 13 500 Mm)
przy pr´dkoÊci ekonomicznej 18 w´z∏ów.
Zmianie uleg∏o równie˝ uzbrojenie okr´tu. Do 12 (6 x II) zwi´kszono liczb´ wyrzutni rakietowych pocisków przeciwokr´towych P-500 „Bazalt”, z tym jednak, ˝e niemo˝liwe by∏o ich ponowne prze∏adowanie
na morzu.
Obron´ przeciwlotniczà jednostki zapewnia∏y 4 zespo∏y 6 oÊmiorurowych wyrzutni kompleksu „Kin˝a∏”, które zastàpi∏y
przestarza∏e ju˝ wyrzutnie pocisków
„Sztorm” i „Osa-M”. Dwa zespo∏y kom-

pleksu „Kin˝a∏” znajdowa∏y si´ w dziobowej cz´Êci okr´tu, jedna bezpoÊrednio
za nadbudówkà na prawej burcie, a ostatni
na lewej burcie przy pok∏adzie startowym.
Zapas pocisków SA-N-9 na pok∏adzie wynosi 192 sztuki.
Wymieniono tak˝e cz´Êciowo uzbrojenie
artyleryjskie, montujàc w przed nadbudówkà 2 pojedyncze uniwersalne dzia∏a kal.
100 mm L/70 AK-100. DonoÊnoÊç tych
dzia∏ wynosi∏a 21,5 km, pu∏ap 8,0 km,
a szybkostrzelnoÊç teoretyczna do 60 strza∏ów na minut´. Zapas amunicji kal. 100 mm
wynosi∏ 1200 sztuk. Do kierowania ogniem
dzia∏ AK-100 s∏u˝y radar „Kite Screcch”,
zamontowany przed nadbudówkà. Obron´
bezpoÊrednià, w tym tak˝e przeciwko przeciwokr´towym pociskom rakietowym, zapewnia∏o nadal 8 szeÊciolufowych (tzw. rotacyjnych) dzia∏ plot. kal. 30 mm L/65
AK-630M, z tym jednak, ˝e zapas amunicji
kal. 30 mm zwi´kszono do 48 000 sztuk.
Zmiany obj´∏y równie˝ uzbrojenie
do zwalczania okr´tów podwodnych. Zlikwidowano wyrzutni´ rakietotorped „Wichr”, zaÊ RBU-6000 zastàpiono 2 nowymi
dziesi´ciorurowymi miotaczami rakietowych bomb g∏´binowych RBU-12000 systemu „Udaw-1” o zasi´gu do 12 000 m, z zapasem 120 pocisków.
Baku zosta∏ wyposa˝ony w wielofunkcyjny kompleks radiolokacyjny „Mars-Passat”
z p∏askimi, Êcianowymi antenami radarów
ze skanowaniem fazowym; zamontowanymi na nadbudówce. Do kierowania i napro44. wg Demidow M. W., Oczierg istoriji...
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wadzania lotnictwa pok∏adowego s∏u˝à systemy „Rezistor-K4”, „Tur” oraz „Gazon”.
Ogniem rakietowych pocisków przeciwokr´towych systemu „Bazalt” kieruje radar
„Argon-K” („Trap Door-C”), a systemu
„Kin˝a∏” 4 radary „Cross Sword”. Jednostk´ wyposa˝ono tak˝e w kompleks nawigacyjny „Buran” oraz sonar „Polinon”
w op∏ywce dziobowej.
Wed∏ug niepotwierdzonych informacji
Baku mia∏ otrzymaç system opancerzenia
ochronnego zabezpieczajàcy komory amunicyjne oraz inne ˝yciowo wa˝ne oÊrodki
okr´tu przed skutkami ataku rakietowego.
GruboÊç tego opancerzenia ma dochodziç
miejscami nawet do 140 mm, a jego ∏àczna masa wynosiç a˝ 1700 t45.
LiczebnoÊç za∏ogi jednostki proj. 1143.4
wynosi ogó∏em 1600 marynarzy i oficerów,
zaÊ bez pok∏adowej grupy lotniczej 1200
ludzi.
St´pk´ pod budow´ nowej jednostki, nazwanej Baku po∏o˝ono w dniu 26 grudnia
1978 roku46 w stoczni Czernomorskij Sudostroitielnyj Zawod w Niko∏ajewie. Okr´t
otrzyma∏ numer stoczniowy „S-14”, a z ramienia marynarki wojennej nadzór nad jego budowà objà∏ kpt. I rangi (kmdr) A. A.
Borisow. Jednostk´ wodowano w dniu 31
marca 1982 roku, po czym przystàpiono
do prac wykoƒczeniowych, które przebiega∏y bardzo opieszale, nawet jak na radziec-

kie warunki. DoÊç, ˝e do stoczniowych prób
na uwi´zi przystàpiono dopiero w czerwcu
1986, a próby morskie rozpocz´to 9 stycznia 1987 roku. W takcie prób okr´t po raz
pierwszy odby∏ w okresie od 23 paêdziernika do 11 grudnia 1987 próbny rejs na Morzu Czarnym.
Ju˝ w roku 1984 w Siewieromorsku przystàpiono do procesu formowania w oparciu
o personel Floty Pó∏nocnej, za∏ogi nowego
okr´tu lotniczego, który mia∏ pe∏niç s∏u˝b´
w sk∏adzie tej floty. Do lutego 1985 zdo∏ano
obsadziç wszystkie okr´towe stanowiska
oficerskie i miczmaƒskie, a tak˝e cz´Êç marynarskich przeznaczonych dla starszych
roczników kontyngentu. Pierwsi cz∏onkowie za∏ogi pojawili si´ w stoczni w Niko∏ajewie w lutym 1986, zaÊ proces formowania
ukoƒczono do dnia 1 wrzeÊnia 1986,
po czym w dniu 23 wrzeÊnia tego roku okr´t
zosta∏ w pe∏ni obsadzony47.
Po kilkumiesi´cznych próbach stoczniowych w czerwcu 1987 przysz∏a pora na próby paƒstwowe. W czasie prób stoczniowych
i paƒstwowych Baku przeszed∏ na wodach
Morza Czarnego 16 496 Mm, wykonujàc 18
strzelaƒ rakietowych oraz 40 artyleryjskich48. Protokó∏ przyj´cia okr´tu przez
marynark´ wojennà zosta∏ podpisany 11
grudnia 1987, a 20 grudnia na maszt po raz
pierwszy oficjalnie podniesiono bander´.
W dniu 30 grudnia 1987 Baku zosta∏ for-

malnie w∏àczony w sk∏ad Floty Pó∏nocnej
ZSRR.
W pierwszej po∏owie roku 1988 okr´t,
którym dowodzi∏ kpt I rangi (kmdr) Wiktor
F. Liakin, pozostawa∏ na Morzu Czarnym,
gdzie zalicza∏ zadania kursowe by 7 czerwca 1988 opuÊciç Sewastopol i rozpoczàç 6miesi´czny dozór bojowy na Morzu Âródziemnym. Na pok∏adzie okr´tu znajdowa∏a
si´ grupa lotnicza dysponujàca 12 samolotami Jak-38M (planowany Jak-41 pozostawa∏ nadal jedynie w sferze prób), 16 Êmig∏owcami Ka-27P¸ oraz 4 Ka-25DC i Ka-25PS. W dniu 10 czerwca na pok∏adzie wybuch∏ niegroêny po˝ar, który zdo∏ano szybko zlikwidowaç bez strat. W trakcie dozoru
Baku wraz z jednostkami eskorty ze sk∏adu
5 OPESK wiceadm. W. G. Jegorowa krà˝y∏
po wodach wschodniej i Êrodkowej cz´Êci
Morza Âródziemnego wykonujàc zadania
bojowe i szkoleniowe, mi´dzy innymi przeprowadzi∏ 10 strzelaƒ rakietowych i 15 artyleryjskich. Lotnictwo pok∏adowe w toku
prowadzonych lotów utraci∏o 2 maszyny –
12 lipca samolot Jak-38U, a 11 sierpnia

45. wg Ba∏akin S. A., Awianoscy mira..., natomiast
Biereznoj S. S. i Paw∏ow A. S. okreÊlajà pr´dkoÊç maksymalnà na 32 w´z∏y.
46. wg Ba∏akin S. A., „Awianoscy mira...
47. Biereznoj S. S. i Paw∏ow A. S., okreÊlajà termin
po∏o˝enia st´pki jako 17 lutego 1978 r.
48. wg Liakin W. F., TAKR „Baku”...

Baku wychodzi na próby stoczniowe z Niko∏ajewa w grudniu 1986 roku. Z prawej strony widoczna jest rufa krà˝ownika Êmig∏owcowego
Leningrad.
Fot. zbiory Anatolij N. Odajnik
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Baku przygotowuje si´ w Sewastopolu do przebazowania w sklad Floty Pó∏nocnej, prze∏om lat 1987/88.

Êmig∏owiec Ka-27P¸. W obu przypadkach
zdo∏ano uratowaç za∏ogi maszyn. Baku odwiedzi∏ syryjskie porty Latakia (mi´dzy 22
a 29 sierpnia) oraz Tartus (mi´dzy 1 a 21 listopada). W czasie zakoƒczonego w dniu
29 listopada 1988 dozoru jednostka przesz∏a 13 834 Mm. Na okr´cie zosta∏y zamontowane 12 doÊwiadczalnych oraz 4 prototypowe systemy uzbrojenia i wyposa˝enia, co
odbi∏o si´ negatywnie licznymi awariami
w trakcie eksploatacji w czasie pierwszego
dozoru. Po zakoƒczeniu dozoru jednostka
wraz z eskortujàcym niszczycielem Otlicznyj
trasà wokó∏ Europy dotar∏a do bazy w Siewieromorsku, który osiàgn´∏a 17 grudnia
1988 roku49.
W roku 1989 znajdujàca si´ w sk∏adzie
170 Brygady Okr´tów ZOP jednostka pe∏ni∏a intensywnà s∏u˝b´ na wodach Dalekiej
Pó∏nocy. W dniach 8 – 23 sierpnia Baku by∏
przedmiotem inspekcji przeprowadzonej
przez G∏ównà Inspekcj´ Ministerstwa
Obrony ZSRR na czele z gen. I. A. Sorokinem, która wystawi∏a okr´towi ocen´ „dobry”. W ca∏ym roku 1989 jednostka przesz∏a 13 267 Mm, trzykrotnie os∏ania∏a çwiczenia desantu morskiego i wykona∏a 10
strzelaƒ artyleryjskich oraz 4 rakietowe,
w tym 2 pociskami przeciwokr´towymi. Samoloty Jak-38M wykona∏y z pok∏adu okr´tu 171 startów, a Êmig∏owce Ka-27 dalsze
1142 starty50.
W dniu 4 stycznia 1990 roku rozkazem
Ministra Obrony ZSRR nazwa okr´tu zosta∏a zmieniona na Admira∏ Flota Sowietskogo Sojuza Gorszkow, a potocznie Admira∏ Gorszkow, dla upami´tnienia zmar∏ego
w 1988 Siergieja G. Gorszkowa, który do-

58

wodzi∏ marynarkà wojennà ZSRR w latach
1956 – 1985 przyczyniajàc si´ do jej rozwoju.
W ca∏ym roku 1990 jednostka przesz∏a
4 243 Mm, os∏ania∏a çwiczenia desantu
morskiego i wykona∏a 6 strzelaƒ artyleryjskich oraz 2 rakietowe, w tym 1 pociskami
przeciwokr´towymi. Samoloty Jak-38M
startowa∏y z pok∏adu 47 razy, a Êmig∏owce
Ka-25 i Ka-27 dalsze 1211 razy51.
Ju˝ w roku 1990 na pok∏adzie Admira∏a
Gorszkowa rozpocz´to d∏ugo oczekiwane
próby z nowym ponaddêwi´kowym samolotem pionowego startu i làdowania Jak-141. Maszyna po raz pierwszy làdowa∏a
na okr´cie w dniu 26 wrzeÊnia 1991, ale ju˝
5 paêdziernika w wyniku awarii zosta∏ zniszczony samolot o numerze „3”, pilotowany
przez lotnika-oblatywacza W. A. Jakimowa,
co sta∏o si´ przyczynà, a raczej jedynie nader wygodnym pretekstem do wstrzymania
z przyczyn finansowych dalszych prac
nad Jak-141, który zdaniem wielu specjalistów z dziedziny lotnictwa by∏ wielce obiecujàcy, o parametrach techniczno-taktycznych zupe∏nie nieporównywalnych z pozostajàcymi w eksploatacji Jak-38M.
W dniu 14 marca 1991 roku Admira∏
Gorszkow I sekretarz KC Rosyjskiej Partii
Komunistycznej I. K. Po∏ozkow wraz z dowódcà Floty Pó∏nocnej adm. PN. Gromowem. Z dniem 1 paêdziernika dokonana zosta∏a reorganizacja si∏ nawodnych Floty Pó∏nocnej, w wyniku czego jednostka trafi∏a do sk∏adu 44 Dywizji Okr´tów ZOP52.
Rok 1991 charakteryzowa∏ si´ ju˝ mniejsza
intensywnoÊcià s∏u˝by. Pokonano zaledwie
1375 Mm, przeprowadzono 4 strzelania ar-

fot. zbiory Anatolij N. Odajnik

tyleryjskie i 1 rakietowe, a Êmig∏owce Ka-27
startowa∏y 417 razy.
W dniu 3 lutego 1992 Admira∏ Gorszkow
skierowany zosta∏ na remont w stoczni
SRZ-35 w miejscowoÊci Rosta ko∏o Murmaƒska, gdzie pozostawa∏ a˝ do 5 wrzeÊnia
1994 roku. W mi´dzyczasie w dniu 7 lutego
1994 na pok∏adzie jednostki dosz∏o do powa˝nej awarii rurociàgu parowego, w wyniku której zgin´∏o 6 ludzi. Okr´t postawiono
na dok p∏ywajàcy „PD-50” i w dniu 5 wrzeÊnia 1994 odholowano do Roslakowa.
W koƒcu grudnia 1994 jednostka powróci∏a do SRZ-35, gdzie kontynuowano prace
remontowe. W dniu 7 maja 1995 jednostk´
wyholowano na kotwicowisko na redzie
Murmaƒska (stanowisko nr 7), gdzie wraz
z innymi okr´tami wzi´∏a udzia∏ w morskiej
paradzie z okazji 50-lecia Dnia Zwyci´stwa.
W latach 1996 i 1997 Admira∏ Gorszkow
pozostawa∏ w stoczni SRZ-35, choç praktycznie na jego pok∏adzie nie prowadzono
ju˝ ˝adnych prac. Tymczasem losy jednostki
wa˝y∏y si´ zupe∏nie gdzie indziej, bowiem
od roku 1994 zainteresowanie okr´tem lotniczym przejawia∏a marynarka wojenna Indii. Rezultatem tego zainteresowania by∏o
podj´cie rozmów z Rosja na temat ewentualnej mo˝liwoÊci odsprzeda˝y okr´tu.
W dniu 24 stycznia 1998 roku delegacja marynarki wojennej Indii na czele z z-cà dowódcy floty goÊci∏a na pok∏adzie Admira∏a
Gorszkowa by zapoznaç si´ bli˝ej z przedmiotem zakupu. Wst´pne porozumienie
49. wg LiakinW. F., TAKR „Baku”...
50. wg LiakinW. F., TAKR „Baku”...
51. wg Liakin W. F., TAKR „Baku”...
52. wg Liakin W. F., TAKR „Baku”...
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Baku w marszu z du˝à pr´dkoÊcià na Morzu
Âródziemnym – 1988 rok.
fot. zbiory Anatolij N. Odajnik
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Baku równie˝ na Morzu Âródziemnym w czerwcu 1988 roku, lecz tym razem sfotografowany przez Amerykanów.fot. zbiory Arthur D. Baker III

w sprawie zakupu strony parafowa∏y w dniu
21 grudnia 1998 roku53, a na jego podstawie
w lipcu 1999 okr´t zosta∏ przeholowany
do Siewierodwiƒska, gdzie w stoczni „Siewmaszprijatije” rozpocz´to prace zwiàzane
z przebudowà jednostki wg projektu Borysa
Szmielowa na „klasyczny” lotniskowiec
z ciàg∏ym pok∏adem lotniczym. W zwiàzku
z tym zdemontowano uzbrojenie ofensywne
w postaci dziobowych wyrzutni rakiet przeciwokr´towych. W ramach przebudowy ma
powstaç ciàg∏y pok∏ad lotniczy o d∏ugoÊci
280 m ze skocznia startowà (tzw. „trampolina”) o kàcie natarcia 14,3° na dziobie,
umo˝liwiajàcà start konwencjonalnych maszyn pok∏adowych bez koniecznoÊci u˝ycia
katapulty. Powi´kszony ma zostaç tak˝e
hangar do wymiarów 130 m d∏ugoÊci, 23 m
szerokoÊci oraz 6,6 m wysokoÊci. Zgodnie
z wst´pnymi ustaleniami pok∏adowa grupa
lotnicza ma liczyç 34 maszyny, w tym 21 ponaddêwi´kowych myÊliwców Mig-29K oraz
13 Êmig∏owców Ka-28 i Ka-3154, choç istnieje równie˝ wersja mówiàca o 8 Migach-29K,
8 „Sea Harrier” Mk 51 oraz Êmig∏owcach55.
Projekt przewiduje pozostawienie uzbrojenia obronnego okr´tu w postaci 4 zespo∏ów 6 oÊmioprowadnicowych pionowych
wyrzutni rakietowych pocisków plot. systemu „Kin˝a∏”, 2 pojedynczych dzia∏ kal.
100 mm L/70 Ak-100 oraz 8 szeÊciolufowych (tzw. „rotacyjnych”) dzia∏ plot. kal.
30 mm L/65 AK-630M, a tak˝e 1 wyrzutni
rakiet pop RPK-5 systemu „Liwen”.
Za∏oga lotniskowca po przebudowie ma
∏àcznie z 430 osobowà grupà lotniczà liczyç
2042 ludzi, w tym 384 oficerów.
W ramach modernizacji jednostka otrzyma 3 aerofiszynery oraz optyczny system làdowania LAK, a tak˝e nowe wyposa˝enie
elektroniczne i sprz´t làczoÊci.
Szacunkowy koszt modernizacji samego
okr´tu ma wynieÊ oko∏o 734 mln USD, zaÊ
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zakup samolotów Mig-29K oraz Êmig∏owców Ka-31 „Helix” dalszych 823 mln
USD56. Choç sam zakup okr´tu nie zosta∏
jeszcze formalnie sfinalizowany, to jednak
prace przy przebudowie Admira∏a Gorszkowa, którego nowa hinduska nazwa nie jest
jeszcze znana, ju˝ trwajà, zaÊ wejÊcie jednostki do s∏u˝by pod banderà Indii przewiduje si´ na prze∏om lat 2005/200657.

Próba oceny
Jednostki proj. 1143 trudno jest dziÊ oceniç w sposób jednoznaczny, zw∏aszcza, ˝e
brak ich odpowiedników w innych flotach,
choç z drugiej strony jak wszystkie konstrukcje hybrydowe posiada∏y one liczne
wady. Podstawowym chyba mankamentem
ju˝ u zarania dziejów tych okr´tów by∏o
tworzenie konstrukcji pod nie do koƒca
sprawdzony w praktyce model samolotu,
którego rzeczywiste parametry taktyczno-techniczne okaza∏y si´ wi´cej ni˝ s∏abe, co
w rezultacie powa˝nie wa˝y∏o na dalszych
losach ich „nosicieli”. Nie do koƒca by∏a jasna równie˝ sama koncepcja wykorzystania
okr´tów, które nie dysponowa∏y w przeciwieƒstwie do „klasycznych” lotniskowców
dostatecznym potencja∏em pok∏adowych
myÊliwców by ochraniaç zgrupowanie
w sk∏adzie których operowa∏y przed atakami lotnictwa przeciwnika. Co najwy˝ej mog∏y próbowaç eliminowaç samoloty rozpoznawcze i ZOP dalekiego zasi´gu, czemu
jednak nie sprzyja∏ niewielki promieƒ dzia∏ania Jak-38 i Jak-38M. Z kolei jako nosiciele Êmig∏owców do zwalczania okr´tów
podwodnych by∏y zbyt du˝e, a co zatem
idzie za kosztowne w eksploatacji.
Wyposa˝enie jednostek proj. 1143
w uzbrojenie ofensywne w postaci wyrzutni
rakietowych pocisków przeciwokr´towych
P-500 „Bazalt” dodatkowo jeszcze komplikowa∏o spraw´, bowiem w za∏o˝eniach

okr´ty mog∏y tak˝e samodzielnie wykonywaç dzia∏ania przeciwko zgrupowaniom si∏
przeciwnika.
Okr´ty proj. 1143 charakteryzowa∏ relatywnie krótki jak na radzieckie warunki
okres czynnej s∏u˝by, najd∏u˝ej bo 19 lat pozostawa∏ w niej Kijew. Zawa˝y∏y na tym
przede wszystkim wzgl´dy natury organizacyjno-technicznej, wynikajàce z permanentnego braku Êrodków finansowych na bie˝àcà eksploatacj´ i remonty.
Burzliwemu rozwojowi iloÊciowemu i jakoÊciowemu radzieckiej marynarki wojennej pod kierownictwem adm. Gorszkowa
nie towarzyszy∏a niestety odpowiednia rozbudowa zaplecza remontowego i infrastruktury bazowo-portowej. Skutki tego odczu∏y wyraênie okr´ty lotnicze typu Kijew,
które zarówno na Dalekiej Pó∏nocy jak
i wodach Pacyfiku nie dysponowa∏y w∏aÊciwà bazà portowà i remontowà. W rezultacie wi´kszoÊç czasu jednostki sp´dza∏y
na redzie, a dla zabezpieczenia normalnego
funkcjonowania ich urzàdzeƒ niezb´dnym
by∏o sta∏e utrzymywanie pod parà 2 kot∏ów.
Co wi´cej w warunkach z∏ej pogody,
a w obu wspomnianych akwenach taka si´ga∏a nawet do 80% czasu, wymagana by∏a
praca a˝ 4 kot∏ów by w sytuacji ekstremalnej móc w ka˝dej chwili uruchomiç si∏owni´. Taki stan rzeczy powodowa∏, ˝e pracujàce w du˝ej mierze na „ja∏owym biegu”
urzàdzenia bardzo szybko wypracowywa∏y
swój resurs i to mimo, ˝e okr´ty nie wycho53. wg Szczedro∏osiew W. W., Istorija sozdanija...
54. wg Ba∏akin S. A., Awianoscy mira... mia∏o to miejsce dopiero w paêdzierniku 2000 r. w czasie wizyty prezydenta W. Putina w Indiach.
55. wg Ba∏akin S. A., Awianoscy mira...
56. wg Sobaƒski M., Marynarka wojenna Indii cz. I,
„Okr´tyWojenne” nr 4/2003 (60) za Combat Fleet of the
World 2002 – 2003 pod red. A. D. Baker III, Annapolis
2002.
57. wg Combat Fleet of...
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Ci´˝kie krà˝owniki lotnicze typu Kijew
dzi∏y zbyt cz´sto w morze. Brak mo˝liwoÊci
remontowych na miejscu, a funduszy
na przerzut do Niko∏ajewa zadecydowa∏
w du˝ej mierze o przedwczesnym wycofaniu ze s∏u˝by jednostek Minsk i Niko∏ajew.
Relatywnie d∏uga s∏u˝ba Kijewa wynika∏a
z przyj´tej praktyki wyprawiania okr´tu
na dozór bojowy w okresie zimowym (listopad – maj) na ciep∏e Morze Âródziemne,
dzi´ki czemu uda∏o si´ choç cz´Êciowo
uniknàç problemów z zimowaniem na Dalekiej Pó∏nocy. Tu na pierwszym miejscu
wspomnieç nale˝y kwesti´ niedostatecznej
termoizolacji i ogrzewania pomieszczeƒ
okr´towych, co prowadzi∏o do kondensowania si´ pary wodnej, która mia∏a destrukcyjny wp∏yw na stan urzàdzeƒ elektronicznych oraz pok∏adowej sieci elektro-energetycznej.
Wstrzymanie prac nad prototypami Jak-41 i Jak-141 przy równoczesnym wycofaniu
po roku 1992 samolotów Jak-38M pozbawi∏o jednostki proj. 1143 ich podstawowego
waloru, jakim by∏y myÊliwsko-szturmowe
maszyny pionowego startu i làdowania,
a tym samym podwa˝y∏o cel i sens dalszego
utrzymywania w s∏u˝bie tych nader kosztownych w eksploatacji okr´tów. Nie
od rzeczy jest wspomnieç w tym miejscu, ˝e
rozpad Zwiàzku Radzieckiego tylko spot´gowa∏ problemy finansowe paƒstwa rosyjskiego i w rezultacie zacià˝y∏ nad losem
okr´tów typu Kijew, które wbrew nadziejom ich projektantów nie by∏y nawet „ersatz” lotniskowcami.

Zastanawiajàce jest równie˝ zakoƒczenie
losów okr´tów lotniczych, które dziwnym
zrzàdzeniem losu trafi∏y do stoczni z∏omowych na Dalekim Wschodzie, gdzie jednak
nie posz∏y na „˝yletki”, lecz znalaz∏y si´
w r´kach Chiƒczyków. Trudno uznaç to
za przypadek, tym bardziej, ˝e dalekowschodni kolos w ostatnim czasie nie szcz´dzi si∏ i Êrodków na rozbudow´ swego potencja∏u morskiego. Wycofane ze s∏u˝by
jednostki lotnicze, podobnie jak zakupiony
na Ukrainie nieukoƒczony Wariag stanowià
przecie˝ wymarzony porównawczy materia∏
konstrukcyjny przy prowadzeniu w∏asnych
prac projektowych nad lotniskowcem.
Trudno te˝ sàdziç by wszystko to dzia∏o si´
bez wiedzy i milczàcej zgody Rosji.

9. Liakin W. F., TAKR „Baku” proj. 11434, „Tajfun” nr
6/2000.
10. Malinowski J., Radzieckie krà˝owniki Êmig∏owcowe
typu Moskwa cz. I, „Okr´ty Wojenne” 5/2001 (50).
11. Morin A. B., Tia˝e∏yj awianiesuszczij krejsier „ADMIRA¸ F¸OTA SOWIETSKOGO SOJUZA KUZNIECOW”, „Gangut” nr 11, Sankt Petersburg 1996.
12. Paw∏ow A. S., Wojenno-morskoj f∏ot Rossiji i SNG
1992, Jakuck 1992.
13. Polmar N., The Naval Institute guide to the Soviet Navy, Annapolis 1991.
14. Reznik B., Wojenno-morskaja afera – serwis internetowy www.laes.sbor.ru
15. Sobaƒski M, Ka-25 – „oczy floty”, cz. I i II, „Okr´ty
Wojenne” nr 52/ 2002 i 54/ 2002.
16. Sobaƒski M., Marynarka wojenna Indii, cz. I, „Okr´ty Wojenne” nr 4/2003 (60).
17. Szczedro∏osiew W. W., Istorija sozdanija i rozwitija
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Baku równie˝ sfotografowany przez U.S. Navy w czerwcu 1988 roku. Uwag´ przykuwajà przygotowane do startu na pok∏adzie lotniczym Êmig∏owce Ka-32.
fot. zbiory Arthur D. Baker III

Hartmut Ehlers (Niemcy)

Patrolowiec P 30 enerdowskiego typu Kondor I – 22.06.2001
roku.
fot. (wszystkie) Hartmut Ehlers

Dywizjon Morski Si∏ Zbrojnych Malty
Malta sta∏a si´ siedzibà Rycerzy Maltaƒskich, a mo˝e precyzyjniej Zakonu Rycerzy Âwi´tego Jana od czasu, gdy w roku 1530 wysp´ podarowa∏ im cesarz Karol V, po tym jak rycerze wczeÊniej
zmuszeni zostali przez Turków do opuszczenia Rodos. W latach nast´pnych Turcy parli jednak dalej na zachód i w roku 1565 oblegli
Malt´. Rycerze zdo∏ali jednak odrzuciç przewa˝ajàce si∏y Turków.
Rycerze Âwi´tego Jana obsadzali tak˝e szereg okr´tów, które walczy∏y z Turkami i muzu∏maƒskimi piratami. W roku 1798 Rycerze
zostali usuni´ci z Malty przez Napoleona, który próbowa∏ kontrolowaç wysp´ do 1800, gdy z pomocà mieszkaƒców zdobyli jà Brytyjczycy. Na mocy Traktatu Paryskiego z roku 1814 Malta przesz∏a
ostatecznie pod panowanie brytyjskie i otrzyma∏a status kolonii koronnej. Wyspa sta∏a si´ bardzo wa˝nà brytyjskà fortecà na Morzu
Âródziemnym, której znaczenie wzros∏o jeszcze po uruchomieniu
w listopadzie 1869 szlaku handlowego przez Kana∏ Sueski. Od tej
pory Malta odgrywa∏a istotne tak handlowe jak i militarne znaczenie dla Imperium Brytyjskiego, czego najdobitniej dowiod∏a w latach I i II wojny Êwiatowej.
W roku 1947 Wielka Brytania przyzna∏a szerokà autonomi´ tej
kolonii koronnej. W dniu 21 wrzeÊnia 1964 Malta sta∏a si´ niepodleg∏ym paƒstwem w ramach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, zaÊ
w 1974 og∏osi∏a si´ republikà. Stolicà paƒstwa jest Valetta, le˝àca
na bardzo malowniczym, wàskim pó∏wyspie otoczonym od zachodu
przez Marsamxett Harbour i s∏ynnym z lat wojny Grand Harbour
od wschodu. Choç paƒstwo nigdy nie by∏o cz∏onkiem NATO, brytyjskiej podporzàdkowane NATO oddzia∏y kontynuowa∏y korzystanie z ró˝nego rodzaju obiektów wojskowych znajdujàcych si´
na wyspie po uzyskaniu przez Malt´ niepodleg∏oÊci. Porozumienie
w sprawie Baz zosta∏o co prawda w roku 1972 przed∏u˝one na kolejne 7 lat, jednak po tym terminie nie by∏o ju˝ odnowione1.
Bezpieczeƒstwo Malty, której ludnoÊç si´ga oko∏o 400 000
mieszkaƒców, a d∏ugoÊç linii brzegowej wynosi 140 km, opiera si´
na w∏asnych si∏ach obronnych oraz dwóch porozumieniach z W∏ochami i Libià, podpisanymi odpowiednio w 1980 i 1984 roku, w których oba wspomniane paƒstwa wzajemnie gwarantujà neutralnoÊç
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Malty. Maltaƒskie si∏y obronne utworzono w póênych latach siedemdziesiàtych, krótko po tym jak rzàd Partii Pracy na którego czele stanà∏ Dom Mintoff, objà∏ w∏adz´. Od tej pory w∏adze ÊciÊle przestrzega∏y zasad neutralnoÊci, czego widocznym przyk∏adem by∏o zakupywanie sprz´tu wojskowego w ró˝nych krajach. Porozumienie
z Libià zosta∏o cz´Êciowo anulowane w 1988, po zwyci´stwie w wyborach Partii Konserwatywnej.
Zarówno lotnictwo wojskowe jak i dywizjon morski stanowià
cz´Êç si∏ zbrojnych okreÊlanych jako „Si∏y Zbrojne Malty” (AFM).
LiczebnoÊç ca∏kowicie ochotniczych AFM wynosi 1780 ludzi + 700
cz∏onków „Dejma” (paramilitarna milicja) oraz 1200 funkcjonariuszy policji. Pod wojskowà komendà znajduje si´ równie˝ stra˝ po˝arna oraz kontrolerzy ruchu lotniczego. AFM zorganizowane sà
w 3 pu∏kach. Dywizjon Morski wchodzi w sk∏ad 2-go Pu∏ku AFM,
który jest jednostkà kombinowanà, obejmujàcà równie˝ Dywizjon
Lotniczy i Bateri´ Obrony Plot. Dywizjon Morski liczy 200 marynarzy i oficerów (2003), zaÊ jego baza mieÊci si´ w Hay Wharf we Floriana w Valetta po stronie Marsamxett Harbour.
Poczàtkowo, we wczesnych latach siedemdziesiàtych „Dywizjon
Morski 2-go Pu∏ku AFM” opiera∏ si´ na ró˝nych ma∏ych jednostkach pozyskanych z ró˝nych paƒstw – takich jak Wielka Brytania,
Niemcy Stany Zjednoczone i Libia. Dywizjon Morski korzysta∏ ze
wzgl´dów ekonomicznych z jednostek u˝ywanych a˝ do 2002 roku,
gdy pozyskano ze Stanów Zjednoczonych. Pierwszymi jednostkami
„floty” Malty by∏y 2 otrzymane w 1971 eks-amerykaƒskie «PCF» typu Swift. Te pierwsze jednostki do dnia dzisiejszego znajdujà si´
w dobrym stanie technicznym i nadal cechujà si´ najwy˝szymi mo˝liwoÊciami operacyjnymi.
W 1979 i 1982 dla zwi´kszenia potencja∏u bojowego dywizjonu
pozyskano po 2 u˝ywane jednostki z Libii i Jugos∏awii. Okr´ty
otrzymane w 1979 z Libii2 zastàpi∏y 2 starsze i s∏absze eks-niemiec1. ostatnim brytyjskim okr´tem, który opuÊci∏ Malt´ po wygaÊni´ciu porozumienia
w sprawie korzystania z bazy, by∏ niszczyciel rakietowy London, który wyszed∏ 01 kwietnia 1979 oddajàc salut 21 wystrza∏ów artyleryjskich.
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kie motorówki celne dostarczone w poczàtku 1972. Dwa du˝e patrolowce otrzymane w 1982 z Jugos∏awii odzwierciedla∏y Êcis∏e wi´zi mi´dzy obu paƒstwami, noszàc nazwy ich prezydentów. Te jednostki by∏y ju˝ prawdziwymi okr´tami, a nie jedynie przybrze˝nymi
patrolowcami. Mia∏y du˝e bia∏e numery taktyczne, bez litery „C” 3,
by∏y jedynymi, które nosi∏y nazwy oraz posiada∏y sta∏e za∏ogi 4. Jedyna jednostka desantowa – US LCVP zosta∏ przekazany przez
Stany Zjednoczone w poczàtku 1987.
Jednostki pozyskane po roku 1979, by∏y uwa˝ane za nale˝àce
do drugiej generacji.
C 23, jeden z «PCF» typu Swift, pad∏ w dniu 7 wrzeÊnia 1984 roku ofiarà wypadku w czasie wy∏adunku amunicji i skonfiskowanych
nielegalnych fajerwerków. Zgin´∏o 5 cz∏onków za∏ogi i powa˝nie
uszkodzona zosta∏a dziobowa cz´Êç kad∏uba. Zniszczona cz´Êç
dziobowa zosta∏a zastàpiona przez nowà sekcj´ kad∏uba. Dla upami´tnienia Êmierci marynarzy w bazie wzniesiono skromny pomnik.
Kolejny ruch w kierunku wymiany starszych jednostek uczyniono w roku 1989 nabywajàc 2 kabinowe motorówki typu Barberis
o d∏ugoÊci 9,5 m, co pozwoli∏o na wycofanie ostatniej zachowanej
eks-niemieckiej motorówki celnej oraz jednego z 2 libijskich patrolowców otrzymanych w 1979. W poczàtku roku 1991 Stany Zjednoczone przekaza∏y 2 jednostki nale˝àce wczeÊniej do NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), dzi´ki czemu mo˝liwe by∏o wycofanie libijskich patrolowców celnych otrzymanych
w 1974.
Nast´pny krok w kierunku modernizacji „floty” uczyniono
w 1992, pozyskujàc 7, ca∏kiem nowoczesnych jednostek. Do tego
momentu poza pochodzàcymi z 1971 dwoma «PCF» typu Swift,
Malta posiada∏a w czynnej s∏u˝bie jedynie 3 wczeÊniejsze, wi´ksze
patrolowce, które jednak z uwagi na koszty remontu, sta∏y si´ nieekonomiczne. 4 ma∏e patrolowce nabyte w latach 1989 i 1991
z uwagi na swojà wielkoÊç nie mog∏y byç u˝ywane poza zamkni´tymi wodami. W tej sytuacji niezb´dne by∏o pozyskanie jednostek
trzeciej generacji. We wrzeÊniu 1988 rzàd wyspy zatwierdzi∏ plan
przetargu na 3-4 nowe patrolowce.
Z uwagi na ograniczone Êrodki finansowe nie zamówiono jednak
˝adnego nowego okr´tu, jednak nieoczekiwanie pojawi∏a si´ nowa
szansa pozyskania jednostek zwiàzana ze zjednoczeniem w paêdzierniku 1990 obu paƒstw niemieckich. Wówczas to okaza∏o si´, ˝e
Niemcy dysponujà pewnà liczbà zb´dnych w nowej sytuacji eks-enerdowskich okr´tów. Poczàtkowo z uwagi na ich wysokà pr´dkoÊç zamierzano uzyskaç 2 rozbrojone kutry rakietowe typu Tarantul, ostatecznie jednak zadowolono si´ 2 eks-tra∏owcami typu Kondor I oraz 2 przybrze˝nymi patrolowcami typu GB-23 (Bremse).
WczeÊniej okr´ty te pe∏ni∏y s∏u˝b´ w enerdowskiej Brygadzie Okr´tów Pogranicznych (Grenzbrigade Küste, GBK) pod kontrolà
Volksmarine, zaÊ po po∏àczeniu paƒstw niemieckich trafi∏y do NiePatrolowiec C 23 amerykaƒskiego typu Swift Mk II – lipiec 1983 roku.
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mieckiej Federalnej Stra˝y Granicznej (Bundesgrenzschutz See,
BGS-See). Szkolenie maltaƒskiego personelu odby∏o si´ w g∏ównej
bazie Stra˝y Granicznej w Neustadt, po czym jednostki zosta∏y rozbrojone i wyremontowane w stoczni Kröger w Rendsburg. Okr´ty
przyby∏y na Malt´ w sierpniu 1992, przy czym typu Kondor I dotar∏y tam o w∏asnych si∏ach5, zaÊ typu GB-23 zosta∏y dostarczone
na pok∏adzie statku transportowego6.
Jednostki typu GB-23 zosta∏y natychmiast uzbrojone w pojedynczy km kal. 12,7 mm, natomiast typu Kondor I dla których przewidziano uzbrojenie w postaci radzieckiego, poczwórnie sprz´˝onego
wkm-u kal. 14,5 mm ZPU-4, doczeka∏y si´ go dopiero w roku 1994.
Planowano równie˝ wyposa˝yç patrolowce typu Kondor I w pok∏ad
startowy dla lekkiego Êmig∏owca. Pozosta∏e 3 uzyskane w 1992 roku jednostki by∏y drewnianymi, przybrze˝nymi patrolowcami o wypornoÊci 19 t otrzymanymi z W∏och, gdzie wczeÊniej pe∏ni∏y s∏u˝b´
w „Guardia di Finanza” podleg∏ej Ministerstwu Finansów.
W roku 1993, po wycofaniu 3 zachowanych jeszcze starych eks-jugos∏owiaƒskich i libijskich patrolowców, Dywizjon Morski, sk∏ada∏ si´ z 14 poni˝szych jednostek7:
• 2 du˝e patrolowce eks-enerdowskie typu Kondor I
• 2 przybrze˝ne patrolowce eks-enerdowskie typu GB-23
• 2 przybrze˝ne patrolowce eks-amerykaƒskie typu U.S. NOAA
• 3 przybrze˝ne patrolowce eks-w∏oskie typu G.L. 313
• jednostka desantowa eks-amerykaƒski U.S. LCVP
• 2 motorówki kabinowe
RównoczeÊnie po∏owie 1992 zmieniono znaki taktyczne okr´tów, w których litera „P” zastàpi∏a dotychczasowà „C”8. Zmiana ta
by∏a podobno rezultatem propozycji za∏óg, które uwa˝a∏y, ˝e „C”
(jak „cruiser” w rozumieniu krà˝enia patrolowca) by∏o nie doÊç
morskie i nie odpowiada∏o wyglàdowi nowo pozyskanych jednostek! Inna propozycja by nadaç nowym okr´tom nazwy ich Êredniowiecznych maltaƒskich odpowiedników, zosta∏a odrzucona przez
Naczelne Dowództwo AFM, byç mo˝e aby zapobiec próbie tworzenia zaczàtków marynarki wojennej jako samodzielnego rodzaju si∏
zbrojnych. Musimy pami´taç, ˝e AFM wprowadzi∏o wspólny dla
ca∏ych maltaƒskich si∏ zbrojnych zwyk∏e szaro zielone mundury,
a cz∏onkowie Dywizjonu Morskiego u˝ywajà normalnych armijnych stopni wojskowych zamiast typowych rang u˝ywanych w marynarce wojennej.
Trzeba zaznaczyç, ˝e do roku 1996 ˝adna z 12 wycofanych
od chwili utworzenia Dywizjonu Morskiego ze s∏u˝by jednostek nie
zosta∏a sprzedana bezpoÊrednio na z∏om. 4 zosta∏y sprzedane jako
jachty9, a pozosta∏e trafi∏y do lokalnych prywatnych w∏aÊcicieli bàdê
stoczni.
2. ró˝ne roczniki floty wspominajà trzecià jednostk´ libijskà C 30 eks- Farwa, który
mia∏ zostaç otrzymany w 1979 wraz z C 28 (II) eks – Arrakib i C 29 (II) eks – Akrama.
C 30 mia∏ zatonàç w roku 1981 w Msida creek. Funkcjonariusze Dywizjonu Morskiego powiedzieli mnie, ˝e taka jednostka nigdy nie istnia∏a. Informacja zawarta w rocznikach floty wynika zapewne z opacznego zrozumienia notatek miejscowej prasy. Podobnie jednostki o nazwach Aphrodite i Kiklan nigdy nie wyst´powa∏y w Dywizjonie
Morskim.
3. maltaƒskie numery taktyczne 38 i 39 wynika∏y ze zwyczajnego opuszczenia cyfry
„1” na dawnych jugos∏owiaƒskich numerach taktycznych, stàd te˝ brakuje kolejnej numeracji okr´tów.
4. wszystkie inne jednostki wychodzi∏y i nadal wychodzà w morze obsadzone za∏ogà, mo˝liwà do \skompletowania w danym momencie.
5. jednostki pokona∏y Kana∏ Kiloƒski 3 sierpnia 1992, a kolejne postoje wypad∏y
w St. Malo Vigo i Cartagena, po∏ow´ za∏óg przeprowadzajàcych okr´ty stanowili funkcjonariusze niemieckiej BGS.
6. przez przypadek w marcu 1993 na Malcie znalaz∏ si´ jeszcze jeden eks-enerdowski okr´t. By∏ to dawny zbiornikowiec C 661 Riems z 6 Flotylli, którego portem macierzystym po zmianie nazwy na Xmun sta∏a si´ Valetta. Jednostka bazowa∏a w Sa Maison
Wharf oko∏o 200 m od bazy Hay Wharf.
7. pomalowane na kolor czerwony jednostki do likwidacji zanieczyszczeƒ korzystajàce okazjonalnie z bazy Hay Wharf nale˝à do zmilitaryzowanej maltaƒskiej stra˝y po˝arnej.
8. ostatnia zachowana libijska jednostka celna C 28 (eks – Arrakib) przez kilka ostatnich miesi´cy s∏u˝by nosi∏a ju˝ numer taktyczny P 28. Eks- jugos∏owiaƒskie patrolowce President Tito i Ganni Bonnici (eks-Dom Mintoff) zachowa∏y swoje oryginalne numery taktyczne na kad∏ubach.

63

Dywizjon Morski Si∏ Zbrojnych Malty

Jednostki p∏ywajàce Dywizjonu Morskiego 2 pu∏ku AFM poczàwszy od roku 1971
Nr

Typ

Nazwa

Poprzednia nazwa

1
2

RAF RSL 1600
lokalny typ maltaƒski

C 20.
C 21

–
Hadida Tal-Maghdija

3

RAF RSL 1300

C 21 (II).

–

4
5
6

USN Swift Mk II PCF
USN Swift Mk II PCF
libijska jednostka celna

C 23 - P 23
C 24 - P 24
C 25

50 NS 6823
50 NS 6824
Arraid

19.01.1971
19.01.1971
16.01.1974

7

libijska jednostka celna

C 26

Tariq

16.01.1974

8

niemiecka jednostka celna

C 27

Brunsbuttel

17.01.1972

9

niemiecka jednostka celna

C 28

Geier

17.01.1972

10

niemiecka jednostka celna

C 29

Kondor

17.01.1972

11

RAF RTTL Mk 2

C 68

HMAFV 2768

1974

12

RAF RTTL Mk 2

C 71

HMAFV 2771

1974

13

motorówka kabinowa

C 22

Pepo

1981

14

libijska jednostka celna

C 28 (II) - P 28

Arrakib

28.02.1979

15

libijska jednostka celna

C 29 (II)

Akrama

28.02.1979

16

jugos∏owiaƒski Typ 131

President Tito

Cer (138)

31.03.1982

17

jugos∏owiaƒski Typ 131

Dom Mintoff

Durmitor (139)

31.03.1982

18

USN LCVP Mk 7

L 1 - LC 1

36 VP 6564

19

motorówka kabinowa
typ Barberis
motorówka kabinowa
typ Barberiss
motorówka typ
U.S. NOAA

C 27 (II) - P 27.

–

1989

C 29 (II) - P 29.

–

1989

C 25 (II) - P 25

USCGS 1255

20
21
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Data wejÊcia
do s∏u˝by
1974
14.05.1973
1974

01.1987

11.02.1991

Uwagi
d 1991, 1992 Szko∏a Morska Malta
d 1974, póêniej Marsaxlokk Company,
nast´pnie z∏omowany
d 1981, póêniej jednostka rybacka
w Marsaxlokk
nadal w s∏u˝bie od 05.04.1971
nadal w s∏u˝bie od 05.04.1971
d 1990, póêniej Sun Island Cruises,
bez zmiany nazwy do 04.1993,
nast´pnie Princess Elisabeth,
poza s∏u˝bà Od 05.2002
d 1991, póêniej Sun Island Cruises,
bez zmiany nazwy do 04.1993
d 1989, zatonà∏ 1992 Ta’Xbiex w
w wyniku eksplozji, zginà∏ w∏aÊciciel
d 1979, póêniej Captain Morgan
Cruises, zmiana nazwy na Sea Hawk
d 1979 przeniesiony do Civil
Engineering Dept jako PWD-1,
póêniej Sun Island Cruises, bez zmiany
nazwy do 04.1993, nast´pnie Kondor
d 1988, przej´ta Stocznia Bezzina
w Marsa
d 1988, przej´ta Stocznia Bezzina
w Marsa
jednostka skonfiskowana, d 1991,
w r´kach lokalnego prywatnego
w∏aÊciciela
d 12.1992, sprzeda˝ 04.1993 Hay
Wharf
d 1989, w r´kach Stoczni Bezzina
w Marsa, opuÊci∏ Valetta 07.04.1997
do Aliaga w Turcji na z∏omowanie
przy burcie greckiego holownika
Ebverest
d 02.1993, na sprzeda˝ Hay Wharf
04.1993, przyby∏ do Aliaga, Turcja na
z∏omowanie 24.02.1997
zmiana nazwy Ganni Bonnici,
d 02. 1993, na sprzeda˝ Hay Wharf
04.1993, utracony na morzu w lutym
1997 w czasie holowania do Aliaga,
Turcja na z∏omowanie
remont w Hay Wharf 04.1993,
w z∏ym stanie technicznym 01.1999.
po ponownym remoncie w 2000
powrót do s∏u˝by jako LC 1
04.1993 w rezerwie oczekiwa∏
remontu, d 1998
04.1993 w rezerwie oczekiwa∏
remontu, d 1997
remont Stocznia Bezzina 04.1993
w 19998 przechowywana na làdzie.
w 01.1999 pozosta∏a nienaprawiona
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Jednostki p∏ywajàce Dywizjonu Morskiego 2 pu∏ku AFM poczàwszy od roku 1971 c.d.
Nr

Typ

Nazwa

Poprzednia nazwa

22

Data wejÊcia
do s∏u˝by
11.02.1991

Uwagi

motorówka typ
C 26 (II) – P 26 USCGS 1257
d 1999, sprzedana 2000, u˝ywana
U.S. NOAA
jako ∏ódê rybacka
23 GDR Kondor I
P 30
Ueckermunde
07.1992
jednostka 89.104 projekt 89. 1
Proj. 89.1
(GS 01 eks G 411)
w s∏u˝bie
24 GDR Kondor I
P 31
Pasewalk
07.1992
jednostka 89.108 projekt 89.1
Proj. 89.1
(GS 05 eks G 423)
w s∏u˝bie
25 GDR GB-23
P 32
GS 20 eks G 733 eks G 33
07.1992
jednostka 1589.06 projekt 1589
Proj. 1589
w s∏u˝bie
26 GDR GB-23
P 33
GS 22 eks G 722 eks G 22
07.1992
jednostka 1589.13 projekt 1589
Proj. 1589
w s∏u˝bie
27 w∏oska jednostka celna
P 34
G L. 324
09.06.1992
d 1997
typ G. L. 313
28 w∏oska jednostka celna
P 36
G.L. 326
09.06.1992
d 1997
typ G. L. 313
29 w∏oska jednostka celna
P 37
G.L. 316
09.06.1992
04.1997 remont w Hay Wharf
typ G. L. 313
d 1997, sprzedany na miejscu
30 GDR Kondor I
P 29
Boltenhagen (BG 31 eks
24.07.1997
jednostka 89.118, projekt 89.1
Proj. 89.1
GS 09 eks G 443)
w s∏u˝bie
31 Supervittoria 800 SAR
Melita I
–
05.1999
w s∏u˝bie
32 Supervittoria 800 SAR
Melita II
–
05.1999
w s∏u˝bie
33 USCG Marine
P 51
WPB 87351
15.11.2002
przyby∏ do Marsamxett Harbour
Protector
25.10.2002 w s∏u˝bie
UWAGI:
1. W wykazie z poczàtku lat siedemdziesiàtych brak C 22, jednostka ta by∏a przewidziana dla Dywizjonu Morskiego, ostatecznie trafi∏a jednak
do s∏u˝by celnej.
2. Wykaz z poczàtku lat siedemdziesiàtych zawiera∏ tak˝e 2 holowniki przybrze˝ne. Jednostki te zosta∏y sprzedane po 6 miesiàcach, bez
wprowadzenia ich do s∏u˝by. Brak materia∏ów fotograficznych który przedstawia∏by wspomniane holowniki.
3 W êród∏ach nie natrafiono na oryginalne numery dawnych motorówek RAF – C 20 i C 21 (II) litera d – oznacza wycofanie ze s∏u˝by.
W roku 1997 uzyskano z Niemiec trzeci okr´t typu Kondor I, który uzbrojono w 1999. W tym samym roku otrzymano dwie jednostki poszukiwawczo-ratownicze z Maltese Civil Protection Department, a w 2002 nowy amerykaƒski patrolowiec typu Marine Protector.
W roku 2003 Dywizjon Morski sk∏ada∏ si´ z 11 nast´pujàcych
jednostek:
• 3 du˝e patrolowce eks-enerdowskie typu Kondor I
• 1 patrolowiec eks-USCG typu Marine Protector
• 2 patrolowce przybrze˝ne eks-enerdowskie typu GB-23
Patrolowiec P 33 enerdowskiego typu GB-23 – 22.04.1993 roku.

• 2 patrolowce przybrze˝ne eks-amerykaƒskie typu U.S. Swift
• 1 jednostka desantowa eks-amerykaƒska U.S. LCVP
• 2 jednostki poszukiwawczo-ratownicze
Malta nie przej´∏a drugiej jednostki typu Marine Protector,
w zamian za to zamówi∏a w roku 2004 we w∏oskiej stoczni Fincantieri patrolowiec typu Saetta. Finansowanie budowy tej jednostki stanowi cz´Êç porozumienia o pomocy ekonomicznej, finansowej i technicznej zwartej mi´dzy Valetta i Rzymem w roku
2003.
„Dywizjon Morski 2-go pu∏ku AFM” po ponad 30 latach
od chwili utworzenia stanowi w pe∏ni profesjonalny element maltaƒskich si∏ obrony. Dywizjon nadal cierpi na brak odpowiedniej
liczby personelu oraz funduszy na nowe okr´ty. Brak personelu
oznacza∏ przyk∏adowo, ˝e w roku 1993 2 jednostki typu Kondor I dysponowa∏y tylko jednà wyszkolonà za∏ogà, a pozosta∏e
w ogóle nie posiada∏y sta∏ych za∏óg. Taki stan powodowa∏, ˝e Dywizjon Morski móg∏ wysy∏aç w morze przez 7 dni w tygodniu jedynie
po 2 jednostki, podczas gdy pozosta∏e zajmowa∏y si´ szkoleniem
bàdê przechodzi∏y remonty.

9. wi´kszoÊç jednostek wycieczkowych p∏ywajàcych po wodach Malty to dawne
okr´ty wojenne, g∏ownie pochodzenia brytyjskiego. Przyk∏adowo nale˝àca do Sun Island Cruises – Lady Davinia, to dawny brytyjski tra∏owiec redowy Downham (M 2622)
Inny nale˝àcy do Captain Morgan Cruises – Kiloran to dawny kuter typu Fairmaile D,
Small World I (eks Kiloran z drewnianym kad∏ubem, podobno kanadyjskiego pochodzenia) czy Ambra (dawny brytyjski kuter torpedowy typu MTB/MGB) By∏ tak˝e jeszcze Sayonara z Sun Island Cruises, dawna brytyjska motorówka RASC o drewnianym
kad∏ubie przypominajàcym kuter torpedowy typu MTB.
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Podstawowe dane taktyczno-techniczne jednostek p∏ywajàcych
Dywizjonu Morskiego AFM
WypornoÊç – pe∏na w tonach metrycznych (1000 kg), standardowa (std) w tonach d∏ugich (1016 kg)
Moc si∏owni w kW (∏àczna), a zasi´g w Mm

Patrolowiec C 20 po wycofaniu ze s∏u˝by – 15.04.1993 roku.

Patrolowiec C 27 (eks-zachodnioniemiecki Brunsbuttel).

C 20

C 25, C 26

WypornoÊç: 13 t
Wymiary: 13,1 x 4,0 x 1,2 m
Nap´d: 2 silniki wysokopr´˝ne Rolls-Royce C 6, 142 kW, 2 Êruby
Pr´dkoÊç: 16 w´z∏ów
Za∏oga: 4 ludzi
Uzbrojenie: brak
Kad∏ub drewniany, poszycie diagonalne

WypornoÊç: 102 t
Wymiary: 35,0 (31,4) x 4,9 x 1,5 m
Nap´d: 2 silniki wysokopr´˝ne Mercedes Benz MB 820B 1344 kW
(chwilowa), 1175 kW (sta∏a)
Pr´dkoÊç: 21 w´z∏ów
Zasi´g: 1400 Mm przy 12 w´z∏ach
Za∏oga: 12 ludzi
Uzbrojenie: 2 x 12,7 mm
Zbudowane stocznia Mosir w Trogirze (Jugos∏awia) 1963 rok.

C 21
WypornoÊç: 20 t
Wymiary: 16,5 x 4,2 x? m
Uzbrojenie: brak
Dawna motorówka celna zbudowana 1969/1970 w Malta Drydoks.

C 21 (II)
WypornoÊç: 29 t
Wymiary: 19,2 x 4,9 x 1,5 m
Nap´d: 2 silniki wysokopr´˝ne Rolls-Royce C6, 142 kW, 2 Êruby
Pr´dkoÊç: 13 w´z∏ów
Za∏oga: 5 ludzi
Uzbrojenie: brak
Kad∏ub drewniany. Budowany w takich stoczniach jak Groves &
Gutteridge, Robertsons (Dunoon) oraz Dorset Yacht Co. (Poole)

C 27
WypornoÊç: 107 t
Wymiary: 31,7 (29,7) x 5,18 x 1,6 m
Nap´d: 2 silniki wysokopr´˝ne MWM TRM 134S, 2 Êruby
Pr´dkoÊç: 16 w´z∏ów
Za∏oga: 9 ludzi
Uzbrojenie: 1 x 12,7 mm
Zbudowany stocznia Th. Buschmann w Hamburgu 1953 rok

C 28
WypornoÊç: 117 t
Wymiary: 28 x 5,5 x? m
Uzbrojenie: 1 km

C 23, C 24
WypornoÊç: 23 t
Wymiary: 15,6 x 4,1 x 1,2 m
Nap´d: 2 silniki wysokopr´˝ne GM 12V-71N, 507 kW (wg innych
êróde∏ 716 kW), 2 Êruby
Pr´dkoÊç: 25 w´z∏ów
Za∏oga: 6 – 8 ludzi
Uzbrojenie: pierwotne – 3 x 12,7 mm (1 x II i 1 x I), 1 x 81 mm moêdzierz (sprz´˝ony z pojedynczym wkm 12,7 mm), nast´pnie ograniczone do 1 x 12,7 mm
Zbudowane Sewart Seacraft Ltd. Berwick La., USA w grudniu
1968. 17 stycznia 1971 wydzier˝awione na okres 5 lat.
Patrolowiec C 29 (eks-zachodnioniemiecki Kondor) – 1980 rok.
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C 29
WypornoÊç: 102 t
Wymiary: 27,6 x 5,26 x?
Uzbrojenie: 1 km
Zbudowane stocznia Lürssen w Bremen-Vegesack 1952 rok.

C 68, C 71
WypornoÊç: 35 t
Wymiary: 20,7 x 5,8 x 1,3 m
Nap´d: 2 silniki benzynowe Rolls-Royce Sea Griffon, 2 Êruby
Pr´dkoÊç: 30 w´z∏ów
Za∏oga: 9 ludzi
Uzbrojenie: brak
Kad∏ub drewniany. Budowany przez takie brytyjskie stocznie jak
Vospers, Saunders-Roe i Groves & Gutteridge

C 28 (II), C 29 (II)
WypornoÊç: 102 t
Wymiary: 30,5 x 6,4 x 1,7 m
Nap´d: 3 silniki wysokopr´˝ne Rolls-Royce DV8TM, 1300 kW, 3
Êruby
Pr´dkoÊç: 18 w´z∏ów
Zasi´g: 1800 Mm przy 14 w´z∏ach
Uzbrojenie: 1 x 20 mm Oerlikon
Zbudowane przez Vosper Thornycroft w Woolston (Wielka Brytania), wodowane 15 listopada 1966

President Tito, Dom Mintoff
WypornoÊç: 122 t
Wymiary: 32,0 (28,0) x 5,5 x 1,8 (2,5 ze Êrubami) m
Nap´d: 2 silniki wysokopr´˝ne Mercedes Benz MB 820B, 1344 kW
(chwilowa), 1175 kW (sta∏a)
Pr´dkoÊç: 20 w´z∏ów
Za∏oga: 18 – 20 ludzi
Uzbrojenie: 6 x 20 mm Hispano-Suiza (3 x II)
Zbudowane w stoczni Mosir w Trogirze (Jugos∏awia) w latach 1965
– 1968.

L1
WypornoÊç: 14 t
Wymiary: 11,0 x 3,2 x 0,3 (dziób), 1,08 (rufa) m
Nap´d: silnik wysokopr´˝ny Gray Marine 64HN9, 168 kW (chwilowa), 123 kW (sta∏a)
Pr´dkoÊç: 9 w´z∏ów
Zasi´g: 110 Mm przy 9 w´z∏ach
Za∏oga: 2 – 4 ludzi

Patrolowiec Dom Mintoff jugos∏owiaƒskiego Typu 131 – 21.08.1987
rok.
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Uzbrojenie: brak
Zbudowany w Gulfstream Co. USA w 1965 roku. ¸adownoÊç – 39
ludzi, w tym za∏oga lub 4 t ∏adunku

C 25 (II) C 26 (II)
WypornoÊç: 36 t
Wymiary: 18,0 x 4,6 x 1,2 m
Nap´d: 2 silniki wysokopr´˝ne GM 12V-71, 507 kW (wg innych êróde∏ 716 kW)
Pr´dkoÊç: 20 w´z∏ów
Zasi´g: 300 Mm przy 15 w´z∏ach
Za∏oga: 7 ludzi
Uzbrojenie: 2 km-y
Zbudowane przez Equitable Equipment Corp., Nowy Orlean (Luizjana), USA jako motorówki do obs∏ugi pól naftowych. Nast´pnie
u˝ywane przez NOAA jako jednostki badawcze. W czasie normalnej s∏u˝by bez uzbrojenia.

P 29, P 30, P 31
WypornoÊç: 327 t (339 std)
Wymiary: 51,91 x 7,12 x 2,2 (maks 2,4) m
Nap´d: 2 radzieckie silniki wysokopr´˝ne 40DM, 3236 kW (chwilowa), 2942 kW (sta∏a), 2 Êruby
Pr´dkoÊç: 20 w´z∏ów
Zasi´g: 1900 Mm przy 13 w´z∏ach
Za∏oga: pierwotnie 24 ludzi (NRD), obecnie 16 ludzi (AFM)
Uzbrojenie: poczàtkowo 2 x 12,7 mm, obecnie 4 x 14,5 mm (1 x IV –
ZPU-4)
Zbudowane stocznia Peenewrft w Wolgast (NRD obecnie Niemcy), P 29 wszed∏ do s∏u˝by 19 wrzeÊnia 1970, P 30 01 lipca 1969, a P
31 18 paêdziernika 1969.

P 32, P 33
WypornoÊç: 44 t (38 std)
Wymiary: 23,1 x 4,7 x 1,1 (1,37) m
Nap´d: 2 silniki wysokopr´˝ne 6 VD18/15HA (produkcji NRD),
730 kW, 2 Êruby
Pr´dkoÊç: 17 w´z∏ów (ograniczona do 14 w´z∏ów)
Zasi´g: 300 Mm przy 12 w´z∏ach
Za∏oga: 6 ludzi
Uzbrojenie: 1 x 12,7 mm
Zbudowane w stoczni VEB Yachtwerft Berlin (NRD obecnie
Niemcy), P 32 wszed∏ do s∏u˝by 27 listopada 1971, a P 33 17 marca
1972.

Patrolowiec President Tito – 15.04.1993 rok.
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lowa), 1970 kW (sta∏a), 2 Êruby
Pr´dkoÊç: 25 w´z∏ów
Zasi´g: 800 Mm przy 8 w´z∏ach
Za∏oga: 10 ludzi
Uzbrojenie: 1 x 12,7 mm
Kad∏ub stalowy zbudowana przez stoczni´ Bollinger SY w Lockport (La) USA, nadbudówka z tworzyw sztucznych zbudowana przez Halmatic. Na rufie rampa dla ∏odzi pok∏adowej (pó∏sztywnej) o d∏ugoÊci 5,5 m. Zrealizowana jako cz´Êç amerykaƒskiej pomocy o wartoÊci 13 mln USD, zamówiona 30 lipca 2001.

Melita I, Melita II
Patrolowiec P 34 (eks-G.L. 324) w∏oskiego typu G.L. 313 – 22.04.1993
roku.

P 34, P 36, P 37
WypornoÊç: 20 t
Wymiary: 15,5 x 4,9 x 1,1 m
Nap´d: 2 silniki wysokopr´˝ne FIAT SRM828, 649 kW (sta∏a), 2
Êruby
Pr´dkoÊç: poni˝ej 20 w´z∏ów
Za∏oga: 7 ludzi
Uzbrojenie: 1 km
P 34 i P 36 zbudowane przez stoczni´ Picchiotti (Viareggio), P 37
przez Baglietto (Varezze) w latach 1957 – 1959.

WypornoÊç: 13,5/12,5 t
Wymiary: 11,85 x 4,10/4,90 x 0,80 m
Nap´d: 2 silniki wysokopr´˝ne Cummins 6 CTA 8.3 M2 Diamond,
618 kW, 2 p´dniki wodno odrzutowe KaMeWa FF310
Pr´dkoÊç: 32 w´z∏y, (16 w´z∏ów sta∏a)
Zasi´g: 160 Mm przy 32 w´z∏ach
Za∏oga: 3 ludzi
Uzbrojenie: brak
Zbudowane w 1998 przez stoczni´ Vittoria SY dla Civil Protection
Department of Malta do celów poszukiwawczych i ratowniczych.
Nadal pozostajà w∏asnoÊcià wspomnianego Departamentu, jednak
sà eksploatowane przez Dywizjon Morski.
T∏umaczenie z j´zyka angielskiego Maciej S. Sobaƒski

P 51

Bibliografia:

WypornoÊç: 91 t
Wymiary: 26,5 x 5,8 x 1,7 m
Nap´d: 2 silniki wysokopr´˝ne MTU 8V396 TE94, 2240 kW (chwi-

1. Prywatne badania i rozmowy, dokumenty Dywizjonu Morskiego.
2. Kolejne edycje Jane’s Fighting Ships oraz Combat Fleet of the World.
3. Boats of United States Navy („Navships” 250-452, july 1960).

SUPLEMENT
Rumuƒska fregata CAm Macellariu sfotografowana w czasie ostatnich manewrów „BLACKSEAFOR-2004”.

fot. Siergiej Ba∏akin

cz´Êç II

Krzysztof Hanuszek
Maciej S. Sobaƒski
Pi´kna nastrojowa fotografia Notingham (D 91) wykonana w 2000 roku.

S∏u˝ba okr´tów
Niszczyciele rakietowe typ «42», które
sukcesywnie wchodzi∏y do s∏u˝by w okresie
mi´dzy rokiem 1975 a 1979 (1 seria), 1980
a 1982 (2 seria) i 1982 a 1985 (3 seria) znalaz∏y si´ w sk∏adzie 3 Dywizjonu (okr´ty
Batch 1) oraz 5 Dywizjonu (okr´ty Batch 2
i 3) Niszczycieli bazujàcych w Portsmouth.
W czasie swej dotychczasowej s∏u˝by
okr´ty tego typu mia∏y okazj´ uczestniczyç
w kilku konfliktach zbrojnych na skal´ ponad lokalnà, z których zw∏aszcza pierwszy
o Falklandy w roku 1982 okaza∏ na nowych
wówczas okr´tów prawdziwie ogniowà
próbà.
W toku operacji zmierzajàcej do odzyskania opanowanych przez Argentyn´ Falklandów w sk∏adzie brytyjskiego zespo∏u
317.8 Combined Task Force dowodzonego
przez kontradm. J. F. „Sandy” Woodwarda
skierowanego w kwietniu 1982 roku
do dzia∏aƒ na Po∏udniowym Atlantyku znalaz∏o si´ 5 niszczycieli rakietowych typ «42»,
a mianowicie: D 108 Cardiff (kmdr MGT
Harris), D 118 Coventry (kmdr David Hart-Dyke), D 89 Exeter (kmdr HM Balfour), D
88 Glasgow (kmdr AP Hoddinott) oraz D
80 Sheffield (kmdr JFT Salt) 17. W sytuacji
braku w brytyjskim lotnictwie pok∏adowym
samolotu dozoru radiolokacyjnego i wczesnego wykrywania, czemu trudno si´ dziwiç, bowiem w tym czasie Wielka Brytania
nie dysponowa∏a ju˝ w zasadzie ˝adnym
klasycznym lotniskowcem, o ile nie liczyç
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R 12 Hermes, te˝ ju˝ przystosowanego
do obs∏ugi „Sea Harrierów”, pozwalajàcym
na bazowanie maszyn tego typu, niszczycielom rakietowym typ «42» wyznaczono
funkcje jednostek dozoru radiolokacyjnego
wysuni´tych 20 Mm przed zespó∏ si∏ g∏ównych Royal Navy18 o tym, ˝e zadanie tego
rodzaju nie nale˝a∏o do ∏atwych i bezpiecznych móg∏ dobitnie Êwiadczyç przyk∏ad
z przed niemal 40 lat, gdy w czasie operacji
U.S. Navy pod Okinawà, znajdujàce si´
w dozorze radiolokacyjnym niszczyciele,
ponios∏y ci´˝kie straty w wyniku dzia∏ania
japoƒskiego lotnictwa. Nie inaczej sta∏o si´
tak˝e w czasie wojny o Falklandy.
Jako pierwszy z dzia∏aniami argentyƒskiego lotnictwa zetknà∏ si´ w dniu 4 maja
1982 roku D 80 Sheffield, gdy wraz z D 118
Coventry prowadzi∏ dozór radiolokacyjny
na zachód od Falklandów. Argentyƒczycy
dysponujàcy wg niepotwierdzonych danych
informacjami radzieckiego zwiadu kosmicznego o ruchach zespo∏u Royal Navy
„u˝yczonymi” przez ZSRR, wczesnym rankiem 4 maja 1982 wys∏ali z lotniska Rio
Grande na Ziemi Ognistej samolot rozpoznawczy Lockeed SP-2N „Neptune” o numerze taktycznym „2P112” w rejon na zachód od Falklandów. O godz. 07.08. maszyna wykry∏a w odleg∏oÊci 90 Mm dwa du˝e
cele, z których jeden okaza∏ si´ póêniej byç
niszczycielem rakietowym Sheffield19.
Do przeprowadzenia ataku na brytyjskie
jednostki z tego samego lotniska wystarto-

fot. Bernard Prézelin

wa∏a o godz. 09.40 eskadra 3 morskich samolotów uderzeniowych Dassault-Breguet
„Super Etendard”, ka˝dy uzbrojony
w 1 kierowany rakietowy pocisk przeciwokr´towy MM 39 „Exocet”20 Argentyƒska
eskadra, dowodzona przez kmdr ppor. Augusto Bedacarratz, która uzupe∏nia∏a
po drodze paliwo w locie, odpali∏a 2 pociski
z odleg∏oÊci oko∏o 37 km od celu. W tym
czasie stacja wczesnego ostrzegania (typ
965 AKE-2) zamontowana na pok∏adzie
niszczyciela D 80 nie pracowa∏a, natomiast
na sàsiedniej jednostce dozoru radiolokacyjnego D 118 by∏a niesprawna, co spowodowa∏o, ˝e rakiety „Exocet” zosta∏y praktycznie wykryte dopiero wzrokowo, gdy
znajdowa∏y si´ w bezpoÊrednim sàsiedztwie
celu uniemo˝liwiajàcym podj´cie skutecznego przeciwdzia∏ania. Tym niemniej naprowadzana na fregat´ F 101 Yarmouth rakieta zosta∏a unieszkodliwiona przez Êrodki
walki radioelektronicznej tej jednostki.
Tymczasem Sheffield zosta∏ oko∏o godz.
11.00 w punkcie o wspó∏rz´dnych 52°75’S
i 57°25W trafiony rakietà w prawà burt´
na Êródokr´ciu w rejonie komina, oko∏o
17. wg serwisu internetowego www.warships1.com
18. wg Kubiak K., Wojna falklandzka 1982, Gdaƒsk
2002.
19. wg Wi˝u Szeffild – argentinskije „Trekerry” i „Neptuny” na wojnie pod red. Aleksiejew S., Iwanow S., „F∏otomaster” nr 4/2002.
20. rakieta przeciwokr´towa „Exocet” MM 39 – d∏.
4,7 m, rozp. 1,0 m, Êred. 0,35 m, masa 655 kg, w tym g∏owica bojowa 165 kg, pr´dkoÊç 0,9 Ma, zasi´g 50-70 km.
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2 – 2,5 m powy˝ej linii wodnej. „Exocet”,
którego g∏owica bojowa nie zadzia∏a∏a,
zniszczy∏ centrum przeciwawaryjne okr´tu,
a resztki rozlanego paliwa rakietowego wywo∏a∏y po˝ar. Po˝ar rozprzestrzeni∏ si´ momentalnie na ca∏à nadbudówk´, czemu
sprzyja∏o zarówno zastosowanie w czasie
budowy „oszcz´dnoÊciowych” ale ∏atwopalnych i toksycznych materia∏ów izolacyjnych
jak i fakt, ˝e konstrukcja samej nadbudówki zosta∏a w znacznej mierze wykonana z lekkich stopów aluminiowo-magnezowych nieodpornych na dzia∏anie wysokiej
temperatury. Dzia∏ania zmierzajàce
do opanowania ognia, który ogarnà∏ cz´Êç
rufowà okr´tu podj´te przez grupy awaryjne niszczyciela okaza∏y si´ bezskuteczne,
nie pomog∏a równie˝ pomoc fregat F 73 Arrow i F 101 Yarmouth. O godz. 17.51 d-ca
niszczyciela kmdr JFT Salt wobec zagro˝enia wybuchu komór amunicyjnych, rozkaza∏ opuszczenie pok∏adu Sheffield przez za∏og´, która przesz∏a na inne okr´ty. W wyniku argentyƒskiego ataku zgin´∏o 20
cz∏onków za∏ogi, kolejnych 24 zosta∏o rannych. Wypalony od Êródokr´cia w kierunku
rufy wrak jednostki utrzymywa∏ si´ na wodzie, wobec czego s∏u˝by techniczne dokona∏y sprawdzenia jego stanu, a nast´pnie
podj´to decyzj´ o odholowaniu okr´tu zrazu w kierunku Po∏udniowej Georgii, gdzie
zamierzano przeprowadziç prowizoryczny
remont umo˝liwiajàcy póêniejsze odejÊcie
do Wyspy Wniebowstàpienia. W dniu 10
maja 1982 roku holowany przez fregat´ F
101 Yarmouth wrak zerwa∏ si´ z holu

przy z∏ej pogodzie, przewróci∏, a nast´pnie
poszed∏ na dno w punkcie o wspó∏rz´dnych
53°S i 57°W21.
Kolejnym niszczycielem typ «42», który
doÊwiadczy∏ skutecznoÊci argentyƒskiego
lotnictwa by∏ D 88 Glasgow. W dniu 12 maja 1982 niszczyciel wraz z fregatà F 90 Brilliant utworzy∏ grup´ „COMBO”, która prowadzi∏a dzienny ostrza∏ argentyƒskiego lotniska w Port Stanley. Dla odparcia okr´tów
Argentyƒczycy skierowali 12 samolotów
szturmowych Douglas A-4Q/C „Skyhawk”
ze sk∏adu Grupo 5, które atakowa∏y w grupach po 4 maszyny. W chwili ataku podstawowe uzbrojenie plot. Glasgow – wyrzutnia
rakiet plot. „Sea Dart” by∏a niesprawna wskutek awarii podajnika rakiet, wobec
czego ca∏y ci´˝ar obrony spad∏ na artyleri´
lufowà oraz fregat´ F 90 Brilliant, która dysponowa∏a zestawem rakiet plot. „Sea
Wolf”. Brytyjczycy zdo∏ali skutecznie odeprzeç I fal´ ataku, niszczàc przy tym 2 maszyny „Skyhawk”. Niestety w czasie ataku
II fali w skutek przecià˝enia komputera odmówi∏ pos∏uszeƒstwa system kierowania rakiet „Sea Wolf” na pok∏adzie fregaty, co
znacznie zredukowa∏o skutecznoÊç ograniczonej tylko do artylerii lufowej obrony
plot. obu okr´tów. W tych okolicznoÊciach
Argentyƒczycy zdo∏ali uzyskaç jedno bezpoÊrednie trafienie w Glasgow. Na szcz´Êcie bomba nie eksplodowa∏a i po przejÊciu
przez pomieszczenia maszynowni wpad∏a
do morza. Kolejne trzy bomby odbi∏y si´
od lustra wody i omin´∏y niszczyciel. W wyniku ataku od∏àczone zosta∏y turbiny mar-

szowe pr´dkoÊci ekonomicznej, uszkodzone agregaty pràdotwórcze, zaÊ przez powsta∏y otwór do wn´trza kad∏uba dostawa∏a si´ woda. Grupy awaryjne zdo∏a∏y
uszczelniç przebicie i uruchomiç turbiny,
z których jednak z uwagi na zanieczyszczenie paliwa wodà morskà trudno by∏o korzystaç, co powodowa∏o, ˝e okr´t mia∏ nader
ograniczone mo˝liwoÊci ruchu. Uszkodzenia D 88 Glasgow wy∏àczy∏y czasowo jednostk´ z udzia∏u w operacjach bojowych
i spowodowa∏y, ˝e liczba niszczycieli typ
«42» dysponujàcych radarem wczesnego
ostrzegania w si∏ach kontradm. Woodward
ograniczy∏a si´ jedynie do D 118 Coventry,
bowiem zarówno D 89 Exeter jak i D 108
Cardiff nie zdo∏a∏y jeszcze osiàgnàç wód Po∏udniowego Atlantyku22.
Trzecim i ostatnim niszczycielem rakietowym typ «42», który pad∏ ofiarà argentyƒskiego lotnictwa by∏ D 118 Coventry.
W dniu Êwi´ta narodowego Argentyny 25
maja 1982 roku (które wywo∏a∏o u Brytyjczyków uzasadnione podejrzenie zamiaru
uczczenia go jakàÊ spektakularnà akcjà)
jednostka wraz z fregatà F 88 Broadsword
operowa∏y w ramach zespo∏u taktycznego
„COMBO” w rejonie wyspy Pebble na pó∏noc od wylotu CieÊniny Falklandzkiej. Rankiem tego dnia na pok∏adzie niszczyciela
dosz∏o do awarii wyrzutni rakiet plot. „Sea
Dart” (swojà drogà, to ciekawy zbieg okolicznoÊci, bowiem identyczne by∏y przyczy21. wg Kubiak K., „Wojna...
22. wg Kubiak K., Wojna...

Sheffield (D 80) krótko po trafieniu argentyƒskà rakietà MM 39 „Exocet”. Uwag´ zwraca element szybkiej identyfikacji jednostek brytyjskich
w postaci czarnego, pionowego szerokiego pasa na kominie, nadbudówce i kad∏ubie.
fot. Royal Navy
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Równie˝ Glasgow (D 88) otrzyma∏ pod Falklandami trafienie argentyƒskà bombà, która na szcz´Êcie nie wybuch∏a.

ny wczeÊniejszej awarii wyrzutni na pok∏adzie Glasgow) spowodowanej panujàcymi
w tej cz´Êci Atlantyku warunkami atmosferycznymi, sprzyjajàcymi osadzaniu si´ soli
morskiej na cz´Êciach urzàdzeƒ. W rezultacie awarii wyrzutni´ trzeba by∏o ∏adowaç
r´cznie, co zdecydowanie zmniejszy∏o jej
szybkostrzelnoÊç. Mimo tego utrudnienia
oko∏o godz. 11.30 Coventry zdo∏a∏ zestrzeliç
samolot „Seahawk” ze sk∏adu Grupo 5 Brigada Aerea bazujàcej w Rio Gallegos,
a oko∏o 14.30 nast´pnà maszyn´. Do bezpoÊredniego ataku na oba brytyjskie okr´ty
dosz∏o popo∏udniu o 17.00. w akcji wzi´∏y
udzia∏ 4 samoloty „Seahawk”. Pierwsza para zaatakowa∏a fregat´ Broadsword, niszczàc znajdujàcy si´ na pok∏adzie lotniczym
Êmig∏owiec pok∏adowy Westland „Lynx”.
Druga para atakujàca niszczyciel Coventry
od strony làdu, zdo∏a∏a tym razem szcz´Êliwie uniknàç ra˝enia rakiet plot. „Sea Dart”,
dzi´ki czemu przeprowadzi∏a atak bombowy z ma∏ej wysokoÊci. Argentyƒczycy uzyskali 3 bezpoÊrednie trafienia w niszczyciel.
Wszystkie bomby eksplodowa∏y, powodujàc przechy∏, a po 20 minutach zatoni´cie
okr´tu. Na pok∏adzie D 118 zgin´∏o 21
cz∏onków za∏ogi, zaÊ kolejnych 23 zosta∏o
rannych23. Ocala∏ych rozbitków podj´∏a
fregata F 88 Broadsword24.
Tym samym bilans udzia∏u niszczycieli
rakietowych typ «42» w kampanii fal-
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klandzkiej okaza∏ si´ tragiczny, 2 okr´ty zosta∏y zatopione, a kolejny powa˝nie uszkodzony. Rozpatrujàc przyczyny poniesionych strat, trzeba pami´taç, ˝e Argentyƒczycy dobrze znali w∏aÊciwoÊci taktyczno-techniczne tych okr´tów i ich uzbrojenia,
dysponowali bowiem dwoma jednostkami

fot. Leo van Ginderen

D 1 Hercules i D 2 Santisima Trinidad, identycznymi z brytyjskimi niszczycielami
w wersji Batch 1.
23. wg innych êróde∏ na pok∏adzie Coventry zgin´∏o
19 cz∏onków za∏ogi, a dalszych 25 zosta∏o rannych.
24. wg Kubiak K., Wojna....

Coventry (D 118) po wybuchu magazynu amunicji. Fotografia wykonana z pok∏adu fregaty
Broadsword.
fot. Royal Navy
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Ostatnie chwile Coventry przezd zatoni´ciem.

Po zakoƒczeniu kampanii i powrocie
do Wielkiej Brytanii wszystkie istniejàce
okr´ty zosta∏y przezbrojone, otrzymujàc nie
tylko dodatkowà lekkà artyleri´ lufowà
plot., ale tak˝e nowoczeÊniejsze, a co wa˝niejsze bardziej niezawodne wyposa˝enie
elektroniczne, którego awarie stanowi∏y

fot. Royal Navy

jednà z przyczyn brytyjskich strat na Falklandach.
Kolejnà operacj´ w której uczestniczy∏y
niszczyciele rakietowe typ «42» Royal Navy
by∏y mi´dzynarodowe dzia∏ania pod kryptonimem „Pustynna Tarcza” i „Pustynna Burza” przeprowadzone z mocy manda-

tu Rady Bezpieczeƒstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w latach 1990 – 1991,
których celem by∏o wyzwolenie Kuwejtu,
zaj´tego w sierpniu 1990 przez Irak Saddama Husseina.
Niszczyciele operowa∏y w sk∏adzie kontyngentu si∏ brytyjskich, którym dowodzi∏
gen. Patrick Hine. W dniu 24 stycznia 1991
roku Êmig∏owiec pok∏adowy Westland
„Lynx” z D 108 Cardiff napotka∏ w pobli˝u
okupowanej kuwejckiej wyspy Qaruh trzy
niewielkie irackie jednostki p∏ywajàce.
W wyniku przeprowadzonego ataku rakietowego przy u˝yciu pocisków „Sea Skua” 2
irackie tra∏owce zosta∏y zatopione, zaÊ sama wyspa Qaruh zosta∏a opanowana jeszcze w tym dniu przez si∏y Royal Navy i U. S.
Navy, stajàc si´ pierwszym skrawkiem wyzwolonego terytorium Kuwejtu. W dniu 25
lutego 1991 niszczyciel D 96 Gloucester
dzia∏ajàcy w pó∏nocnej cz´Êci Zatoki Perskiej zdo∏a∏ zniszczyç irackà rakiet´ przeciwokr´towà „Silworm” wystrzelonà w kierunku amerykaƒskiego okr´tu liniowego
Missouri na zaledwie kilka sekund
przed dosi´gni´ciem celu.
Po raz kolejny niszczyciele rakietowe
typ «42» powróci∏y na wody Zatoki Perskiej, tym razem w ramach operacji
pod kryptonimem „Iraqi Freedom” wiosnà 2003 roku. W operacji tej uczestniczy∏y 3 jednostki – D 97 Edinburgh (17.01 –

Jednym z najd∏u˝ej pozostajàcych w s∏u˝bie Royal Navy niszczycieli typu «42» jest widoczny na fotografii Edinburgh (D 97). fot. Royal Navy
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28.05), D 92 Liverpool (17.01 – 20.04) oraz
D 98 York (17.01 – 17.05)25. W chwili obecnej nie sà znane bli˝sze szczegó∏y dotyczàce tych dzia∏aƒ.
Równie˝ pokojowa s∏u˝ba jednostek nie
przebiega∏a ca∏kiem bezawaryjnie. W dniu
4 wrzeÊnia 1988 roku na wodach Zatoki
Perskiej D 90 Southampton zosta∏ staranowany przez statek handlowy Tor Bay.
Uszkodzenia okaza∏y si´ powa˝ne, bowiem
prowadzony po powrocie do Wielkiej Brytanii remont jednostki w stoczni Swan
Hunter w Wallsend-in-Furness trwa∏ prawie 3 lata, od wrzeÊnia 1989 do maja
199226. dla odmiany w roku 2002 D 91 Nottingham, który nieco wczeÊniej zakoƒczy∏
trwajàcà 18 miesi´cy modernizacj´, wszed∏
u wybrze˝y Australii na raf´ koralowà.
Po zejÊciu z rafy prowizoryczny remont
niszczyciela przeprowadzono w australijskim porcie Newcastle, po czym jednostk´
w celu jego kontynuacji odes∏ano do Wielkiej Brytanii na pok∏adzie statku-doku
do przewozu ∏adunków wielkogabarytowych.
Czas aktywnej s∏u˝by niszczycieli rakietowych typ «42», zaprojektowanych jeszcze
w latach szeÊçdziesiàtych, dobiega ju˝ powoli kresu. Jako pierwszy w dniu 12 listopada 1999 zosta∏ wycofany ze s∏u˝by D 86 Birmingham. Okr´t po zdemontowaniu cz´Êci
zamiennych dla czynnych jeszcze jednostek
(„kanibalizacji”) 20 paêdziernika 2000 odholowano na ˝yletki
Zgodnie z planem okr´ty 1 i 2 wersji majà pozostawaç w czynnej s∏u˝bie do roku

Argentyƒski Hercules bez namalowanego numeru burtowego. Fotografia z okresu walk o Falklandy/Malwiny po dozbrojeniu okr´tu w pociski przeciwokr´towe MM 38 „Exocet”
fot. zbiory Sergio Garcia

2012, zaÊ harmonogram ich wycofywania
przedstawia si´ nast´pujàco: 2007 – D 87
Newcastle, 2008 – D 108 Cardiff, 2009 – D
98 Glasgow, 2010 – D 92 Liverpool, 2011 –
D 89 Exeter oraz 2012 – D 90 Southampton
i D 91 Nottingham27.
Nied∏ugo d∏u˝ej pozostawaç majà
w czynnej s∏u˝bie okr´ty w wersji Batch 3,
bowiem zgodnie z za∏o˝eniami D 95 Manchester i D 96 Gloucester odejdà w roku
2013, natomiast D 97 Edinburgh oraz D 98
York odpowiednio w 2014, choç niektóre
êród∏a mówià, ˝e nastàpi to dopiero w roku
2015.

Jednostki argentyƒskie
Informacje dotyczàce okr´tów typ «42»
pozosta∏y by niepe∏ny, gdyby pominàç
w nich 2 argentyƒskie jednostki tego typu.
Pierwsza z nich D 1 Hercules, zosta∏a zamówiona 18 maja 1970 roku w stoczni Vickers
w Barrow-in Furness, druga natomiast powsta∏a w argentyƒskiej stoczni AFNE
w Rio Santiago. Niektóre êród∏a wspominajà, ˝e Argentyna wspó∏finansowa∏a pro25. wg Kubiak K., Royal Navy w operacji „Iraqi Freedom”, „Morza, Statki i Okr´ty” nr 4/2004.
26. wg Flottes de Combat 2004.
27. wg Flottes de Combat 2004.

Oba niszczyciele argentyƒskie w bazie. Na pierwszym planie zmodernizowany Hercules z nowym obszernym hangarem.
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fot. Martin Otero
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Uj´cie obu argentyƒskich niszczycieli
od dziobu. Widoczny z lewej Santisima Trinidad ma zdemontowany materacowy radar.
fot. Martin Otero

Widok Êródokr´cia Santisima Trinidad.

fot. Sergio Garcia

wadzone prace projektowe nad nowymi
wówczas jednostkami, co wydaje si´ raczej
wàtpliwe. Budow´ pierwszego niszczyciela
rozpocz´to w czerwcu 1971, a do s∏u˝by oddano 12 lipca 1976, natomiast prace
przy drugim ju˝ „krajowym” trwa∏y znacznie d∏u˝ej. St´pk´ pod budow´ D 2 Santisima Trinidad po∏o˝ono 11 paêdziernika
1971, okr´t wodowano 9 listopada 1974,
jednak wskutek przeprowadzonego w dniu
22 sierpnia 1975 roku sabota˝u, budowa
uleg∏a znacznemu opóênieniu. Do prób
morskich przystàpiono dopiero w marcu
1980, a niszczyciel przekazano marynarce
wojennej w lipcu 1981 roku.
Argentyƒskie niszczyciele rakietowe typ
«42» nale˝à do najstarszej wersji Batch 1
i pierwotnie odpowiada∏y podstawowym
parametrom taktyczno-technicznym swych
brytyjskich odpowiedników. Zasadnicza
ró˝nica polega na wprowadzeniu w toku
eksploatacji oko∏o roku 1980 ofensywnego
uzbrojenia rakietowego w postaci 4 pojedynczych wyrzutni pocisków przeciwokr´towych MM 38 „Exocet” o wadze 735 kg,
w tym g∏owica bojowa 165 kg i zasi´gu
42 km, zamontowanych na Êródokr´ciu
w rejonie komina, po 2 na ka˝dej burcie.
RównoczeÊnie okr´ty zachowa∏y skromne
artyleryjskie uzbrojenie plot. w postaci
2 pojedynczych dzia∏ kal. 20 mm L/70 Oerlikon Mk 7A.
Oba niszczyciele wzi´∏y udzia∏ w argentyƒskiej operacji opanowania Falklandów
wiosnà 1982 roku w sk∏adzie 40 Zespo∏u Si∏
Làdowania FT 40 dowodzonego przez
kontradm. Gaulter O. Allara jako grupa
ochrony i wsparcia (wraz z fregatami
Drummond i Granville). W póêniejszych
dzia∏ania przeciwko flocie brytyjskiej okr´ty ju˝ nie uczestniczy∏y. Co wi´cej wskutek
wejÊcia na mielizn´ zosta∏ uszkodzony
i straci∏ jednà ze Êrub niszczyciel D 2. Jednostka ta utraci∏a tak˝e w wyniku awarii
swój Êmig∏owiec pok∏adowy, co dodatkowo
jeszcze obni˝y∏o jej mo˝liwoÊci bojowe.
Sankcje na∏o˝one na Argentyn´ przez
Wielkà Brytani´ w czasie konfliktu falklandzkiego i po jego zakoƒczeniu spowodowa∏y odci´cie dostaw cz´Êci zamiennych
i rakiet GWS 30 „Sea Dart”, a tym samym
praktycznie unieruchomi∏y oba niszczyciele.
W tej sytuacji we wrzeÊniu 1984 roku zamierzano nawet wystawiç na sprzeda˝ obie niePorównanie wielkoÊci hangarów obu argentyƒskich niszczycieli. Z lewej obszerny
na Hercules, z prawej standardowy na Santisima Trinidad.
fot. Martin Otero
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rys. Tomasz Grotnik
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sprawne jednostki28. Ostatecznie do transakcji nie dosz∏o, zaÊ okr´ty zosta∏y jednak
oficjalnie odstawione do rezerwy. D 1 Hercules zostaw w roku 2000 poddany remontowi i przebudowie w stoczni w Talcahuano
w Chile, w wyniku czego otrzyma∏ na rufie
du˝y hangar umo˝liwiajàcy bazowanie Êmig∏owca SH-3 „Sea King” wzgl´dnie AS.
355MN „Fennec”. Zdemontowano równie˝
wówczas rufowy radar naprowadzania rakiet plot. typ 909. Jednostka ta okreÊlana w niektórych êród∏ach tak˝e jak 52 „Nuevo Hercules” ma pe∏niç funkcj´ szybkiego
wielozadaniowego transportowca. D 2 Santisima Trinidad wycofany ze s∏u˝by jest podobno stopniowo „kanibalizowany” na cz´Êci dla czynnego „bliêniaka” i choç od 1991
istniejà plany jego odbudowy, to ostatecznie
nie wiadomo, czy okr´t powróci do linii.
Podstawowe uzbrojenie niszczycieli typ
«42» – system rakiet plot. GWS „Sea Dart”
pozostaje jeszcze nie zdemontowany na pok∏adach obu argentyƒskich jednostek, jednak z uwagi na brak samych rakiet i cz´Êci
zamiennych, jest niesprawny i nie posiada
˝adnej wartoÊci bojowej.

Podsumowanie
Niszczyciele rakietowe typ «42», choç
w swych za∏o˝eniach projektowane jako
jednostki uniwersalnego przeznaczenia,

w praktyce przeznaczone zosta∏y do realizacji zadaƒ zwiàzanych z obronà przeciwlotniczà zespo∏ów floty. Ta zaÊ opiera∏a si´
o 1 podwójnà wyrzutnie rakiet plot. Êredniego zasi´gu GWS 30 „Sea Dart”, co jak
wykaza∏y doÊwiadczenia wojenne absolutnie nie wystarczy∏o nawet do zabezpieczenia samego okr´tu. Stàd te˝ póêniejsze
wprowadzenie artyleryjskich zestawów
obrony bezpoÊredniej i wzmocnienie klasycznej lekkiej artylerii lufowej. Równie˝
pierwotne wyposa˝enie elektroniczne s∏abo
znios∏o prób´ ogniowà na Falklandach, wykazujàc wysokà awaryjnoÊç i du˝à wra˝liwoÊç na zak∏ócenia i warunki atmosferyczne. Mankamenty te zosta∏y usuni´te
i w póêniejszych dzia∏aniach na wodach Zatoki Perskiej jednostki w pe∏ni odpowiada∏y
ju˝ wymogom wspó∏czesnego pola walki.
Niewàtpliwie swoje pi´tno na niszczycielach wywar∏y „oszcz´dnoÊci” zarówno w fazie projektowania jak i póêniejszej budowy,
które doprowadzi∏y mi´dzy innymi do nadmiernego prze∏adowania okr´tów. Od wady tej czeÊciowo wolna by∏a dopiero wersja
Batch 3.
Na zakoƒczenie jeszcze jedna refleksja,
tym razem zwiàzana z okreÊleniem jednostek typ «42» mianem niszczycieli rakietowych. OkreÊlenie to zosta∏o zastosowane
niewàtpliwie na wyrost, bowiem w tej mie-

rze okr´ty przypomina∏y bardziej przys∏owiowe „bezz´bne tygrysy”. Po prostu brak
im rakietowego uzbrojenia ofensywnego
w postaci wyrzutni pocisków przeciwokr´towych, w które uzbrojone by∏y analogi
amerykaƒskie, niemieckie czy francuskie,
nie wspominajàc ju˝ o radzieckich/rosyjskich. Choç uzbrojeniem takim nie dysponowa∏y brytyjskie „orygina∏y”, to otrzyma∏y
je ich argentyƒskie odpowiedniki.
Redakcja serdecznie dzi´kuje Santiago L.
Aversa za przes∏anie interesujàcych fotografii
do powy˝szego artyku∏u. Gracias, amigo
Bibliografia:
1. Combat Fleet of the World 2002-2003 pod red. AD.
Baker III, Annapolis 2002.
2. Flottes de Combat 2004 pod red. B. Prezelin, Rennes
2004.
3. Jane’s Fighting Ships 1986-87, London 1986.
4. Krzewiƒski J., Okr´ty wojenne Êwiata, Warszawa 1993.
5. Krzewiƒski J., Royal Navy 1950-1994, Warszawa 1995.
6. Kubiak K., Wojna Falklandzka 1982, Gdaƒsk 2002.
7. Kubiak K., Royal Navy w operacji „Iraqi Freedom”,
„Morza, Statki i Okr´ty” nr 4/2004.
8. Wi˝u Szeffild – argentinskije „Trekerry” i „Neptuny”
na wojnie pod red. Aleksiejew S., Iwanow S., „F∏otomaster” nr 4/2002.
28. wg Combat Fleet of the World 2002-2003.

SUPLEMENT
Chiƒski okr´t podwodny typu Golf (proj.
628) na interesujàcej fotografii z po∏owy lat
siedemdziesiàtych.
fot. zbiory Rafa∏ Ciechanowski
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Wrak Steuben

Katarzyna Andrzejewska
Grzegorz Dominik

Rysunek wraku Steuben.rys. Andrzej
„Dugi” Rutkowiak

Historia Steubena
München, bo od tej nazwy nale˝y zaczàç
histori´ Steuben, narodzi∏ si´ w 1923 roku
w szczeciƒskiej stoczni „Vulcan”. Macierzystym armatorem by∏y linie oceaniczne
Norddeutscher Lloyd (NDL) z Bremen.
Statek mia∏ d∏ugoÊç 168 m, szerokoÊç
19,8 m oraz zanurzenie 8,5 m. Jego tona˝
wynosi∏ 14 660 BRT. Dzi´ki 2 czterocylindrowym silnikom potrójnego rozpr´˝ania
(11 000 KM) móg∏ rozwinàç maksymalnà
pr´dkoÊç do 16 w. Na pok∏adzie znajdowa∏y si´ eleganckie kajuty, sala balowa, bar
oraz palarnia papierosów. Odbywa∏ regularne rejsy przez Atlantyk do Nowego Jorku oraz okazjonalne po Morzu Âródziemnym lub Norweskim. 11 lutego 1930 roku
parowiec prawie doszcz´tnie strawi∏ ogieƒ.
Po powrocie do macierzystego portu w Bremerhaven statek przeszed∏ remont, wymian´ maszyn nap´dowych i kot∏ów. Odbudowano spalone kajuty, sale balowe i bar. 18
stycznia 1931 r. parowiec wszed∏ do s∏u˝by
pod nowà dumnà nazwà General von Steuben. 20 grudnia 1938 roku otrzyma∏ skróconà nazw´ Steuben. Wojn´ rozpoczà∏ jako
hulk marynarki wojennej.
4 grudnia 1939 r. stacjonowa∏ w Gdaƒsku
Nowym Porcie. Od 31 lipca 1940 r. zosta∏
przebazowany do Hamburga, gdzie s∏u˝y∏ jako hulk w oddziale budowy nowych okr´tów
(Erprobungskommando für Kriegsschiffneubauten). Póêniej, do 31 lipca 1944 r., wykorzystywany by∏ jako uzbrojony transporto-
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wiec wojska na Ba∏tyku. W 1944 r. posiada∏
4 pojedyncze dzia∏ka kal. 37 mm, 4 poczwórne „Vierlingi” kal. 20 mm oraz 2 podwójne
dzia∏ka 20 mm. Od lipca do grudnia 1944 r.
odby∏ 18 rejsów ewakuacyjnych z Rygi
do Gdyni i z Pi∏awy do ÂwinoujÊcia. Podczas
nich zosta∏ trafiony radzieckà artylerià ko∏o
Rygi i odniós∏ lekkie uszkodzenie od od∏amków bomb radzieckich samolotów.
Od 23 grudnia 1944 r. zosta∏ tymczasowo
przydzielony do sztabu dowódcy U-bootów
na wschodzie (Führer der U-boote Ost).
Rok póêniej zosta∏ przeklasyfikowany
na transportowiec rannych. Za∏og´ statku
stanowi∏o 160 osób cywilnej za∏ogi oraz
61 osób z marynarki wojennej (m. in. personel obs∏ugi dzia∏ plot, radiooperatrzy, lekarze itd.).
8 lutego 1945 r. Steuben znajdowa∏ si´
w Pi∏awie. Na jego pok∏ad przyjmowano
rannych ˝o∏nierzy i cywilów, uchodêców
i personel bazy. W sumie znalaz∏o si´ tam
4267 ludzi [za H. Schön Ostsee 1945], w tym
2800 rannych, 800 uchodêców, 100 ˝o∏nierzy, 12 sióstr z Czerwonego Krzy˝a, 270
cz∏onków marynarki, 61 osób personelu
marynarki jako sta∏ej za∏ogi oraz 160 osób
za∏ogi cywilnej.
9 lutego Steuben zosta∏ wyprowadzony
z portu w Pi∏awie, po czym uda∏ si´ na red´
Helu. Tam do∏àczy∏y do niego dwa okr´ty
eskorty. Konwój ruszy∏ z pr´dkoÊcià 12 w.,
zygzakujàc, w kierunku otwartego morza;
portem docelowym mia∏o byç ÂwinoujÊcie.

Tymczasem na pó∏nocny zachód od Rozewia patrol pe∏ni∏ radziecki okr´t podwodny S-13 dowodzony przez kapitana 3.
rangi Aleksandra Iwanowicza Marinesko.
(30 stycznia S-13 na pó∏noc od ¸eby zatopi∏ niemiecki statek pasa˝erski Wilhelm
Gustloff). 9 lutego radzieckie lotnictwo wykry∏o du˝à jednostk´, zidentyfikowanà jako krà˝ownik, i poda∏o jej kurs. Oko∏o pó∏nocy S-13 wynurzy∏ si´ i zaobserwowa∏ trzy
statki, w tym najbli˝szy znajdowa∏ si´ oko∏o 4000 m od okr´tu podwodnego. O godz.
00.52 Marinesko da∏ rozkaz odpalenia
dwóch torped. Obie trafi∏y. Pierwsza
w dziób na wysokoÊci pomostu, druga
w Êródokr´cie w rejonie kot∏owni. Steuben
zaczà∏ p∏onàç i powoli pogrà˝a∏ si´ w morzu. Rozpocz´∏a si´ paniczna ewakuacja
ponad 4000 ludzi. Dwie minuty po trafieniu torped Steubenem wstrzàsn´∏y kolejne
eksplozje. Prawdopodobnie wybuch∏y
kot∏y.
Statek Steuben zatonà∏ kilkanaÊcie minut
póêniej, a wraz z nim idzie na dno 3608 jego pasa˝erów. Dwóm pozosta∏ym statkom
uda∏o si´ uratowaç jedynie 659 osób. Oba
okr´ty wp∏yn´∏y rankiem do portu w Ko∏obrzegu. PoÊpiesznie zorganizowane poszukiwania nie da∏y rezultatów. Nie odnaleziono ju˝ ˝adnych rozbitków.
Wrak Steubena jest obok Wilhelma Gustloffa i Goi najwi´kszym grobowcem spoczywajàcym na dnie w rejonie polskiego wybrze˝a.
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Wrak Steuben
Odkrycie Steubena
Wilhelm Gustloff, Goya, Steuben – to trzy
najwi´ksze i najtragiczniejsze, pod wzgl´dem iloÊci ofiar, katastrofy, jakie mia∏y
miejsce kiedykolwiek na morzu. Na odnalezienie Steubena trzeba by∏o czekaç blisko
60 lat. W Êrodowisku badaczy, poszukiwaczy, nurków czy archeologów krà˝y∏o wiele
wersji na temat pozycji zalegania tego statku. ˚adna jednak nie by∏a wiarygodna do dnia, kiedy odnalaz∏ go ORP Arctowski. Nowoczesne hydroakustyczne systemy
pomiarowe stanowiàce wyposa˝enie tego
okr´tu, jak i ORP Heweliusz, w po∏àczeniu
z profesjonalizmem ich za∏óg umo˝liwi∏y
osiàgni´cie tego sukcesu. Niewàtpliwie
wszystkich nas cieszy fakt, ˝e przypad∏ on
w udziale naszej rodzimej Marynarce Wojennej.
26 maja 2004 r. okr´t hydrograficzny
ORP Arctowski z Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego w Gdyni, pod dowództwem kmdr ppor. mgr in˝. Dariusza
Beczka, pe∏ni swojà s∏u˝b´ na wodach po∏udniowego Ba∏tyku, realizujàc wczeÊniej zaplanowane prace hydrograficzne. Obejmujà one mi´dzy innymi sonda˝ morski torów
g∏´bokowodnych oraz poszukiwanie i identyfikacj´ obiektów mogàcych stanowiç niebezpieczeƒstwo nawigacyjne. Dzia∏ania takie wynikajà bezpoÊrednio z zadaƒ Biura
Hydrograficznego Marynarki Wojennej
i przyczyniajà si´ do podniesienia poziomu
bezpieczeƒstwa ˝eglugi statków i okr´tów
na morzu.
Oko∏o godziny 05.30 wachtowy hydrograf zauwa˝a zmian´ g∏´bokoÊci na ekranie monitora systemu echosondy wielowiàzkowej EM-3000D. JednoczeÊnie burtowy sonar boczny ACSON-100 rejestruje
d∏ugie echo sonarowe, z wyraênie zaznaczonym cieniem, co oznacza, ˝e natrafili
na le˝àcy na dnie du˝y obiekt. Kiedy zarysowujesi´ w ca∏oÊci na sonogramie, nie ma
ju˝ wàtpliwoÊci – jest to wrak, który nie
znajduje si´ na ˝adnej z oficjalnych map
ani w ˝adnym spisie obiektów podwodnych. Wtedy nikt jeszcze nie spodziewa∏
si´, ˝e za∏oga ORP Arctowski dokona∏a
jednego z najwi´kszych odkryç zwiàzanych
z historià ostatniej wojny na Ba∏tyku. Teraz
nale˝y przystàpiç do szczegó∏owej weryfikacji znalezionego obiektu. Najlepiej
do tego celu nadaje si´ nowoczesny, cyfrowy sonar holowany EdgeTech model DF-1000. Urzàdzenie dostarcza wielu obrazów sonarowych, przypominajàcych
do z∏udzenia zdj´cia fotograficzne, tyle ˝e
obraz tworzà nie promienie Êwietlne, ale
echo fal akustycznych. Wysokiej jakoÊci
materia∏y pos∏u˝à do dalszej obróbki i analizy. Jednak ju˝ teraz mo˝na dostrzec
w okolicach dziobu pot´˝nà wyrw´ w burcie – najprawdopodobniej to w∏aÊnie
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Grzegorz „Banan” Dominik przed 208 metrami nurkowania.

fot. ABYSS DIVING

„Êmiertelna” rana zadana przez torped´,
która pos∏a∏a jednostk´ na dno.
Dzi´ki specjalistycznemu sprz´towi, w jaki wyposa˝ony jest ORP Arctowski, zarejestrowane zostajà bardzo dok∏adnie zarówno
kszta∏t samego wraku, jak i g∏´bokoÊci wokó∏ niego. Teraz mo˝na ju˝ bezdyskusyjnie
stwierdziç, ˝e wrak ma d∏ugoÊç ok. 160 m
i le˝y na lewej burcie na g∏´bokoÊci 70 m.
Do dalszych prac zwiàzanych z pe∏nà
identyfikacjà obiektu zostaje wyznaczony
ORP Heweliusz (pod dowództwem kmdr
ppor. mgr in˝. Marka Czarneckiego).
Do udzia∏u w akcji zostaje równie˝ w∏àczona Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, gdy˝ ju˝ wczeÊniej wspó∏pracowa∏a ona
z Dywizjonem przy podobnych przedsi´wzi´ciach. Z ramienia uczelni do pracy
przyst´pujà kpt. mar. dr in˝. Adam Olejnik,
kmdr ppor. dr Dariusz Grabiec oraz Marcin Sutkowski. Ich zadaniem jest wykonanie i opracowanie materia∏u zdj´ciowego

umo˝liwiajàcego identyfikacj´ obiektu
za pomocà zdalnie sterowanego pojazdu
podwodnego (ROV). Wi´cej na stronie
www.mw.mil.pl

Grzegorz „Banan” Dominik po nurkowaniu.

fot. ABYSS DIVING

Na wraku
W dniach 09-11 sierpnia 2004 r. mia∏a
miejsce pierwsza ekspedycja nurkowa
do niedawno odkrytego przez Biuro Hydrografii Marynarki Wojennej wraku statku, legendarnego transportowca Steuben.
Wyprawa zosta∏a zorganizowana przez
warszawskà firm´ ABYSS DIVING.
W ekspedycji uczestniczyli nurkowie
techniczni TDI w nast´pujàcym sk∏adzie:
– Grzegorz „Banan” Dominik z Warszawy
– Robert Jab∏oƒski z Cz´stochowy
– Janusz Jaroszek z Olsztyna
– Piotr Sitnik z Opola
– Marcin Stelmach z Opola
– Witold Z´baczyƒski z Opola
– Tomasz Wróblewskiz Warszawy
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Wrak Steuben
Nurkom towarzyszy∏ kamerzysta Jerzy
Jab∏oƒski z Warszawy
Wrak statku znajduje si´ oko∏o 39 mil
na pó∏noc od Ustki na pozycji, która ze
wzgl´dów bezpieczeƒstwa oficjalnie zosta∏a
zg∏oszona do w∏aÊciwego Urz´du Morskiego. Ze wst´pnych pomiarów przeprowadzonych za pomocà rybackiej echosondy
marki Koden wynika, i˝ jest to wrak o d∏ugoÊci ok. 170 m, skierowany dziobem na zachód w kierunku 240 st. Dane te mogà zawieraç pewien margines b∏´du ze wzgl´du
na niedoskona∏oÊç urzàdzenia pomiarowego oraz ma∏à stabilnoÊç jednostki.
Na wrak natrafiono dopiero za drugim
podejÊciem oko∏o drugiej nad ranem, pomocnà wskazówkà okaza∏a si´ pot´˝na ∏awica ryb stojàca przy wraku. Nurkowanie
przeprowadzono rano 10.08.2004 r., a dokonali tego: Grzegorz „Banan” Dominik,
który jako pierwszy dotar∏ do wraku, oraz
Tomasz Wróblewski. W trakcie nurkowania
stwierdzono, ˝e wrak le˝y na lewej burcie,
kamienistym dnie i g∏´bokoÊci ok. 71,5 m,
wystajàc przy tym ponad 15 m nad dno. Jego prawa burta znajduje si´ na g∏. ok. 55 m.
WysokoÊç wraku oceniono na ponad 30 m.
Wokó∏ wraku sà porozrzucane drewniane
elementy wyposa˝enia statku oraz ludzkie
koÊci. Ze wzgl´du na ograniczony czas oraz
bardzo trudne warunki nurkowania zarówno nad, jak i pod wodà (silny pràd oraz s∏aba widocznoÊç), zdo∏ano obejrzeç tylko niewielki fragment wraku pomi´dzy dziobem
a mostkiem kapitaƒskim, gdzie nie zauwa˝ono ˝adnych fragmentów sieci. Ekspedy-

Jednostka Nurek na której nurkowie wyp∏yn´li na wypraw´.

cj´ oraz nurkowania przeprowadzono
z jednostki m/y Nurek dowodzonej przez
kpt. Krzysztofa Chodakowskiego. WyjÊcie
w morze nastàpi∏o z portu w Ko∏obrzegu.
P∏ynàc na pozycj´ pokonano dystans 78 mil
w 12 godzin.
Inspiracjà do tego nurkowania by∏o dla
mnie odnalezienie tego wraku przez Biuro
Hydrografii Marynarki Wojennej. Zdecydowa∏em si´ na nie z kilku powodów:
1. Po odnalezieniu przeze mnie w sierpniu 2002 r. wraku Goi marzy∏em o zanurkowaniu na ostatnim z trzech wielkich ba∏tyckich „Titaniców” (jest to jak
Tomasz Wróblewski przed nurkowaniem.fot. ABYSS DIVING
do tej pory trzecia co
do wielkoÊci tragedia morska – zgin´∏o ok. 4000 osób).
2. Chcia∏em sprawdziç,
czy zebrane przeze mnie
do tej pory materia∏y sà porównywalne z odkryciem

dokonanym przez Biuro Hydrografii Marynarki Wojennej.
3. Pragnà∏em udowodniç, ˝e rzekome
odkrycie wraku Steubena przez Ulricha Restemeyera, a nast´pnie materia∏ stworzony
przez dr. Roberta D. Ballarda jako dowód
tego odkrycia, jest nieprawdà, i ˝e p. Restemeyer jest oszustem. (Warto wspomnieç ˝e
p. Ulrich Restemeyer w ubieg∏ym roku próbowa∏ udowodniç, ˝e to w∏aÊnie on odkry∏
w kwietniu 2003 r. Goy´).
Na zakoƒczenie pragn´ wyraziç ubolewanie, ˝e tej klasy odkrywca, co dr Ballard,
bra∏ udzia∏ w tak niefortunnym przedsi´wzi´ciu, jakim by∏o wspomniane rzekome
wczeÊniejsze odkrycie wraku Steubena, oraz
˝e posiada∏ b∏´dne informacje o odkryciu
wraku Goi.
Pozostaj´ jednak w przekonaniu, ˝e dr
Ballard zosta∏ wprowadzony w b∏àd przez
p. Restemeyera.

Zapasowa kotwica na wraku Steuben.
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Recenzje

Flotylle kozackie w s∏u˝bie
Jagiellonów i Wazów
Górski Tadeusz, format 120 x
185 mm, s. 223, fot. 1, rys. 70, map
6, schematy 2, Wydawnictwo L&L,
Gdaƒsk 2003, cena?
Polska nie nale˝y do paƒstw posiadajàcych zbyt bogate tradycje
morskie, a zw∏aszcza ju˝ wojenne,
o ile oczywiÊcie nie liczyç okresu
mi´dzywojennego i lat II wojny
Êwiatowej. W zbiorowej ÊwiadomoÊci rodaków funkcjonuje handel
gdaƒski, a niektórych jeszcze bitwa
ze Szwedami pod Oliwà, poza tym
ju˝ tylko czarna dziura, co na dobrà
spraw´ odpowiada w zasadzie prawdzie historycznej. W ca∏ej naszej ponad 1000 letniej historii byliÊmy zawsze paƒstwem wybitnie làdowym,
które w∏aÊnie na suchym làdzie musia∏o broniç swego stanu posiadania
czy dochodziç racji. Tym bardziej interesujàce sà zatem wszelkie prace
odkrywajàce równie˝ inne aspekty
polskiej aktywnoÊci militarnej. Jednà z takich prac jest wydana w roku
2003 przez gdaƒskie wydawnictwo
L&L ksià˝ka autorstwa Tadeusza
Górskiego zatytu∏owana Flotylle kozackie w s∏u˝bie Jagiellonów i Wazów.
Kozacy, a szerzej problem kozaczyzny, postrzegany jest w Polsce
g∏ównie przez pryzmat sienkiewiczowskiego Ogniem i mieczem, czemu dodatkowo sprzyja jeszcze niedawna ekranizacja tej powieÊci. Niestety oglàd taki powoduje zniekszta∏cenie nader z∏o˝onego obrazu
ówczesnej rzeczywistoÊci i to mimo
wielu popularyzatorskich prac W∏adys∏awa Serczyka, który próbuje
prze∏amaç panujàce stereotypy. Podobnà prób´ podjà∏ równie˝ autor
ksià˝ki, który stara si´ przedstawiç
morskie dzia∏ania Kozaków na Morzu Czarnym i nie do koƒca urzeczywistniony zamiar wykorzystania ich
umiej´tnoÊci równie˝ na Ba∏tyku.
W liczàcej zasadniczo 16 rozdzia∏ów
oraz pos∏owie i podsumowanie, pracy Górski wprowadza czytelnika
w genez´ powstania i organizacj´
kozaczyzny zaporoskiej, stanowiàcej
doÊç szczególny twór zarówno
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pod wzgl´dem narodowoÊciowo-wyznaniowym, spo∏eczno-socjalnym
jak i militarnym. Warto w tym miejscu wspomnieç, ˝e kozaczyzna powsta∏a i dzia∏a∏a zupe∏nie niezale˝nie od prowadzonej przez polskich
monarchów polityki czarnomorskiej.
W∏aÊnie basen czarnomorski,
a precyzyjniej „ziemie niczyje” le˝àce na pó∏nocnych wybrze˝ach Morza Czarnego sta∏y si´ od XV wieku
przedmiotem ostrej rywalizacji mi´dzy Imperium Osmaƒskim a Polskà.
Stàd te˝ kozaczyzna przy ca∏ej swej
niezale˝noÊci bardzo szybko zosta∏a
uwik∏ana w liczne wojny polsko-tureckie. Wojny te toczy∏y si´ wy∏àcznie na làdzie, bowiem flota osmaƒska panowa∏a na Morzu Czarnym,
co jednak wcale specjalnie nie przeszkadza∏o Kozakom w dokonywaniu wypadów, g∏ownie o charakterze
rabunkowym, przeciwko tureckim
nadmorskim miastom i osiedlom.
Do swych dzia∏aƒ morskich Kozacy
umiej´tnie wykorzystywali bardzo
szczególne jednostki rzeczno-morskie, jakimi by∏y dnieprzaƒskie czajki. Jeden z bogato dokumentowanych literaturà rozdzia∏ów ksià˝ki,
poÊwi´cony jest w∏aÊnie budowie,
konstrukcji, uzbrojeniu i wyposa˝eniu czajek oraz ich za∏óg. Dalekie
czarnomorskie wyprawy czajek, jak
stwierdza Górski, nawiàzywa∏y
w pewnej mierze do du˝o wczeÊniejszych wypraw Normanów (Waregów) przeciwko Bizancjum. Bojowe
walory czajek, umiej´tnoÊci i odwaga ich ochotniczych za∏óg zosta∏y
szybko dostrze˝one przez polskich
monarchów, którzy nie omieszkali
si´gnàç po ten or´˝ w toku ciàg∏ych
wojen Korony z Turcjà i ich tatarskimi wasalami z Krymu.
Monarchà, który jako pierwszy
Êwiadomie si´gnà∏ po kozackie czajki Zaporo˝ców jako broƒ w walce
z Turcjà, by∏ Stefan Batory w roku
1577. Król nakaza∏ wówczas Kozakom podj´cie wyprawy na wybrze˝e
tureckie jako przeciwwagi dla wypadów Tatarów Krymskich na ziemie
po∏udnia Rzeczypospolitej. Od tej
pory morskie wyprawy Kozaków,
zarówno te oficjalne z królewskim
b∏ogos∏awieƒstwem jak i „prywatne”
o wybitnie rabunkowym charakterze, na niemal 75 lat sta∏y si´ trwa∏ym elementem czarnomorskiego
teatru dzia∏aƒ wojennych. Z jednej
strony samowolne kozackie wyprawy by∏y cz´sto przyczynà zaognienia
stosunków polsko-tureckich, z drugiej zaÊ sta∏e zagro˝enie nadmorskich oÊrodków Imperium Osmaƒskiego akcjami flotylli czajek, zmusza∏o Turków do zwi´kszenia zaanga˝owania militarnego dla zapewnienia sobie spokoju w basenie Morza Czarnego, co odcià˝a∏o Rzeczypospolità. O tym, ˝e zagro˝enie kozackie by∏o jak najbardziej realne

mo˝e Êwiadczyç fakt, ˝e zwinne czajki potrafi∏y pojawiç si´ niespodziewanie nawet prawie u wrót sto∏ecznego Stambu∏u, tak jak to mia∏o
miejsce w latach 1615, 1621 czy
1622.
Autor podzieli∏ operacje kozackie na dzia∏ania czajek przeciwko
obiektom brzegowym, co stanowi∏o
podstawowy rodzaj aktywnoÊci militarnej oraz bitwy morskie staczane
z udzia∏em tych jednostek. W obu
przypadkach zaprezentowano zarówno stosowanà taktyk´ jak
i przedstawiono w uk∏adzie chronologicznym przyk∏ady konkretnych
operacji. Choç na pozór mog∏o by
si´ to zdawaç ma∏o prawdopodobne, jednak flotylle czajek nawet
na otwartym morzu stanowi∏y trudnego przeciwnika dla tureckich galer i w przypadku starcia, zw∏aszcza,
gdy dochodzi∏o do aborda˝u, trudno
by∏o z góry przesàdziç o jego rezultacie. Przy okazji czytelnicy majà okazj´ zapoznaç si´ z organizacjà ówczesnej floty osmaƒskiej jej taktykà
oraz konstrukcjà u˝ywanych okr´tów. Wiele miejsca poÊwi´cono tak˝e tureckim próbom zablokowania
od strony làdu ujÊcia Dniepru
do Morza Czarnego tak by uniemo˝liwiç kozackim wyprawom swobodne wyjÊcie na otwarte morze,
które jednak zakoƒczy∏y si´ generalnym niepowodzeniem.
Szczególne miejsce w publikacji
zajmuje udzia∏ kozackich czajek
w tzw. „Kampanii chocimskiej”
1621 roku. Zgodnie z polskim planem wojennym, jednostkom tym
przypad∏o zadanie o charakterze dywersyjnym, majàce na celu zwiàzanie si∏ tureckich na dalekim zapleczu, a tym samym utrudnienie komunikacji i dostaw, przez co os∏abienie frontu làdowego. Kozacy
w okresie mi´dzy majem a wrzeÊniem 1621 roku zorganizowali 5
wypraw, których celem by∏o ujÊcie
Dunaju, wybrze˝e Bu∏garii oraz Trapezunt i Rize na wybrze˝u tureckim.
Jedna z wypraw w czerwcu pojawi∏a
si´ tak˝e u wrota Stambu∏u. Z uwagi na dobrze przygotowanà obron´
turecka oraz s∏abe wsparcie logistyczne ze strony Rzeczypospolitej,
wyprawy, a zw∏aszcza trzecia i piàta,
ponios∏y spore straty, tym nie mniej
jednak zmusi∏y Turków do utrzymywania w sta∏ej gotowoÊci znaczàcych

si∏, przede wszystkim morskich,
przez co u∏atwi∏y dzia∏ania wojskom
polskim broniàcym si´ w obozie
pod Chocimiem.
Pozytywne mimo wszystko doÊwiadczenia dzia∏aƒ flotylli kozackich czajek na Morzu Czarnym próbowano wykorzystaç tak˝e na Ba∏tyku w walce przeciwko Szwedom.
Inicjatorem tej koncepcji by∏ hetman Stanis∏aw Koniecpolski, który
w roku 1635 za panowania króla
W∏adys∏awa IV Wazy, postanowi∏
u˝yç Kozaków do dzia∏aƒ na Zatoce
Gdaƒskiej i Zalewie WiÊlanym.
W tym celu 1.500 Kozaków rejestrowych pod wodzà pu∏kownika zaporoskiego Konstantego Wo∏ka zosta∏o skierowanych do Prus, gdzie
nad Niemnem zbudowali flotyll´ 15
czajek. W sierpniu 1635 czajki zosta∏y u˝yte na wodach Zalewu WiÊlanego pod Pi∏awà, gdzie prowadzi∏y zadania blokadowe. Zawarty wkrótce
rozejm ze Szwedami i rozformowanie flotylli nie pozwoli∏ na zademonstrowanie w pe∏ni kozackich umiej´tnoÊci morskich na burzliwych wodach Ba∏tyku.
Praca zawiera w cz´Êci koƒcowej
s∏ownik u˝ytych w treÊci terminów
morsko-wojskowych, z których spora cz´Êç dotyczy specyfiki dzia∏aƒ
i organizacji si∏ kozackich i osmaƒskich, stàd te˝ mo˝e nie byç znana
szerszemu gronu odbiorców. Bogata
bibliografia, liczàca 176 pozycji,
stwarza zainteresowanym mo˝liwoÊç poszerzenia wiedzy i si´gni´cia
po interesujàce ich materia∏y êród∏owe. Ciekawie przedstawia si´
strona ilustracyjna ksià˝ki, reprodukcje, poza portretami sà nieliczne,
zaÊ nader syntetyczne, oddzia∏ujàce
na wyobraêni´ czytelnika, rysunki
dobrze oddajà ducha epoki.
Ksià˝ka Tadeusza Górskiego Flotylle kozackie w s∏u˝bie Jagiellonów
i Wazów ods∏ania ma∏o znane aspekty militarnych dziejów naszego kraju. Aspekty tym bardziej interesujàce, ˝e ∏àczàce w sobie dwa potocznie
przeciwstawne elementy, jakimi sà
kojarzeni z otwartym stepem Kozacy i groêny ˝ywio∏, jakim jest morze.
Warto by z publikacjà Tadeusza
Górskiego zapoznali si´ mi∏oÊnicy
historii Polski, nie koniecznie zaÊ
maryniÊci.
Maciej S. Sobaƒski
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