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Z ˝ycia flot
ARGENTYNA
„Nowy” nabytek
Stary francuski okr´t desantowy-dok
typu LSD Orage (L 9022) po zakoƒczeniu
s∏u˝by w Marine Nationale, zamiast
na z∏om trafi∏ w po∏owie roku 2004
pod bander´ Argentyny, gdzie otrzyma∏ nazw´ Giachino dla upami´tnienia jednego
z poleg∏ych bohaterów wojny falkalandzkiej w roku 1982. Tym samym mimo
wczeÊniejszego niepowodzenia z przej´ciem amerykaƒskiego La Moure County
(typu Newport), Argentyna zdo∏a∏a w koƒcu wzmocniç potencja∏ swoich si∏ desantowych.
„Nowy” okr´t zosta∏ zbudowany w latach 1966-1968 w stoczni DCN Brest.
Jego wypornoÊç standardowa wynosi
5965 t, a pe∏na (z nie zatopionym dokiem)
8500 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 149 m,
szerokoÊci 21,5 m i zanurzeniu 5,4 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne
SEMT-Pielstick 12PC2.1V 400 o ∏àcznej
mocy 9400 KM, które zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 17,3 w´z∏a. Zasi´g 9000
Mm/15 w´z∏ach, a moc elektrowni pok∏adowej 2650 kW.
Uzbrojenie jednostki sk∏ada si´ z 2 pojedynczych dzia∏ plot. kal. 30 mm OTOBreda-Mauser, 4 wkm-ów kal. 12,7 mm oraz
2 podwójnych wyrzutni pocisków plot.
systemu Simbad z rakietami „Mistral”.
Za∏oga okr´tu liczy 205 ludzi, w tym 12
oficerów, zaÊ jego pomieszczenia pozwalajà na transport oddzia∏u liczàcego 470
˝o∏nierzy. W komorze doku o wymiarach
120 x 14 x 5,5 m mo˝na transportowaç
2 ma∏e okr´ty desantowe lub 14 kutrów
desantowych wzgl´dnie 1500 t materia∏ów
wojennych. Pok∏ad lotniczy umo˝liwia
przyjmowanie 3 Êmig∏owców.

BRAZYLIA
Tikuna w s∏u˝bie
Dnia 9 marca b. r. w obecnoÊci prezydenta Lulio, odby∏a si´ w Arsenal de Marinha w Rio de Janeiro, ceremonia wcielenia
do s∏u˝by okr´tu podwodnego S 34 Tiku-

Nowy chiƒski niszczyciel „115” typu 051C po wodowaniu.
fot. Internet
na (eks-Tamandare). Jest to czwarta jednostka typu 209/1400 Mod. 3 zbudowana samodzielnie w Brazylii. Warto przypomnieç, ˝e prototypowa (piàta) jednostka
zosta∏a zbudowana przez niemiecki koncern HDW z Kilonii, on te˝ wpomaga∏ Brazylijczyków w budowie ca∏ej czwórki. Jak
z tego widaç, Brazylia usi∏uje samodzielnie
budowaç skomplikowane technicznie
okr´ty, jakimi sà jednostki podwodne.
Dzi´ki temu pozyskuje nowoczesne technologie oraz utrzymuje w∏asne miejsca
prac.
Dane taktyczno-techniczne Tikuna sà
nast´pujàce: wypornoÊç nawodna 1150 t,
podwodna 1590 t, wymiary 61, 20 x 6,20 x
5,50 m. Jako nap´d u˝yto 4 silników wysokopr´˝nych MTU 12V396 TY60 po 940 KM
oraz 4 generatory elektryczne AEG po 420
kW, pr´dkoÊç nawodna wynosi 11 w,
a podwodna 21,5 w, zasi´g 10 000 Mm/8
w (na chrapach), 25 Mm/21,5 w, 230
Mm/8 w, 400 Mm/4 w. Uzbrojenie sk∏ada
si´ z 8 wt kal. 533 mm, których zapas wynosi 16 sztuk (Mk 24 Mod 1 „Tigerfish”).
Dzieki du˝ej automatyzacji za∏oga okr´tu liczy tylko 33 osoby

DANIA
Drugi „Flex Supportship”
W dniu 25 lutego 2005 roku podniesiono bander´ na drugim z serii wielozadaniowych okr´tów wsparcia desantowego typu „Flex Supportships” L 17 Esbern Snare. W uroczystoÊci wzià∏ udzia∏ premier
Danii Anders Fogh Rasmussen. Przypomnijmy, ˝e w s∏u˝bie znajduje si´ ju˝ prototypowy L 16 Absalon.
WypornoÊç jednostki wynosi 6300 t
przy d∏ugoÊci ca∏kowitej kad∏uba 137,6 m,
szerokoÊci 19,5 m i zanurzeniu 6,3 m. Na-

CHINY
Zagadkowy nowy niszczyciel
W dniu 28 grudnia 2004 roku w chiƒskiej stoczni w Dalian odby∏o si´ wodowanie nowego niszczyciela rakietowego o numerze taktycznym „115”. Jednostka ta ma
byç prototypem liczàcej co najmniej dwa
okr´ty serii typu 051C w wersji plot. Sylwetka okr´tu generalnie przypomina powi´kszonà jednostk´ typu Luhai – DDG
167 Shenzhen, stàd te˝ wypornoÊç DDG
115 szacowana jest na 7000 – 8500 t
przy d∏ugoÊci kad∏uba 162 m, szerokoÊci
19,1 m i zanurzeniu 8 m. Nap´d o ∏àcznej
mocy prawdopodobnie 72 000 KM (tak jak

Brazylijski Tikuna w s∏u˝bie.
fot. Rodrigo Benoloraytes
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w typie 051B), zapewni pr´dkoÊç maksymalnà na poziomie oko∏o 29 w´z∏ów.
Podstawowym uzbrojeniem plot. majà
byç rosyjskie pociski plot. RIF-M/S-300F,
zakupione przez Chiny w roku 2002, w kad∏ubowych, pionowych oÊmioprowadnicowych, rewolwerowych wyrzutniach
(VLS). Dwie, a wg innych êróde∏ cztery, takie wyrzutnie majà zostaç zainstalowane
na pok∏adzie dziobowym przed bry∏à nadbudówki, a kolejne cztery przed hangarem
i pok∏adem startowym Êmig∏owca. Zasi´g
pocisków systemu S-300 wynosi 120 km,

dysponuje hangarem dla Êmig∏owca i pok∏adem startowym na rufie. Do kierowania
ogniem ma s∏u˝yç radar „Band Stand”
oraz typt 344 na szczycie nadbudówki.
Dozór przestrzeni powietrznej ma zapewniç radar „Top Plate” na przednim maszcie,
a dozór nawodny radar typu 364 zamontowany na tylnym maszcie.
Okr´ty typu 051C („115” i „114”?) majà zasiliç potencja∏ obrony plot. chiƒskiej
Floty Pó∏nocnej, choç z drugiej strony spotyka si´ równie˝ opini´, ˝e jednostka mo˝e
byç budowana na eksport. WÊród ewentualnych nabywców wymienia si´ Pakistan,
Tajlandi´ i Iran, co bioràc pod uwag´ stopieƒ z∏o˝onoÊci niszczyciela, wydaje si´ raczej zdecydowanie ma∏o prawdopodobne.

Duƒski Esbern Snare krótko przed ceremonià wcielenia do s∏u˝by.
fot. Amnitsbøll Rasmussen
a do ich kierowania s∏u˝y radar 30N6E.
Na Êródokr´ciu majà zostaç zamontowane
2 klasyczne systemy plot. typu 730 CIWS
(podobne do holenderskich „Goalkeeper”).
Uzupe∏nienie uzbrojenia stanowi 8 pocisków przeciwokr´towych YJ-63, umieszczonych równie˝ na Êródokr´ciu na nadbudówce mi´dzy kominem a tylnym
masztem, po 4 na ka˝dej burcie. Artyleri´
reprezentowaç ma dziobowe pojedyncze
dzia∏o kal. 100 mm (byç mo˝e Typ 210,
podobny do francuskiego Creusot-Loire)
w wie˝y artyleryjskiej wg technologii „Stealth”. Niszczyciel, jak ju˝ wspomniano,

p´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne MTU
8000 M70, ka˝dy o mocy 8200 kW, które
pracujà na 2 Êruby. Okr´t posiada równie˝
dodatkowy p´dnik wodny na dziobie. Maksymalna pr´dkoÊç eksploatacyjna 23 w´z∏y, a zasi´g 9000 Mm.
Skromne uzbrojenie sk∏ada si´ na razie
jedynie z 1 uniwersalnego dzia∏a kal.
127 mm Mk 45 Mod 4, zamontowanego
na pok∏adzie dziobowym, jednak planowane jest jego stopniowe wzmacnianie.
W sferze duƒskich zamiarów jest zamontowanie na pok∏adzie wyrzutni pocisków
przeciwokr´towych typu „Harpoon”, ka-
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d∏ubowych pionowych wyrzutni pocisków
plot. typu „Sea Sparrow” Mk 48 oraz pocisków plot. typu „Stinger”. Do zwalczania
okr´tów podwodnych majà s∏u˝yç pociski
SEAGNAT/SBROC Mk 36 oraz wyrzutnie
torped pop. Nie wykluczone jest równie˝
przyjmowanie na pok∏ad min. Kiedy i w jakim zakresie nastàpi „dozbrojenie” trudno
przewidzieç, zw∏aszcza bioràc pod uwag´
kolejne ci´cia w bud˝ecie duƒskiej marynarki wojennej.
Okr´t jest wyposa˝ony w ramp´ rufowà typu RO-RO. Jednostka mo˝e zabieraç
2 kutry desantowe typu LCP oraz 2 Êmig∏owce Agusta-Westland EH-101 „Merlin”,
które dysponujà làdowiskiem na rufie oraz
sta∏ym hangarem.
LiczebnoÊç za∏ogi okreÊlono na oko∏o
100 marynarzy i oficerów, przy czym istnieje zwi´kszenia tej liczby w miar´ monta˝u kolejnych systemów uzbrojenia, tym
bardziej, ˝e ∏àczna iloÊç miejsc wynosi
169. Okr´t dysponuje ponad to pomieszczeniami mieszkalnymi, pozwalajàcymi
transportowaç oddzia∏ liczàcy 300 ˝o∏nierzy.
Przewiduje si´, ˝e Esbern Snare, zbudowany w stoczni Odense Staalskibsvaerft, osiàgnie pe∏nà gotowoÊç bojowà dopiero w poczàtkach 2007 roku.

FRANCJA
Rusza projekt „Horizon”
W dniu 16 marca 2005 roku w stoczni
DCN Lorient ma odbyç si´ wodowanie
pierwszej francuskiej fregaty projektu „Horizon”, noszàcego nazw´ Forbin (D 621).
Prace nad projektem „Horizon” rozpocz´to
w kwietniu 1999, gdy Francja, W∏ochy
i Wielka Brytania zdecydowa∏y o zbudowaniu wspólnej nowoczesnej jednostki okreÊlanej mianem CNFG (Common New Generation Frigate). Podstawowym zadaniem
tych fregat by∏o zapewnienie obrony plot.
zespo∏om floty, w sk∏adzie których znajdowaç si´ mia∏y lotniskowce. Wielka Brytania
ju˝ na wst´pnym etapie wycofa∏a si´
z wspólnych prac, koncentrujà uwag´
na w∏asnym projekcie niszczyciela typ
«45». Ostatecznie W∏ochy i Francja postanowi∏y zbudowaç po 2 fregaty typu „Horizon”. Decyzja o budowie 2 francuskich
jednostek w ramach programu LPM 2003
– 2008 zapad∏a 22 lipca 2002 (istnieje
opcja na dalsze 2 w terminie póêniejszym),
a w dniu 16 stycznia 2004 w stoczni DCN
Lorient po∏o˝ono st´pk´ pod prototyp,
a precyzyjnie zacz´to monta˝ jego segmentów.
Podstawowe parametry taktyczno-techniczne fregaty Forbin: wypornoÊç
standardowa 5600 t, a pe∏na odpowiednio
6635 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej kad∏uba
152,9 m, szerokoÊci 20,3 m i zanurzeniu
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Wizja komputerowa francuskiej fregaty
rakietowej Forbin projektu „Horizon”.
fot. Jean-Michel Roche
5,4 m. Nap´d w systemie CODAG stanowià 2 turbiny gazowe GE/Fiat Avio LM
2500, ka˝da o mocy 31 280 KM oraz 2 silniki wysokopr´˝ne SEMT Pielstick 12 PA6
STC, ka˝dy o mocy 5875 KM, pracujàce
na 2 Êruby. Jednostka posiada tak˝e p´dnik dziobowy. Pr´dkoÊç maksymalna 29
w´z∏ów, wy∏àcznie na silnikach wysokopr´˝nych 18 w´z∏ów. Zasi´g przy zapasie
paliwa 600 t, wynosi 3500 Mm/25 w´z∏ach i 7000 Mm/18 w´z∏ów.
Uzbrojenie obejmuje 8 pocisków przeciwokr´towych MM-40 Mod. 2 „Exocet”
(2 x IV), system plot. PAANS (Principal Anti-Air Missile System) obejmujàcy 6 oÊmiorurowych silosów kad∏ubowych Sylver
A 50 z 48 pociskami plot. „Aster„(32
„Aster-30” i 16 „Aster-15)), 2 szeÊcioprowadnicowe wyrzutnie systemu SADRAL
z pociskami plot. „Mistral”, 2 pojedyncze
dzia∏a kal. 76 mm L/62 OTOBreda Super
Rapid DP, 2 pojedyncze dzia∏a plot. kal.
20 mm L/90 Giat F2 oraz 4 wyrzutnie torped pop z torpedami MU 90 „Impact”.
Wyposa˝enie lotnicze obejmuje 1 Êmig∏owiec NH-90, który mo˝e byç uzbrojony
w pociski AM 39 „Exocet” lub torpedy MU
90 „Impact”. Na rufie fregaty znajduje si´
pok∏ad startowy o powierzchni 530 m2,
zaÊ Êmig∏owiec dysponuje hangarem
o powierzchni 180 m2 w rufowej nadbudówce.
Bogate wyposa˝enie elektroniczne fregaty obejmuje 2 radary nawigacyjne
SP-735, wielofunkcyjny radar trójp∏aszczyznowy EMPAR wspó∏pracujàcy z systemem PAAMS, trójp∏aszczyznowy radar obserwacji powietrznej S-1850, radar AMS
NA 25XP, sonar kad∏ubowy Thales-Marconi ABF TUS 4110 CL, Êrodki walki elektronicznej DIBV-2A z wyrzutniami celów pozornych NGDS.
Przewidywana autonomicznoÊç fregaty
ma wynieÊç 45 dób, a jej za∏oga liczyç 174
ludzi, w tym 26 oficerów.
WejÊcie do s∏u˝by fregaty Forbin
(D 621), której portem bazowym ma byç

• OKR¢TY WOJENNE

Tulon, przewidywane jest na marzec 2006
roku.

GRUZJA
Wsparcie z Litwy
Zgodnie ze s∏owami ministra obrony Litwy Gedyminasa Kirkilasa, paƒstwo to zamierza przekazaç Gruzji 2 swoje korwety
(zdaniem innych fregaty) – F 11 ˚emaitis
(eks-MPK-108 Komsomolec ¸atwiji) oraz
F 12 Aukstaitis (eks-MPK-44). Okr´ty te
nale˝àce do typu Grisha-III (proj. 1124M),
powsta∏y w stoczni w Zelenodolsku, odpowiednio w roku 1981 i 1980, a pod bander´ litewskà trafi∏y 6 listopada 1992 roku
w ramach realizacji umowy barterowej
za wybudowane przez Litwinów w Kaliningradzie budynki mieszkalne dla ewakuowanego z paƒstw ba∏tyckich personelu
rosyjskiej marynarki wojennej.
WypornoÊç standardowa jednostek
wynosi 860 t, a pe∏na odpowiednio 990 t
przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 71,2 m, szerokoÊci 10,15 m i zanurzeniu 3,4 m. Korwety
majà si∏ownie w systemie CODAG o ∏àcznej mocy 38 000 KM, którà tworzà turbina gazowa M-88 (18 000 KM) oraz 2 silniki wysokopr´˝ne M507A (ka˝dy o mocy
po 10 000 KM), pracujàcà na 3 Êruby nap´dowe. Pr´dkoÊç maksymalna 32 w´z∏y,

a przy marszu tylko na turbinie gazowej 21
w´z∏ów, zaÊ w przypadku samych silników
wysokopr´˝nych 18 w´z∏ów. Zapas paliwa
wynoszàcy 130 t (maksymalnie 144 t) zapewnia zasi´g 950 Mm/ 27 w´z∏ach, 2750
Mm/14 w´z∏ów i 4000 Mm/10 w´z∏ach.
Elektrownia pok∏adowa posiada moc
1000 kW.
Aktualne uzbrojenie jednostek obejmuje 1 podwójnà wyrzutni´ pocisków plot.
„Osa-2M” (SA-N-4) z zapasem 20 pocisków 9M33, 1 podwójnie sprz´˝one dzia∏o kal. 57 mm AK-725 DP, 1 szeÊciolufowe
dzia∏o plot. kal. 30 mm L/54 AK-630M oraz
2 dwunastorurowe wyrzutnie RBU-6000
z zapasem 96 pocisków RGB-60.
Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje
radary nawigacyjne Terma Scanter i Decca
DM 1290, radar obserwacji nawodnej i powietrznej MPZ-302 „Strut Curve”, radar
kierowania ogniem rakietowym MPZ-310
„Pop Group” oraz kierowania ogniem artyleryjskim MR-123 „Bass Tilt”, a tak˝e sonar kad∏ubowy MGK-335MC „Bull Nose”.
Wspó∏praca wojskowa mi´dzy Gruzjà
a Litwà datuje si´ od roku 2001, gdy Wilno
rozpocz´∏o finansowanie szkolenia gruziƒskich kursantów w oÊrodku w Tartu. Szkolenie to b´dzie kontynuowane równie˝
w przysz∏oÊci, a poza tym gruziƒscy oficerowie uczestniczyç b´dà w organizowanych na Litwie kursach j´zyka angielskiego.

SESZELE
Dar rzàdu Indii
W dniu 23 lutego 2005 roku w Port Victoria (Seszele) nastàpi∏o uroczyste przekazanie si∏om zbrojnym tej wyspiarskiej republiki indyjskiego szybkiego patrolowca
(FPV) Tarmugli. nowa jednostka wesz∏a
w sk∏ad Stra˝y Ochrony Wybrze˝a jako Topaz. W uroczystoÊciach ze strony Indii
uczestniczy∏ szef sztabu marynarki wojennej Indii adm. Arun Prakash, zaÊ Seszele
reprezentowali wiceprezydent Joseph Belmont, minister spraw zagranicznych Patrick Pillay oraz szef si∏ zbrojnych p∏k LF.

Indyjski patrolowiec Tarmugli krótko przed przekazaniem Seszelom.
fot. Bharat Rakshak
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Singapurska fregata rakietowa Formidable w czasie ostatnich prób.
Payet. Wspó∏praca wojskowa, mi´dzy obu
paƒstwami trwa od chwili powstania Seszeli jako samodzielnego podmiotu prawa
mi´dzynarodowego, to znaczy od roku
1976.
Topaz (eks-Tarmugli T64) zosta∏ zbudowany w stoczni Garden Reach Shipbuilders and Enginers (GRSE) w Kalkucie
w roku 2002. WypornoÊç pe∏na patrolowca wynosi 260 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej
46 m, szerokoÊci 7,6 m i zanurzeniu
3,9 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne MTU 16 V 598 TB92, ka˝dy o mocy 3600 KM, które pracujàc na 2 Êruby zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 30 w´z∏ów (wg innych êróde∏ jedynie 27 w´z∏ów), a ekonomicznà 12 w´z∏ów. Zasi´g
przy pr´dkoÊci ekonomicznej 12 w´z∏ów
si´ga 2000 Mm.
Uzbrojenie stanowi 1 dzia∏o 2A42 kal.
30 mm Medak, stanowiàce zmarynizowanà wersj´ wie˝y BMP-2 Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny. Za∏oga liczy 24 ludzi (wg innych danych 37),
w tym 4 oficerów.
Patrolowiec przeznaczony jest do zwalczania szybko poruszajàcych si´ niewielkich jednostek nawodnych, mo˝e wi´c
z powodzeniem byç stosowany w dzia∏aniach antyterrorystycznych, zwalczaniu
przemytu, a tak˝e ochronie rybo∏ówstwa,
a nawet wykonywania zadaƒ SAR, co nabiera szczególnego znaczenia, gdy uÊwiadomimy sobie, ˝e strefa wy∏àcznoÊci ekonomicznej Seszeli ma powierzchni´ bagatela 1,5 mln. km?.

w 2000 roku umowy w stoczni francuskiego konsorcjum DCN w Lorient, a jego wodowanie odby∏o si´ 7 stycznia 2004. Pozosta∏a piàtka fregat ma zostaç zbudowana do roku 2008 na podstawie dostarczonej przez stron´ francuskà dokumentacji
w krajowej stoczni Singapore Technologies Marine w Jurong.
WypornoÊç nowej fregaty szacowana jest na oko∏o 3000 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej kad∏uba 110,0 m. Okr´t posiada nap´d diesel-elektryczny pracujàcy na dwie
Êruby, który zapewnia maksymalnà pr´dkoÊç 31 w´z∏ów, zaÊ zasi´g przy pr´dkoÊci
ekonomicznej wynosi 4000 Mm.
Podstawowe uzbrojenie fregat stanowi
8 pocisków przeciwokr´towych RGM-84C
„Harpoon” z g∏owicà bojowà o wadze
227 kg i zasi´giem dochodzàcym do 100
Mm (180 km). Obron´ plot. zapewniajà
4 zestawy rakiet plot. izraelskiego systemu
„Barak” z zapasem 32 pocisków. Artyleri´
reprezentuje pojedyncze dzia∏o zamontowane na pok∏adzie dziobowym przed bry∏à nadbudówki. Jest to OTOBreda kal.
76 mm L/62 Super Rapid DP. Poza tym fregata otrzyma∏a 4 wyrzutnie torpedowe kal.

fot. Bernard Prézelin
533 mm, umo˝liwiajàce wystrzeliwanie
kierowanych przewodowo torped Tp 61.
Okr´t zosta∏ wyposa˝ony w Êmig∏owiec
pok∏adowy, który dysponuje làdowiskiem
na rufie i pot´˝nym hangarem w rufowej
cz´Êci nadbudówki.
Wyposa˝enie elektroniczne zosta∏o
skompletowane przez Singapore Technologies Marine z elementów pochodzàcych
od ró˝nych dostawców. Obejmuje ono radar nawigacyjny, radar dozoru powietrznego i nawodnego Thales Herakles 3-D oraz
sonar dziobowy.
Za∏oga fregaty liczy w granicach 60
marynarzy i oficerów.
Przy budowie jednostki wykorzystano
elementy technologii „Stealth”, choç jej masywna sylwetka wydaje si´ mocno udziwniona, nawet jak na wspó∏czesnà „mod´”
panujàcà w budownictwie okr´towym.

STANY ZJEDN. A.P.
Nowe desantowce
W dniu 15 stycznia 2005 roku w stoczni w Pascagoula, nale˝àcej do Northrop
Grumman Ship Systems, Litton Division,
odby∏o si´ uroczyste wodowanie okr´tu

transportowego desantu LPD-19 Mesa
Verde. Jednostka ta nale˝y do typu San
Antonio, a jej wodowanie odby∏o si´ ze
znacznym w stosunku do za∏o˝eƒ planu
opóênieniem. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏
przedstawiciele Parku Narodowego Mesa
Verde i plemion indiaƒskich zamieszkujàcych t´ cz´Êç stanu Colorado.
WypornoÊç okr´tów typu San Antonio,
notabene noszàcy t´ nazw´ prototyp serii
LPD-17, odbywa w∏aÊnie próby morskie.,
wynosi 25 296 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej
208,5 m, szerokoÊci 32,0 m i zanurzeniu
7,0 m. Nap´d jednostki stanowià 4 silniki
wysokopr´˝ne Colt-Pielstick PC2.5 STC
o ∏àcznej mocy 41 600 KM, które pracujàc
na 2 Êruby zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 22 w´z∏y. Moc elektrowni pok∏adowych wynosi 12 500 kW.
Uzbrojenie obejmuje 2 pojedyncze
dzia∏a kal. 30 mm Mk 46 Mod 1 Bushmaster II oraz 2 b´bnowe wyrzutnie typu RAM
Mk 31 Mod 2 pocisków plot. RIM-116A
(ka˝da z 21 pociskami).
Okr´t mo˝e przyjmowaç na pok∏ad
startowy grup´ lotniczà, której cz´Êç dysponuje sta∏ymi miejscami w hangarze.
W sk∏ad grupy mogà wchodziç 2 Êmig∏owce CH-53E lub 4 AH/UH-1, a w innym
wariancie 4 Êmig∏owce CH-46E wzgl´dnie
2 pionowzloty MV-22B „Osprey”.
Znajdujàcy si´ na rufie dok mo˝e przyjmowaç do 14 pojazdów desantowych
AAAV oraz 2 poduszkowce desantowe.
Okr´t dysponuje ciàg∏ymi pok∏adami postojowymi dla Êrodków techniki wojskowej
o ∏àcznej powierzchni 2232 m2. Na pok∏adzie mieÊci si´ równie˝ 24 ∏ó˝kowy szpital
z 2 salami operacyjnymi. Jednostka mo˝e
przewoziç oddzia∏ piechoty morskiej liczàcy 699 ˝o∏nierzy, w tym 6 oficerów,
a w skrajnych przypadkach nawet 800
ludzi.
Na czele liczàcej 363 ludzi, w tym 28
oficerów, za∏ogi LPD-19 Mesa Verde stoi
kmdr por. Shawn W. Lobree.

Amerykaƒski okr´t desantowy San Antonio udajàcy si´ na próby morskie.

fot. U.S. Navy

SINGAPUR
Formidable na próbach
Próby morskie przechodzi obecnie
pierwsza z serii 6 nowych singapurskich
fregat typu Souverainte, okreÊlanych mianem NGPV (New Generation Patrol Vessel). Prototyp noszàcy nazw´ Formidable
(68) powsta∏ na podstawie podpisanej
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Z ˝ycia flot
„Prezydent” w s∏u˝bie
Do s∏u˝by w U.S. Navy wszed∏ wreszcie wielozadaniowy okr´t podwodny
SSN-23 Jimmy Carter, trzecia jednostka
typu Seawolf. Budow´ okr´tu rozpocz´to
w stoczni General Dynamics Electric Boat
Division w Groton, jeszcze w grudniu 1995
roku, gdy 12-tego zosta∏a uroczyÊcie po∏o˝ona st´pka. W trakcie budowy zmieniono
plany okr´tu przystosowujàc go do wspó∏pracy z grupami SEAL, czego konsekwencjà by∏o przerwanie prac, a nast´pnie
zw∏oka w ukoƒczeniu jednostki, której wejÊcie do s∏u˝by przewidywano na poczàtek
roku 2004.
Nie jest znana aktualna wypornoÊç
SSN-23, lecz jest ona niewàtpliwie wi´ksza od wypornoÊci dwóch pierwszych jednostek serii, w których przypadku wynosi∏a odpowiednio nawodna 7467 t, a pod-

Podstawowa ró˝nica mi´dzy SSN-23
a wczeÊniejszymi jednostkami typu Seawolf polega za zabudowaniu w kad∏ubie
dodatkowej specjalnej sekcji o d∏ugoÊci
8,2 m, w której znajdujà si´ pomieszczenia
dla 50 ˝o∏nierzy SEAL wzgl´dnie ∏adunku.
W tej sekcji znajduje si´ otwór w kad∏ubie
sztywnym okr´tu o Êrednicy 3 m, umo˝liwiajàcy, zapewne za poÊrednictwem specjalnej Êluzy, wyjÊcie na pok∏ad, gdzie mo˝e byç zainstalowany specjalny hangar
mieszczàcy zdalnie sterowane podwodne
urzàdzenie do zwalczania min BLQ-11,
podwodne pojazdy SEAL, ewentualnie inne ∏adunki.
Etatowa za∏oga SSN-23 Jimmy Carter
liczy 130 ludzi, w tym 12 oficerów. Nowy
okr´t podwodny wchodzi w sk∏ad Floty Pacyfiku, a jego bazà jest Bangor w stanie
Waszyngton.

Nowy atomowy okr´t podwodny Jimmy Carter po uroczystej ceremonii wcielenia do s∏u˝by.
fot. U.S. Navy

Ceremonia wodowania korwety
rakietowej Härönsand.
fot. Kockmus
dowe kal. 400 mm z torpedami Tp 45 oraz
2 miotacze pocisków pop kal. 127 mm
ALECTO. Ca∏kowità nowoÊcià w warunkach szwedzkiej marynarki wojennej jest
Êmig∏owiec pok∏adowy HKP-15 (Agusta-Westland A-109 Power), który dysponuje
nie tylko làdowiskiem na rufie, ale i hangarem. Jednostka dysponuje bogatym i ró˝norodnym wyposa˝eniem elektronicznym.
Za∏oga okr´tu liczy 41 ludzi, w tym 21 oficerów.
Budowa serii 5 „niewidzialnych” korwet typu Visby przebiega powoli, z ciàg∏ymi opóênieniami spowodowanymi ci´ciami w bud˝ecie marynarki wojennej. Przewiduje si´, ˝e Härnösand wejdzie do s∏u˝by w II po∏owie 2005 roku.

WIETNAM
Sukces wietnamskiej stoczni

wodna 9137 t, d∏ugoÊç ca∏kowita okr´tu
wynosi 115,83 m, szerokoÊç 12,8 m,
a zanurzenie 10,95 m. Konstrukcja okr´tu
pozwala na bezpieczne zanurzenie operacyjne do g∏´bokoÊci 395 m. Nap´d stanowià turbiny parowe o ∏àcznej mocy
45 500 KM zasilane w par´ przez ch∏odzony wodà reaktor atomowy General Electric
S6W o mocy 200 MW, które poruszajà
jednà Êrub´. Maksymalna pr´dkoÊç jednostki w zanurzeniu przekracza 25 w´z∏ów. Dla u∏atwienia manewrowania Jimmy Carter zosta∏ wyposa˝ony dodatkowo
w 2 p´dniki wodne.
Uzbrojenie okr´tu stanowi 8 umieszczonych na Êródokr´ciu wyrzutni, z których mo˝na wystrzeliwaç zarówno pociski
rakietowe typu BGM 109 „Tomahawk” jak
i torpedy Mk 48 ADCAP. Zapas jednostek
ognia na pok∏adzie wynosi 50 sztuk rakiet
i torped, wzgl´dnie zamiennie 100 min
morskich.
Bogate wyposa˝enie elektroniczne
umo˝liwia dzia∏anie w ka˝dych warunkach
hydrologicznych i pogodowych.
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SZWECJA
Kolejna korweta na wodzie
W dniu 16 grudnia 2004 roku w stoczni w Karlskronie odby∏o si´ wodowanie
trzeciej korwety typu Visby, która otrzyma∏a nazw´ Härnösand (K 33). Wykonana z wykorzystaniem technologii „Stealth”,
stàd te˝ zwana potocznie „niewidzialnà”
nowa korweta ma wypornoÊç 620 t
przy ca∏kowitej d∏ugoÊci kad∏uba 72,8 m,
szerokoÊci 10,4 m i zanurzeniu 2,4 m.
Jednostka posiada si∏owni´ w systemie
CODOG, sk∏adajàcà si´ z 4 turbin gazowych Honeywell-Vericor TF 500, ka˝da
o mocy 5365 KM oraz 2 silników wysokopr´˝nych MTU 16V 2000 N90, ka˝dy
o mocy 1740 KM. Pr´dkoÊç maksymalna 38 w´z∏ów, a przy wykorzystaniu jedynie silników wysokopr´˝nych 15 w´z∏ów.
Moc elektrowni pok∏adowej 810 kW.
Uzbrojenie sk∏ada si´ z 1 dzia∏a kal.
57 mm L/70 Bofors SAK 57 Mk 3. Poza tym na pok∏adzie mogà byç zamontowane pociski przeciwokr´towe RBS-15
Mk 3 w liczbie 8 sztuk, 4 wyrzutnie torpe-
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Najnowszà jednostkà z uzbrojeniem rakietowym, jakim dysponuje marynarka
wojenna Wietnamu, jest kuter rakietowy
typu BPS 500, zbudowany w stoczni w Ho

Chi Minh (Sajgon). Okr´t wszed∏ do s∏u˝by
oko∏o roku 2000, a wed∏ug niepotwierdzonych informacji w budowie mo˝e znajdowaç si´ druga jednostka serii. Projekt jednostki zosta∏ opracowany przez stoczni´
Siewiernaja Wierft w Sankt Petersburgu
(Rosja), stàd te˝ nosi równoczeÊnie rosyjskie oznaczenie proj. 12418, zaÊ za podstaw´ prac przyj´to okr´ty rakietowe typu
Tarantul – proj. 1241.
WypornoÊç standardowa okr´tu typu
BPS 500 wynosi 517 t, zaÊ pe∏na odpowiednio 600 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej
62 m, szerokoÊci 11 m i zanurzeniu 2,2 m.
Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne
MTU o ∏àcznej mocy 19 600 KM, które zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 32 w´z∏y,
a ekonomicznà 15 w´z∏ów. Zasi´g 2200
Mm/14 w´z∏ach. Dla u∏atwienia manewrowania w portach i na p∏ytkich wodach jednostk´ wyposa˝ono w 2 p´dniki wodne
KaMeWa.
Podstawowe uzbrojenie stanowi 8 pocisków przeciwokr´towych Kh-35 „Uran”
(SS-N-25 „Switchblede”), 1 dzia∏o kal.
76,2 mm L/59 AK-176 DP, 1 szeÊciolufowe dzia∏o plot. systemu Gatling kal. 30 mm
L/65 AK-630 oraz 2 pojedyncze wkm-y
kal. 12,7 mm.
Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje
radar nawigacyjny, radar obserwacji nawodnej i powietrznej MR-352 Pozitiw-E („Cross Dome”), radar kierowania
ogniem artyleryjskim MR-123E Wympel-E („Bass Tilt”) oraz 2 16-prowadnicowe wyrzutnie celów pozornych PK-16.
Za∏oga jednostki liczy 28 marynarzy
i oficerów.
Przy budowie, a mo˝e raczej monta˝u
jednostki w Ho Chi Minh szeroko korzystano z pomocy rosyjskich specjalistów,
a praktycznie ca∏oÊç wyposa˝enia pochodzi∏a z importu, g∏ównie z Rosji.

Wietnamski kuter rakietowy typu BPS 500 w trakcie prac wyposa˝eniowych w stoczni w Ho Chi Minh.
fot. Internet
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San Francisco 8 stycznia 2005
Okr´ty podwodne nale˝à do tej
kategorii jednostek p∏ywajàcych,
na których s∏u˝ba, mimo niebywa∏ego wr´cz ich rozwoju w drugiej
po∏owie minionego stulecia, zwiàzanego choçby z wprowadzeniem
nap´du atomowego i uzbrojenia rakietowego, obarczona jest nadal
wi´kszym ni˝ standardowe zagro˝eniem. ˚e powy˝sze s∏owa nie sà
zwyk∏ym frazesem, mogà Êwiadczyç wydarzenia ostatnich kilku lat,
wystarczy wspomnieç tragedi´ rosyjskiego Kurska w sierpniu 2000
czy chiƒskiego „361” w kwietniu
2003, nie mówiàc ju˝ o ca∏ym szeregu pomniejszych awarii, które cz´sto równie˝ powodowa∏y ofiary
w ludziach, tak jak ostatnio na pok∏adzie kanadyjskiego Chicoutini
w paêdzierniku 2004 roku.

Tak wyglàda∏ dziób bohatera naszego artyku∏u po podniesieniu doku.

fot. U.S. Navy

San Francisco
8 stycznia 2005
D

o tej d∏ugiej listy podwodnych ofiar
rok 2005 dopisa∏ nowe. W dniu 8 stycznia
2005 roku amerykaƒski uderzeniowy okr´t
podwodny o nap´dzie atomowym ze sk∏adu 15 Dywizjonu Okr´tów Podwodnych
(SUBRON 15) Si∏ Podwodnych Pacyfiku –
COMSUBPAC San Francisco (SSN-711)
[d-ca cmdr (kmdr por.) Kevin Mooney] nale˝àcy do typu Los Angeles (SCB 303) oko∏o godz. 03.00 (czasu polskiego) zderzy∏ si´
w odleg∏oÊci oko∏o 350 Mm na po∏udnie
od wyspy Guam z niezidentyfikowanà
przeszkodà. W chwili zderzenia jednostka
znajdowa∏a si´ w zanurzeniu na g∏´bokoÊci
oko∏o 180 m, wykonujàc rutynowy rejs
z bazy na Guam do australijskiego portu
Brisbane. Przyjmuje si´, ˝e w momencie
kolizji okr´t porusza∏ si´ z pr´dkoÊcià zbli˝onà do 30 w´z∏ów, tak wi´c si∏a uderzenia
musia∏a byç ogromna. W wyniku uderzenia
zniszczona zosta∏a wykonana z wzmocnionego w∏ókna szklanego os∏ona dziobowego
sonaru BQQ-5A (V) 1. Przez powsta∏y
otwór do wn´trza kad∏uba wdar∏a si´
pod ogromnym ciÊnieniem woda, która za-
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la∏a przedzia∏ sonaru oraz 4 dziobowe
zbiorniki balastowe. Wykonany ze stali
HY-80 o podwy˝szonej wytrzyma∏oÊci kad∏ub sztywny San Francisco wytrzyma∏ napór wdzierajàcej si´ do wn´trza wody, co
zapobieg∏o tragedii. Pr´dkoÊç okr´tu gwa∏townie spad∏a do 4 w´z∏ów, zdo∏a∏ on jednak awaryjnie wynurzyç si´ na powierzchni´. Siedzàca g∏´boko w wodzie jednostka
obra∏a kurs powrotny do bazy i ju˝ rankiem
10 stycznia 2005 osiàgn´∏a o w∏asnych si∏ach port Apra Harbor na Guam. W trakcie rejsu powrotnego uszkodzony okr´t
eskortowa∏y kuter Coast Guard Galveston
Island oraz Stockha i Kiska, a tak˝e Êmig∏owce MH-60S „Knighthawk” z Dywizjonu HC 5 „Providers” i samoloty P-3
„Orion” z Commander Task Force 72.
Na pok∏ad wynurzonego okr´tu podwodnego, gdy tylko znalaz∏ si´ w zasi´gu Êmig∏owców, przerzucono natychmiast personel medyczny, który rozpoczà∏ udzielaç pomoc poszkodowanym cz∏onkom za∏ogi.
W wyniku powsta∏ego wskutek uderzenia wstrzàsu, rany, g∏ównie typu z∏amaƒ,

Maciej S. Sobaƒski
st∏uczeƒ i zmia˝d˝eƒ, odnios∏o 23 cz∏onków za∏ogi, choç niektóre êród∏a prasowe
mówià nawet o 60 marynarzach. Co wi´cej
zgodnie z komunikatem dowództwa
VII Floty z 12 lutego 2005 r. rannych zosta∏o ogó∏em 98 ludzi, w tym 23 w stopniu
uniemo˝liwiajàcym bie˝àce wykonywanie
obowiàzków s∏u˝bowych (a˝ 71,5% za∏ogi!). Obra˝enia wielu marynarzy by∏y powa˝ne, na tyle, ˝e jeden z rannych cz∏onków za∏ogi, 24-letni mat motorzysta John
Allen Ashley, zmar∏ w ich wyniku na pok∏adzie okr´tu jeszcze przed przetransportowaniem go do szpitala.
Wed∏ug zapewnieƒ dowództwa U.S.
Navy kolizja San Francisco nie spowodowa∏a uszkodzenia znajdujàcego si´ na pok∏adzie uzbrojenia rakietowego i torpedowego ani te˝ si∏owni atomowej.
Nieco uwagi nale˝y si´ teraz g∏ównemu
„bohaterowi” zdarzenia – San Francisco
(SSN-711). Jednostka nale˝y do podstawowego typu amerykaƒskich uderzeniowych okr´tów podwodnych o nap´dzie
atomowym, okreÊlanych potocznie od na-
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San Francisco 8 stycznia 2005
zwy prototypu mianem Los Angeles. W latach 1976-1996 U.S. Navy otrzyma∏a 62
okr´ty tej klasy, z których w roku 2003
w czynnej s∏u˝bie pozostawa∏o jeszcze 50.
San Francisco zosta∏ zbudowany w stoczni
Northrop-Grumman w Newport News.
St´pk´ pod budow´ jednostki po∏o˝ono 26
maja 1977, wodowanie nastàpi∏o 27 paêdziernika 1979, a przekazanie do s∏u˝by
w Si∏ach Podwodnych Pacyfiku COMSUBPAC 24 kwietnia 1981 roku.
WypornoÊç nawodna okr´tu wynosi
6130 t, a podwodna 6977 t, co oznacza, ˝e
mieÊci si´ on w grupie Êrednich jednostek
typu SCB 303 (trzy ostatnie okr´ty SSN
771-773 majà wypornoÊç 6330/7177 t)
D∏ugoÊç ca∏kowita wynosi 109,73 m, szerokoÊç 10,06 m, a zanurzenie 9,75 m.
Nap´d okr´tu zapewniajà 2 turbiny parowe Westinhouse o ∏àcznej mocy
35 000 KM, zasilane w par´ przez 1 reaktor atomowy General Electric PWR S6G,
ch∏odzony wodà o mocy 26 MW. Pr´ty paliwowe reaktora wymagajà wymiany co 12
– 13 lat. Na San Francisco ostatnia wymiana przeprowadzona zosta∏a w roku 2000.
Do poruszania jednostki s∏u˝y 1 Êruba
o 7 piórach, zapewniajàca relatywnie bardzo niski poziom szumów.
Jako êród∏o nap´du awaryjnego s∏u˝y
generator wysokopr´˝ny Fairbanks-Morse
38D8Q z baterià akumulatorów. Pr´dkoÊç
jednostki w zanurzeniu okreÊlana jest
na ponad 30 w´z∏ów, przy czym najcz´Êciej
podawane jest 32 w´z∏y. Pr´dkoÊç nawodna wynosi oko∏o 18 w´z∏ów, choç niektóre
êród∏a mówià o zaledwie 15 w´z∏ach.
Uzbrojenie jednostki stanowià 4 umieszczone pod kàtem do osi symetrii okr´tu
na Êródokr´ciu wyrzutnie torpedowe kal.
533 mm Mk 67TT, pozwalajàce na wystrzeliwanie skrzydlatych pocisków manewrujàcych BGM 109 „Tomahawk” oraz torped
Mk 48 i Mk 48 ADCAP. Zapas jednostek
ognia na pok∏adzie wynosi 26 sztuk. Niektóre êród∏a podajà, ˝e w sk∏ad uzbrojenia
wchodzà równie˝ pociski przeciwokr´towe
UGM-84 „Sub-Harpoon”. Skrzydlate pociski manewrujàce GM 109 „Tomahawk”
mogà byç wyposa˝one w g∏owice jàdrowe,
które nie wchodzà jednak w sk∏ad standardowego uzbrojenia w czasach pokojowych.
Do kierowania ogniem pocisków „Tomahawk” s∏u˝y system nawigacyjny TAINS,
a ogniem klasycznych torped system Mark
117. Nowsze jednostki typu SCB 303 (poczàwszy od SSN-719 Providence) sà wyposa˝one dodatkowo w 12 pionowych wyrzutni pocisków „Tomahawk” umieszczonych w przedniej cz´Êci kad∏uba, przed kioskiem.
Bogate wyposa˝enie elektroniczne San
Francisco obejmuje pasywne sonary BQQ-5A (V) i TB-23/ 29, aktywny sonar wyso-
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kiej cz´stotliwoÊci BQS-15 oraz holowany
sonar BQR-16, radar obserwacji nawodnej
i powietrznej BPS-15H oraz radar wczesnego wykrywania WLR-10. Okr´t dysponuje tak˝e urzàdzeniem do wykrywania
min NMRS.
Okr´ty podwodne typu Los Angeles posiadajà konstrukcj´ dwukad∏ubowà (kad∏ub lekki i kad∏ub sztywny), która w przypadku awarii San Francisco doskonale
zda∏a egzamin, zapewniajàc uszkodzonej
jednostce zachowanie p∏ywalnoÊci. Kad∏ub wykonany jest ze stali o podwy˝szonej wytrzyma∏oÊci HY-80, a w przypadku
nowszych jednostek równie˝ HY-100, co
pozwala na bezpieczne zanurzanie si´
na g∏´bokoÊç operacyjnà 450 m, a wg niektórych êróde∏ nawet 750 m.
W chwili awarii na pok∏adzie San Francisco wg informacji U.S. Navy znajdowa∏o
si´ 137 cz∏onków za∏ogi. Zgodnie z pierwotnym projektem za∏oga okr´tów podwodnych typu Los Angeles liczyç mia∏a 95
ludzi, jednak z uwagi na rozbudow´ systemów pok∏adowych uleg∏a istotnemu
zwi´kszeniu i obecnie mieÊci si´ generalnie w przedziale mi´dzy 119 a 129 marynarzy i oficerów, co znacznie pogorszy∏o warunki bytowe, prowadzàc do nadmiernego
zag´szczenia pomieszczeƒ mieszkalnych.
Jak ka˝dy tzw. „wypadek nadzwyczajny”, a zw∏aszcza taki, który spowodowa∏
ofiary w ludziach, awaria San Francisco
sta∏a si´ przedmiotem szczegó∏owego dochodzenia prowadzonego przez dowództwo U.S. Navy. Zastanówmy si´ jednak sami, jakie mog∏y byç przyczyny awarii amerykaƒskiego okr´tu podwodnego, awarii,
której fakt zosta∏, co dziwniejsze doÊç
szybko og∏oszony publicznie, mimo ˝e zapewne nie by∏o jego bezpoÊrednich Êwiadków, a kr´gi wojskowe na ca∏ym Êwiecie
lubujà si´ przecie˝ w utrzymywaniu
wszystkiego, co si´ da (i nie tylko) w Êcis∏ym sekrecie. Rysujà si´ generalnie 4 wersje przyczyny awarii San Francisco, które
postaram si´ zakreÊliç poni˝ej.
1. Okr´t podwodny wszed∏ rzeczywiÊcie
na mielizn´, co wydawaç by si´ mog∏o zgo∏a nieprawdopodobne, jako ˝e w pobli˝u
Guam znajduje si´ najwi´ksza g∏´bia
na Ziemi – Rów Mariaƒski. Fakt wejÊcia
na mielizn´ (zapewne w trakcie przechodzenia przez naje˝ony wyspami rejon Mikronezji) w toku rutynowego rejsu do portu australijskiego, którego trasa by∏a przecie˝ dok∏adnie rozpoznana i sprawdzona,
Êwiadczyç mo˝e o powa˝nych niedostatkach przygotowania za∏ogi lub co gorsza,
nawet o jej zwyczajnym niedbalstwie i lekcewa˝eniu podstawowych obowiàzków
s∏u˝bowych. Okr´t dysponowa∏ w koƒcu
najnowszymi Êrodkami nawigacyjnymi,
pozwalajàcymi na prowadzenie dzia∏aƒ

bojowych w strefie przybrze˝nej i na p∏yciznach. O tym, ˝e wejÊcie na mielizn´ nastàpi∏o zupe∏nie nieoczekiwanie Êwiadczy
skala ofiar wÊród za∏ogi, obejmujàca
w praktyce wi´kszoÊç znajdujàcych si´
na pok∏adzie osób.
2. Do awarii San Francisco dosz∏o nie
w wyniku wejÊcia na mielizn´, lecz w rezultacie kolizji z innà jednostkà podwodnà lub
nawodnà. Skoro w oficjalnym komunikacie
jest mowa o tym, ˝e amerykaƒski okr´t
w chwili awarii znajdowa∏ si´ w zanurzeniu,
jego „przeciwnikiem” musia∏ byç inny
okr´t podwodny, co nie oznacza jednak
wcale, ˝e rzeczywiste okolicznoÊci zdarzenia nie mog∏y byç zupe∏nie inne, drugim
uczestnikiem kolizji by∏a jednostka nawodna. W przypadku kolizji zrozumia∏y jest
poÊpiech w og∏oszeniu przez U.S. Navy oficjalnego komunikatu o awarii. W koƒcu jeÊli ju˝ do czegoÊ dosz∏o, to nale˝y uprzedziç
drugà stron´. Tym bardziej, ˝e sami Amerykanie majà przykre doÊwiadczenie z lat
minionych z kolizjami z okr´tami pod banderà ówczesnego Zwiàzku Radzieckiego,
którym poczàtkowo goràco zaprzeczali, by
dopiero po d∏ugim czasie przyznaç, ˝e
przypadki takie mia∏y miejsce. Do chwili
obecnej (luty 2005 r.) ˝adna z flot nie og∏osi∏a publicznie o kolizji jej jednostki, a tym
bardziej nie zg∏osi∏a faktu zagini´cia w∏asnego okr´tu (który wed∏ug wszelkiego
prawdopodobieƒstwa móg∏ w wyniku takiej kolizji zatonàç)
3. Hipotetycznie w wyniku bardzo silnego trz´sienia ziemi, jakie nastàpi∏o w dniu
26 grudnia 2004 roku u wybrze˝y indonezyjskiej wyspy Sumatra, znanego powszechnie z niszczycielskich fal tsunami,
mog∏o dojÊç do istotnych zmian ukszta∏towania dna morskiego, w niezbyt w koƒcu
odleg∏ym zakàtku Pacyfiku – Mikronezji.
Tym samym idàcy rutynowym, podkreÊlam, kursem San Francisco móg∏ wejÊç
na nie istniejàcà wczeÊniej, a tym samym
nie odnotowanà na morskich mapach
przeszkod´. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, na pochodzàcych z 1989 roku
mapach znajdujàcych si´ na pok∏adzie,
w promieniu 3 Mm od miejsca zderzenia
nie zaznaczono ˝adnych istotnych przeszkód podwodnych. Za wersjà tà zdaje si´
przemawiaç fakt, ˝e okr´t, który niespodziewanie wszed∏ na podwodnà przeszkod´, mia∏ ponoç jedynie Êciàç jej wierzcho∏ek. Z drugiej jednak strony, jednostka
w chwili zderzenia dysponowa∏y wszystkimi niezb´dnymi urzàdzeniami nawigacyjnymi, które o ile by∏y sprawne i w∏àczone,
winny wczeÊniej zasygnalizowaç obecnoÊç
przeszkody na kursie. Tak czy inaczej znów
k∏ania si´ kwestia kwalifikacji za∏ogi i rzetelnoÊci wykonywania przez nià swoich
obowiàzków.
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4. Najbardziej spekulacyjna wersja, g∏oszàca, ˝e San Francisco szed∏ co prawda
do australijskiego Brisbane, ale nie by∏ to
rejs rutynowy, lecz w jego trakcie przeprowadzano jakieÊ doÊwiadczenia z nowym
systemem uzbrojenia. Próby, jak to si´ niestety cz´sto zdarza, zakoƒczy∏y si´ niepowodzeniem i awarià na pok∏adzie, w wyniku której wi´kszoÊç cz∏onków za∏ogi odnios∏a obra˝enia. Za wersjà tà przemawia
fakt, zdumiewajàco licznej „eskorty” odprowadzajàcej uszkodzony okr´t podwodny w drodze powrotnej na Guam. Jednostk´ zabezpiecza∏y zarówno okr´ty wojenne
jak i samoloty oraz Êmig∏owce.

Gdy uszkodzony San Francisco osiàgnà∏
port Apra Harbor na Guam, co sta∏o si´
ju˝ rankiem 10 stycznia 205 roku, zosta∏,
po wyokr´towaniu rannych cz∏onków za∏ogi, poddany gruntownemu przeglàdowi
przez komisj´ dochodzeniowà U.S. Navy
badajàcà przyczyny awarii, a nast´pnie
skierowany do doku. W dniu 26 stycznia
2005 holowniki Taga, Goliath i Magsino
wprowadzi∏y jednostk´ do suchego doku
zwanego „Big Blue” w Apra Harbor.
Opublikowane w dniu 28 stycznia 2005
na oficjalnej stronie internetowej U.S. Navy (navy. mil) fotogarfie San Francisco
w suchym doku uzmys∏awia skal´ znisz-

Dla porównania dziób okr´tu przed zderzeniem.
I kolejne uj´cie efektów zderzenia.

fot. Association USS San Francisco
fot. U.S. Navy

czeƒ okr´tu. Cz´Êç dziobowa kad∏uba jednostki uleg∏a totalnemu zniszczeniu, przypominajàc nawet nieco podwodne zdj´cia
spoczywajàcego na dnie Kurska przed jego
wydobyciem. Rzecz znamienna, sam dziób
okr´tu, gdzie znajduje si´ sonar, którego
uszkodzona op∏ywka mia∏a zostaç usuni´ta bezpoÊrednio po zderzeniu, pozostawa∏
z uwagi na koniecznoÊç zachowania tajemnicy wojskowej szczelnie okryty. Na zdj´ciu widoczne sà równie˝ powsta∏e w wyniku uderzenia (?) zniekszta∏cenia powierzchni kad∏uba, w dalszej jego cz´Êci
w kierunku kiosku.
W wyniku prac komisji dochodzeniowej
U.S. Navy, w której niepoÊlednià rol´ odgrywa∏ dowodzàcy COMSUBPAC kontradm. Paul F. Sullivan, stwierdzajàcej nieprzestrzeganie obowiàzujàcych procedur,
dowódca VII Floty wiceadm. Jonathan W.
Greenert, któremu podlega stacjonujàcy
na Guam SUBRON 15, usunà∏ w dniu 12
lutego 2005 roku ze stanowiska w trybie
dyscyplinarnym (pozasàdowym) dowódc´
okr´tu podwodnego San Francisco cmdr
(kmdr por) Kevina Mooney’a. RównoczeÊnie wspomniany oficer otrzyma∏ nagan´
na piÊmie (Letter of Reprimand) za nadmiernie ryzykowne dowodzenie okr´tem.
Tym samym, choç do pe∏nego wyjaÊnienia
przyczyn awarii z dnia 8 stycznia 2005 roku jeszcze daleka droga, to winny ju˝ si´
znalaz∏!
Warto jeszcze na marginesie wspomnieç, ˝e okr´ty podwodne typu Los Angeles nie nale˝à do specjalnie szcz´Êliwych.
Wystarczy tylko przywo∏aç wielkiego pechowca z Floty Pacyfiku – SSN 772 Greeneville. Wspomniana jednostka wpierw
9 lutego 2001 w trakcie szybkiego wynurzenia w rejonie Honolulu, staranowa∏a japoƒski trawler szkolny Ehime Maru, który
poszed∏ na dno z 9 ludêmi na pok∏adzie.
Jeszcze w tym samym roku okr´t wszed∏
na mielizn´ w pobli˝u wyspy Saipan, a 27
stycznia 2002 zderzy∏ si´, na szcz´Êcie niegroênie z LPD-5 Ogden. Inna jednostka
tego typu – SSN 768 Hartford operujàc
na Morzu Âródziemnym wszed∏ w na mielizn´ w pobli˝u w∏oskiej wyspy Caprera
na pó∏noc od Sardynii.
Awaria San Francisco, jaka mia∏a miejsce
w dniu 8 stycznia 2005 roku, bez wzgl´du
na to jakie by∏y jej faktyczne przyczyny,
po raz kolejny dowodnie wykaza∏a, ˝e nawet super nowoczesne atomowe okr´ty
podwodne nie sà do koƒca bezpieczne.
W ostatecznym rozrachunku, okazuje si´,
˝e technika niestety cz´sto zawodzi,
a o wszystkim nadal, tak jak przed wiekami,
decyduje cz∏owiek i jego umiej´tnoÊci.
Artyku∏ opracowano na podstawie materia∏ów z sieci Internetu.
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Patrick McSherry (Stany Zjedn. A.P.)
Niko∏aj W. Mitiuckow (Rosja)

Amerykaƒski krà˝ownik pancernopok∏adowy Charleston. Fotografia wykonana w Hongkongu po zaj´ciu
Guam.
fot. Naval Historical Center

Zajęcie Guam
Wyspa Guam, najwi´ksza w Archipelagu Marianów, oficjalnie od roku 1668 nale˝a∏a do Hiszpanii, która w tym w∏aÊnie roku utworzy∏a tam swojà misj´. Przez nast´pne jednak ponad dwieÊcie z ok∏adem lat nie zrobiono niczego by wysp´ umocniç. Tym nie mniej
w Stanach Zjednoczonych w toku przygotowania planu wojny z Hiszpanià, zaj´cie wyspy uznano za o ile nie kluczowe, to w ka˝dym
razie istotne zadanie, w koƒcu Guam zajmowa∏ strategicznà pozycj´ na liniach komunikacyjnych ∏àczàcych Ameryk´ z Filipinami.
Ostatnià depesz´ od swych w∏adz gubernator wyspy otrzyma∏ w dniu 14 kwietnia, przeto nie wiedzia∏ nic o wybuchu wojny i operacja zaj´cia Guam zosta∏a przeprowadzona bardzo sprawnie.
Prawdopodobnie w∏aÊnie dlatego w rodzimej literaturze zaj´cie Guam zosta∏o niemal zupe∏nie zapomniana, poza tym nie wnosi∏a
przecie˝ niczego nowego do sztuki wojennej. Jedynym dokumentem, który w mniejszym czy wi´kszym stopniu wspomina t´ spraw´
jest pismo rosyjskiego konsula generalnego w Nowym Jorku Tiep∏owa skierowane do Lamsdorfa, a datowane 24 czerwca 1898 roku:
„Charleston” po wejÊciu do zatoki Guam odda∏ 7 strza∏ów w kierunku znajdujàcych si´ tam starych hiszpaƒskich fortów. Lokalny gubernator myÊla∏, ˝e idzie o zwyczajowy salut honorowy, pos∏a∏ informacj´ na pok∏ad okr´tu, ˝e jest mu bardzo przykro, ale z powodu
braku prochu nie mo˝e odpowiedzieç salutem. Gdy przedstawiono mu istot´ sprawy i poinformowano, ˝e ju˝ jeƒcem, gubernator zaczà∏ protestowaç twierdzàc, ˝e nic mu nie jest wiadomym o og∏oszeniu wojny mi´dzy Hiszpanià a Stanami Zjednoczonymi.
Wydaje si´ nam, ˝e wszyscy mi∏oÊnicy historii wojen morskich ch´tnie zapoznajà si´ ze szczegó∏ami tej operacji.

P

ierwsze plany zaj´cia Guam pojawi∏y
si´ w Departamencie Marynarki na d∏ugo
przed rozpocz´ciem wojny. DziÊ ma∏o podkreÊla si´ fakt, ˝e dowódca Eskadry Azjatyckiej komodor George Dewey mia∏ bezpoÊrednio po wypowiedzeniu wojny skierowaç si´ nie ku Manili, lecz w∏aÊnie zajàç
Guam i utworzyç na niej stacj´ w´glowà
dla dalszych dzia∏aƒ w rejonie Filipin. Jednak Dewey zawsze znany z samodzielnoÊci
i zuchwa∏oÊci, nie trzyma∏ si´ rozkazów,
dzia∏ajàc po swojemu. On z miejsca sforsowa∏ wejÊcie do Zatoki Manilskiej, a nast´pnego dnia 1 maja 1898 roku rankiem rozbi∏
znajdujàcà si´ tam hiszpaƒskà flot´.
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Tym nie mniej jednak Departament Marynarki nie zrezygnowa∏ ze swoich planów.
Tym razem zaj´cie Guam mia∏o przypaÊç
w udziale ekspedycji skierowanej ze wsparciem dla Deweya. Aby nie daç Hiszpanom
czasu na przygotowanie obrony, trzeba by∏o si´ spieszyç.
Ju˝ 3 maja by∏o wiadomo, ˝e w San
Francisco zosta∏ zafrachtowany parowiec
pocztowy City of Peking, który planowano
przebudowaç na szpital i p∏ywajàcy warsztat. Wraz z 2 w´glowcami statek ten 15 maja mia∏ wyjÊç pod eskortà krà˝ownika
Charleston do Manili. Z uwagi na nieznaczne starty poniesione przez Eskadr´, zrezy-

gnowano z urzàdzenia szpitala na Pekingu,
zamiast którego za∏adowano na statek wi´cej zapasów ró˝nych materia∏ów i amunicji, a tak˝e zaokr´towano zapasowych marynarzy i mechaników ze stoczni Mare Island. Na pok∏adach dwóch innych statków
– City of oraz Australia zamierzano wys∏aç
do Manili oddzia∏y desantowe, jednak
z pierwotnych 5000 ludzi uda∏o za∏adowaç
si´ jedynie 2500.
Z powodu uszkodzeƒ w si∏owni Charleston wyjÊcie konwoju w morze by∏o kilkukrotnie przesuwane. Ostatecznie krà˝ownik opuÊci∏ San Francisco z ∏adunkiem
amunicji 18 maja, jednak i tym razem
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stwierdzono awari´ ch∏odzenia i ju˝ 19 maja okr´t musia∏ zawróciç. Usuni´cie awarii
zaj´∏o oko∏o dwóch dób, po czym jednostka wysz∏a w morze kierujàc si´ do Honolulu. Na pok∏adzie prócz amunicji dla komodora Dewey za∏adowano tak˝e dzia∏o dla
krà˝ownika Baltimore aby zamieniç uszkodzone w starciu 1 maja oraz 67 ludzi dla
uzupe∏nienia braków w za∏ogach. Ostatecznie transportowce City of Peking, City
of Sydney i Australia wysz∏y w morze 28 maja z oddzia∏ami desantowymi pod dowództwem gen. bryg. Andersona. W poczàtkach
czerwca ca∏a ekspedycja dotar∏a do Honolulu.
Obecnie ma∏o jest ju˝ znany fakt, ˝e
w chwili wybuchu wojny mi´dzy Stanami
Zjednoczonymi a Hiszpanià Hawaje, wówczas niepodleg∏e paƒstwo, zosta∏y sojusznikiem Amerykanów. Co prawda sojusz mia∏
charakter czysto formalny, bo liczàca ponad 500 ludzi hawajska armia w ˝aden sposób nie mog∏a udzieliç powa˝nego wsparcia. Tym nie mniej jednak g∏ównym skutkiem tego sojuszu by∏o póêniejsze przekszta∏cenie Wysp Hawajskich w kolejny
amerykaƒski stan. W tym procesie swojà
rol´ odegra∏o równie˝ przybycie na wyspy
ekspedycji gen. Andersona, entuzjastycznie witanej przez miejscowych mieszkaƒców.
W dniu 4 czerwca konwój opuÊci∏ Hawaje udajàc si´ w dalszà drog´. W morzu dowódca krà˝ownika Charleston kmdr Henry

Glass zajmujàcy na zasadzie ∏àczenia funkcji równie˝ stanowisko dowódcy konwoju,
otworzy∏ zapiecz´towanà kopert´ z tajnymi
rozkazami i ze zdziwieniem stwierdzi∏, ˝e
si∏y konwoju „po drodze” majà zajàc wysp´
Guam.
Jak ju˝ wspominaliÊmy, nie baczàc
na nieuchronne zbli˝anie si´ wojny z Amerykà, Hiszpania nie zrobi∏a nic by wzmocniç ten wysuni´ty przyczó∏ek imperium.
W chwili wypowiedzenia wojny okaza∏o
si´, ˝e ostatni hiszpaƒski okr´t wojenny odwiedzi∏ wysp´ pó∏tora roku wczeÊniej.
Amerykaƒscy specjaliÊci wojskowi podejrzewali w∏aÊnie takà sytuacj´ na wyspie,
stàd te˝ zak∏adali, ˝e jej zaj´cie nie powinno zabraç si∏om Glassa wi´cej ni˝ jeden –
dwa dni.
Z uwagi na fakt, ˝e oddzia∏y desantowe
mia∏y bezpoÊrednio z brzegu przyst´powaç
do walki, a ich personel sk∏ada∏ si´ z nowych ˝o∏nierzy, którzy nie dysponowali
˝adnym doÊwiadczeniem bojowym, w czasie rejsu rozpocz´to treningi z bronià strzeleckà, która w znacznej iloÊci znajdowa∏a
si´ wÊród ∏adunku na pok∏adzie statku
Peking. W miar´ zbli˝ania si´ do wyspy
„çwiczenia” sta∏y si´ coraz powa˝niejsze,
mi´dzy innymi organizowano strzelanie
do celów.
Sztormowym rankiem 20 czerwca Amerykanie bezpiecznie osiàgn´li rejon wyspy.
Konwój niezauwa˝ony przeszed∏ niezauwa˝ony ko∏o hiszpaƒskiego punktu obser-

Dane taktyczno-techniczne okr´tów i statków
Pancernopok∏adowy krà˝ownik Charleston, zbud. 1888, wyp. 3730 t, wymiary:
97,54 x 14,01 x 5,64 m, nap´d maszyny parowe o mocy 7650 KM, pr´dkoÊç 18,9 w´z∏a, zapas w´gla 758 t, zasi´g 7500 Mm. Za∏oga 20 oficerów i 286 marynarzy. Opancerzenie: stanowisko dowodzenia, tarcze dzia∏ 51 mm, pok∏ad 51 mm, skosy 76 mm.
Uzbrojenie: 2 x 203 mm L/35 BL, 6 x 152 mm L/30 BL, 4 x 57 mm L/43 QF, 2 x
47 mm L/44 QF, 2 x 37 mm L/24 QF, 2 km
Parowiec City of Peking, zbud. 1874, wyp. 5080 t, pr´dkoÊç 14 w´z∏ów. Na pok∏adzie zaokr´towano oddzia∏y I Kalifornijskiego Ochotniczego Pu∏ku Piechoty – ogó∏em oko∏o 500 ˝o∏nierzy, w tym 20 oficerów. Poza tym na pok∏adzie znajdowa∏o si´
jeszcze kilkuset ˝o∏nierzy innych s∏u˝b Stanów Zjednoczonych
Parowiec City of Sydney, zbud. 1875, wyp. 3017 t, pr´dkoÊç 12 w´z∏ów, armator:
„Pacific Mail Steamship Company”, od 10 maja do 30 sierpnia przekazany do dyspozycji Departamentu Marynarki za cen´ 1000 USD za dob´. Na pok∏adzie znajdowa∏y si´ oddzia∏y 2 Oregoƒskiego Ochotniczego Pu∏ku Piechoty (kompanie F, I, M),
14 Pu∏ku Piechoty (kompanie A, C, D, E, F) Kalifornijskiego Ochotniczego Pu∏ku
Artylerii Ci´˝kiej (baterie F i D) – ogó∏em oko∏o 1000 ˝o∏nierzy, w tym 50 oficerów
Parowiec Australia, zbud. 1875, wyp. 2755 t, pr´dkoÊç 14 w´z∏ów, armator: „Oceanic Steamship Company”, od 10 maja do 29 sierpnia 1898 przekazany do dyspozycji Departamentu Marynarki za cen´ 20 000 USD miesi´cznie. Na pok∏adzie znajdowa∏y si´ oddzia∏y 2 Oregoƒskiego Ochotniczego Pu∏ku Piechoty – ogó∏em oko∏o
1000 ˝o∏nierzy w tym 50 oficerów.
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wacyjnego na przylàdku Ritidan i wszed∏
do Zatoki Agany. Charleston poszed∏ dalej
w g∏àb zatoki, zaÊ transportowce zatrzyma∏y si´ pó∏ mili bli˝ej morza.
W Honolulu chodzi∏y s∏uchy, ˝e Hiszpanie posiadajà na wyspie jakàÊ kanonierk´,
stàd te˝ krà˝ownik po rzuceniu kotwicy
w Zatoce San Luis d’Apra z niecierpliwoÊcià oczekiwa∏ na pojawienie si´ ewentualnego przeciwnika by stoczyç z nim walk´.
Szybko jednak okaza∏o si´, ˝e jednostka
widoczna w g∏´bi zatoki to handlowa brygantyna (japoƒska Minatogway), która
przyby∏a na wysp´ z ∏adunkiem kopry.
Charleston kontynuowa∏ marsz do przodu,
a˝ znalaz∏ si´ w strefie ostrza∏u fortu Santa
Cruz. Z pok∏adu krà˝ownika nie sposób
by∏o okreÊliç, czy fort znajduje si´ w stanie
gotowoÊci bojowej, wi´c z czasie 4 minut
oddano 13 strza∏ów z dzia∏a kal. 47 mm.
Fort nie odpowiedzia∏ ogniem i wówczas
Charleston zakotwiczy∏ po Êrodku zatoki,
tak by mieç pod ostrza∏em ewentualny
ruch na jej wodach.
Kmdr Glass wyda∏ ju˝ rozkaz swojemu
oficerowi udaç si´ na pok∏ad japoƒskiej
brygantyny aby zainteresowaç si´ statusem
wyspy, gdy zauwa˝ono szalup´ pod banderà Hiszpanii zbli˝ajàcà si´ do krà˝ownika.
Na pok∏ad okr´tu przybyli porucznik hiszpaƒskiej marynarki wojennej Garcia Gutierres oraz pe∏niàcy obowiàzki komendanta portu lekarz armii làdowej Romero.
Na pok∏adzie Charleston Hiszpanie grzecznie zainteresowali si´ zdrowiem za∏ogi,
po czym oznajmili z przykroÊcià, ˝e nie mogli odpowiedzieç na amerykaƒski salut
z powodu braku prochu na wyspie.
Hiszpaƒscy oficerowie byli dos∏ownie
oszo∏omieni faktem wybuchu wojny mi´dzy Hiszpanià a Stanami Zjednoczonymi,
która trwa∏a ju˝ od ponad miesiàca oraz, ˝e
tym samym sà ju˝ jeƒcami wojennymi.
Hiszpaƒski garnizon wyspy sk∏ada∏ si´
z 54 ˝o∏nierzy uzbrojonych w karabiny
Mauser wz 1986 oraz 56 cz∏onków pospolitego ruszenia, zwanych na Guam „chamorros” („ogoleni”) wyposa˝onych w prawdziwà kolekcj´ karabinów Remington wzorów od 1845 do 1890. Obu jeƒców czasowo
zwolniono z niewoli by przekazali gubernatorowi polecenie niezw∏ocznego przybycia
na pok∏ad krà˝ownika.
Gubernator Juan Marina odpowiedzia∏,
˝e prawo hiszpaƒskie zabrania mu wchodzenia na pok∏ad jednostek, które przysz∏y
do portu, w zamian jednak prosi by amerykaƒski dowódca przyby∏ do niego, gwarantujàc mu bezpieczny powrót na swój okr´t.
Gdy odpowiedê gubernatora dotar∏a
na krà˝ownik, by∏o ju˝ póêno i w∏adze
hiszpaƒskie poinformowano jedynie, ˝e
amerykaƒski oficer zejdzie na brzeg rankiem.
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Zaj´cie Guam
Gubernator po krótkiej
naradzie ze swojà Êwità ponownie
zaprotestowa∏,
przeciwko swemu uwi´zieniu, przecie˝ Amerykanie
wylàdowali na brzegu
pod bia∏à flagà dla dokonania wymiany myÊli i uzgodnieƒ, a zamiast tego wzi´li
go wraz z towarzyszàcymi
oficerami do niewoli.
Brownersreiter mia∏ jednak precyzyjne instrukcje
kmdr Glassa i ostatecznie
gubernator musia∏ pogodziç si´ ze swoim losem, zaÊ
ostatnie 10 minut poÊwi´ciç
Grupa oficerów Charleston na pamiàtkowej fotografii wykona napisanie listu do rodzinanej w rejsie z Honolulu na Guam.
ny i w∏adz wojskowych
fot. Naval Historical Center
w Agane. Te ostatnie dok∏adnie o godz. 16.00 mia∏y oddaç do nieNast´pnego dnia o godz. 08.30 nawigawoli wszystkich 54 ˝o∏nierzy miejscowego
tor krà˝ownika Charleston lt. William
garnizonu (2 kompanie) wraz z bronià,
Brownersreiter zszed∏ na brzeg by spotkaç
amunicjà i 4 hiszpaƒskimi sztandarami.
si´ z gubernatorem i jego Êwità w Piti. JedProcedura kapitulacji wyspy zakoƒczy∏a
noczeÊnie na pla˝´ w pobli˝u Piti dostarsi´ o godz. 11.30, po czym wszystkie listy
czono szalupami oddzia∏ desantowy. Browszybko dostarczono do Agane. Gubernatonersreiter dostarczy∏ pismo kmdr Glassa,
ra wraz ze Êwità, którà tworzyli doktor, kaktóry ˝àda∏ poddania wyspy, wyznaczajàc
pitan portu i sekretarz, poproszono o zaj´na to termin pó∏ godziny od momentu docie miejsc w szalupie. Gdy szalupa znalaz∏a
starczenia dokumentu. Ustnie natomiast
si´ w odleg∏oÊci mili morskiej od transporprzekazano gubernatorowi, ˝e w pobli˝u
towców, na te ostatnie przekazano umowczeka jedynie na rozkaz làdowania silnie
ny sygna∏, ˝e oddzia∏ desantowy mo˝e ju˝
uzbrojony amerykaƒski okr´t oraz transwracaç.
portowce za∏adowane wojskiem. Po 29 miPo kilku godzinach zacz´∏a si´ decydujànutach gubernator powróci∏ z odpowiedzià
ca faza rozbrajania hiszpaƒskiego garnizoskierowanà do dowódcy krà˝ownika.
nu. O godz. 15.30 skierowano na brzeg
Po tym jak amerykaƒski oficer z∏ama∏ piecztery szalupy z 30 ˝o∏nierzami piechoty
cz´ç, gubernator zaprotestowa∏ „Oh, No
morskiej pod dowództwem kpt Meyersa
ale to dla dowódcy”, na co Brownersreiter
i 16 marynarzami dowodzonymi przez
mia∏ odpowiedzieç z patosem „Ja jego tu reppor. Valdo Evansa. Dowództwo nad ca∏oprezentuj´” i poprosiç by gubernator sam je
Êcià tych si∏ sprawowa∏ lt Brownersreiter.
odczyta∏. TreÊç listu by∏a nast´pujàca:
Wraz z szalupami p∏yn´∏a szalanda, która
„Znajdujàc si´ w danej sytuacji bez nalemia∏a w drodze powrotnej zabraç na po˝ytej obrony i nie dysponujàc si∏ami zdolnyk∏ad jeƒców.
mi przeciwstawiç si´ przeciwnikowi, ze smutO godz. 16.00 Amerykanie bez ˝adnych
kiem musz´ og∏osiç swojà kapitulacj´ wobec
incydentów rozbroili hiszpaƒskie oddzia∏y
przewa˝ajàcego nieprzyjaciela i zgodziç si´
i „chamorros”. ˚o∏nierzy regularnej armii
na Wasze ˝àdania. RównoczeÊnie wyra˝am
przetransportowano na City of Sydney,
sprzeciw przeciwko takim aktom gwa∏tu, boa cz∏onków pospolitego ruszenie rozpuszwiem nie posiadam ˝adnych informacji moczono do domów… Z ogromnà radoÊcià
ich w∏adz, ˝e Hiszpania znajduje si´ z Wami
przyj´li ˝o∏nierze oddzia∏ów nieregularw stanie wojny”.
nych informacj´, ˝e mogà wracaç do doPo pewnym czasie Brownersreiter og∏omów – wspomina∏ lt. Brownersreiter –
si∏” Panowie, od tej chwili jesteÊcie moimi
w porywie wdzi´cznoÊci zrywali guziki, najeƒcami i udacie si´ ze mnà na pok∏ad Charszywki i epolety, które dawali amerykaƒleston”, przeciwko czemu Hiszpanie zacz´skim ˝o∏nierzom na pamiàtk´. Operacja
li goràco protestowaç, twierdzàc, ˝e nie
przewiezienia na okr´ty 54 wzi´tych
spodziewali si´ takiego przebiegu wydado niewoli ˝o∏nierzy i 2 oficerów zakoƒczyrzeƒ, nie majà ˝adnej odzie˝y, a poza po∏a si´ o godz. 19.00.
winni skomunikowaç si´ ze swymi rodzinaW trakcie operacji w r´ce Amerykanów
mi. Na to Amerykanie odpowiedzieli, ˝e
wpad∏y nast´pujàce zdobycze: 7500 szt. namogà przekazaç swym rodzinom informaboi kal. 7 mm do karabinów Mauser, 2000
cje i proÊby o odzie˝ i inne potrzebne
szt. naboi do karabinów Remington, 52 paprzedmioty.
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sy, 45 bagnetów i no˝y do karabinów Mauser, 64 ∏adownice, 45 skórzanych pasów, 60
bagnetów i no˝y do karabinów Remington,
52 karabiny Mauser, 3 szable, 62 karabiny
Remington oraz 4 hiszpaƒskie sztandary.
Tym sposobem zosta∏a zlikwidowana
hiszpaƒska w∏adza na Guam, a Stany Zjednoczone przej´∏y w swoje w∏adanie pierwsze terytorium na Pacyfiku.
Kmdr Glass otrzyma∏ kategoryczny rozkaz zniszczenia wszystkich hiszpaƒskich
umocnieƒ na wyspie. Jednak po obejrzeniu
fortów, stwierdzi∏, i˝ znajdujà si´ w tak fatalnym stanie, ˝e nie przedstawiajà ˝adnej
wartoÊci bojowej. Tylko w jednym forcie
odnaleziono 4 stare ˝elazne armaty, które
sàdzà z ich technicznego stanu, mog∏y stanowiç wi´ksze zagro˝enie dla obs∏ugi ni˝
nieprzyjaciela. Komandor osobiÊcie podniós∏ du˝à amerykaƒska flag´ na forcie
Santa Cruz. Wkrótce salut armatni fladze
odda∏ Charleston, zaÊ orkiestra na pok∏adach Australia i Peking gra∏a w tym czasie
melodi´ „Star Spangled Banner”.
W dniu 22 czerwca 1898 roku amerykaƒski konwój opuÊci∏ Guam kontynuujàc
rejs do Manili. 30 czerwca Charleston
z transportowcami osiàgnà∏ przylàdek Engano, gdzie oczekiwa∏ krà˝ownik Baltimore, po czym w tym samym dniu jednostki
wesz∏y do Zatoki Manilskiej. Póêniej bohaterowie wydarzeƒ na Guam brali równie˝
udzia∏ w szturmie i zdobyciu Manili.
O tym, ˝e szybkie zaj´cie Guam by∏o absolutnie niezb´dne, wszyscy przekonali si´
ju˝ po miesiàcu, gdy u brzegów wyspy pojawi∏ si´ niemiecki lekki krà˝ownik Arcona,
który przyby∏ aby zajàç wysp´ na przysz∏à
baz´ Kaiserliche Marine. Niemiecka „wizyta” okaza∏a si´ jednak spóêniona, bowiem na Guam urz´dowa∏a ju˝ amerykaƒska administracja, zaÊ otwarty konflikt
z Amerykanami nie mieÊci∏ si´ wówczas
w planach kajzera.
T∏umaczenie z j´zyka rosyjskiego
Maciej S. Sobaƒski
Bibliografia:
1. W∏adymirow L. S., Dip∏omatija SASSZ w pieriodie
amerikano-ispanskoj wojny 1898 goda, Moskwa, Gospolitizdat 1957, 256 s.
2. Ispano-amerikanska wojna. Dniewnik wojny, „Morskoj Sbornik” No 6 s. 10-25.
3. Collier’s World Atlas and Gazeteer – New York, Collier & Son Corp.. 1940, 166 r
4. Clerk and Joint Commission, The Abridgement: Message from the President of the United States to the Two
Houses of Congress. Vol. IV – Washington, Government
Printing Office, 1899 – P 151 – 157
5. Davis O. K., Harpers Weekly, New York, Harper and
Brothers, Publishers, 1898, August 20 – P 829-830.
6. O’Toole GJA, The Spanish War, New York, W. W.
Norton & Co., 1984.
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cz´Êç II

Maciej S. Sobaƒski

Niemieckie okr´ty liniowe typu

König

König pod koniec 1917 roku. Okr´t posiada nowy palowy maszt dziobowy, ponadto sieci przeciwtorpedowe wraz z ich wytykami sà ju˝ zdemontowane.
fot. zbiory Andrzej Danilewicz

KALENDARIUM S¸U˚BY
König
St´pk´ pod budow´ prototypu serii nowych okr´tów liniowych, przewidzianego
w Programie 1911/12, a okreÊlonego jako
jednostka „S” po∏o˝ono w dniu 3 paêdziernika 1911 roku w stoczni Kaiserliche Werft
w Kilonii, zaÊ drednot otrzyma∏ numer stoczniowy 33. Prace stoczniowe na pochylni przebiega∏y sprawnie i w dniu 1 marca 1913 nastàpi∏o uroczyste wodowanie jednostki noszàcej
nazw´ tytu∏u monarchy panujàcego
w Württembergii, w której wzià∏ udzia∏ nast´pca tronu tego niemieckiego królestwa
ksià˝´ Albrecht. Po zakoƒczeniu prac wykoƒczeniowych latem 1914 stanowisko dowódcy
nowego okr´tu liniowego objà∏ KptzS
(kmdr) Wilhelm Brünninghaus, który poprowadzi∏ König na próby zdawczo-odbiorcze.
W ich trakcie przeprowadzono mi´dzy innymi prób´ pr´dkoÊci, podczas której uzyskano
moc si∏owni 43 300 KM przy 251 obrotach
Êruby na minut´, co dawa∏o maksymalnà
pr´dkoÊç 21 w´z∏ów24.
W dniu 9 sierpnia 1914 jednostka, mimo,
˝e nie osiàgn´∏a jeszcze gotowoÊci bojowej,
zosta∏a wyznaczona na okr´t flagowy
III Eskadry Hochseeflotte kontradm. Felixa
Funke, choç dopiero 12 sierpnia tego roku
oficjalnie wesz∏a w sk∏ad Eskadry. W dniu 17
sierpnia na pok∏adzie König zainstalowa∏ si´
2 Admira∏ Eskadry – kontradm. Carl Schaumann, który 30 paêdziernika 1914 przeniós∏
swojà flag´ na Kaiser. Poczàtkowo okr´t intensywnie szkoli∏ i zgrywa∏ za∏og´, przechodzàc równoczeÊnie wszystkie niezb´dne próby techniczne, które zakoƒczono 23 listopada
1914 i dopiero od tej sta∏ si´ pe∏nowartoÊciowym elementem III Eskadry. W dniu 24 li-
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stopada na pok∏adzie okr´tu ponownie zainstalowa∏ si´ 2 Admira∏ Eskadry.
W dniu 7 grudnia 1914 na Schilling-Reede
König zosta∏ staranowany przez swego „bliêniaka” Grosser Kurfürst, w wyniku czego
uszkodzona zosta∏a prawa burta w rufowej
cz´Êci okr´tu liniowego. Naprawa powsta∏ych uszkodzeƒ w stoczni w Wilhelmshaven
trwa∏a do 2 stycznia 1915.
W dniu 22 stycznia 1915 jednostka wysz∏a
wraz z si∏ami III Eskadry na manewry na wodach Morza Pó∏nocnego, zaÊ 24 stycznia,
z chwilà przeniesienia si´ na jej pok∏ad wiceadm. Reinharda Scheer wraz ze swym sztabem, sta∏a si´ oficjalnym flagowcem III Eskadry, którà to funkcj´ pe∏ni∏a a˝ do koƒca
wojny.
Do pierwszej niemiecka operacji, a wi´c
swego rodzaju bojowego, choç w sumie bezkrwawego „debiutu” w której uczestniczy∏
König, dosz∏o w dniach 17-18 kwietnia 1915,
gdy si∏y II Grupy Rozpoznawczej stawia∏y zapor´ minowà w rejonie latarniowca na ¸awicy Swarte. Po tej akcji jednostka przesz∏a
na Ba∏tyk, gdzie mi´dzy 24 kwietnia a 10 maja przeprowadzi∏a kilkunastodniowe çwiczenia, po których powróci∏a do baz Morza Pó∏nocnego. Tam w dniach 17-18 maja okr´t zabezpiecza∏ nast´pny wypad minowy II Grupy
Rozpoznawczej, zaÊ mi´dzy 29 a 31 maja
uczestniczy∏ w wypadzie si∏ Hochseeflotte
dowodzonych przez adm. Hugo von Pohl
w kierunku Doggerbank. Równie˝ i ten wypad nie doprowadzi∏ do nawiàzania kontaktu
bojowego z nieprzyjacielem, w czym swój
udzia∏ odegra∏y trudne warunki atmosferyczne.
W dniach 11-12 wrzeÊnia okr´t liniowy zabezpiecza∏ dzia∏ania niemieckich si∏ lekkich

w po∏udniowej cz´Êci Morza Pó∏nocnego, zaÊ
mi´dzy 23 a 25 paêdziernika 1915 wzià∏
udzia∏, tym razem przeciwko brytyjskiej ˝egludze na trasie mi´dzy Skagen a portami
wschodniego wybrze˝a Anglii. Równie˝ ten
wypad nie przyniós∏ Niemcom ˝adnych sukcesów. W grudniu 1915 (5-20) König uczestniczy∏ w çwiczeniach na Ba∏tyku pod nowym,
tymczasowym dowódcà, którego obowiàzki
na prze∏omie lat 1915-1916 pe∏ni∏ KK (kmdr
ppor.) Hermann Bendenmann.
Poczàtek roku 1916 charakteryzowa∏ si´
g∏´bokimi zmianami personalnymi w Hochseeflotte. Wpierw 12 stycznia stanowisko
2 Admira∏a III Eskadry objà∏ kontradm. Paul
Behncke, zaÊ 16 stycznia wiceadm. Scheer zosta∏ dowódcà Hochseeflotte, zast´pujàc chorego adm. von Pohl. Nowy dowódca Floty
opuÊci∏ König przenoszàc si´ na Friedrich der
Grosse, a jego dotychczasowe stanowisko objà∏ 24 stycznia 1916 kontradm. Behncke, który od tej pory dowodzi∏ III Eskadrà. Jeszcze
przed obj´ciem stanowiska przez nowego dowódc´ Eskadry, wchodzàce w jej sk∏ad okr´ty, w tym König, przeprowadzi∏y w dniach
17-24 stycznia çwiczenia na Ba∏tyku.
Dzia∏ania bojowe roku 1916 rozpoczà∏
drednot udzia∏em w wypadzie si∏ Hochseeflotte, ju˝ pod nowym dowództwem, w kierunku Hoofden, przeprowadzonym w dniach
5-6 marca. Wypad nie przyniós∏ ˝adnych rezultatów, bowiem nie dosz∏o do spotkania
z nieprzyjacielem, mimo ˝e brytyjska Grand
Fleet wysz∏a w morze po otrzymaniu informacji o ruchach Niemców, w rezultacie czego si∏y obu stron bezpiecznie powróci∏y
do swoich baz. Nie przyniós∏ równie˝ ˝ad24. wg Koop G., Schmolke K. L., Linienschiffe…
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Niemieckie okr´ty liniowe typu König
nych rezultatów wypad dokonany w dniach
21-22 kwietnia.
Nast´pnà du˝à operacj´ Niemcy przeprowadzili w dniach 24-25 kwietnia 1916, a jej celem by∏o ostrzelanie przez krà˝owniki liniowe I Grupy Rozpoznawczej kontradm. Friedericha Boedicker, portów Lowestoft i Great Yarmouth na wschodnim wybrze˝u Anglii.
Przypuszczalnym celem niemieckich dzia∏aƒ,
które mia∏y charakter wybitnie dywersyjny,
by∏o wsparcie dla tzw. „Powstania Wielkanocnego” zorganizowanego przez organizacj´ Sina-Fein przeciwko brytyjskiemu panowaniu w Irlandii. W toku operacji okr´ty liniowe zespo∏u si∏ Hochseeflotte, wÊród których znajdowa∏ si´ równie˝ König, stanowi∏y
dalekie ubezpieczenie prowadzàcych ostrza∏
krà˝owników liniowych. W czasie tej akcji
tak˝e nie dosz∏o do nawiàzania kontaktu bojowego mi´dzy g∏ównymi si∏ami stron
(z Niemcami podj´∏y walk´ jedynie tzw. si∏y
Harwich komodora Tyrwhitt), mimo ˝e
Grand Fleet adm. Jellicoe wysz∏a w morze.
Dowodzàcy Hochseeflotte od stycznia
1916 wiceadm. Scheer by∏ zwolennikiem
dzia∏aƒ ofensywnych, prowadzonych z udzia∏em du˝ych okr´tów nawodnych, stàd te˝
w pierwszym pó∏roczu 1916 wyraênie zwi´kszy∏a si´ niemiecka aktywnoÊç, co w koƒcu
musia∏o doprowadziç do nieuniknionego
starcia permanentnie krà˝àcych na Morzu
Pó∏nocnym nieprzyjacielskich zespo∏ów.
Do kolejnej operacji z udzia∏em König,
która mia∏a przejÊç do historii jako najwi´ksza bitwa si∏ nawodnych czasów I wojny Êwiatowej, dla Niemców jako Skagerrak, zaÊ dla
Brytyjczyków jako Jutlandia, dosz∏o w dniach
31 maja i 1 czerwca 1916 na wodach Morza
Pó∏nocnego na zachód od pó∏wyspu Jutlandzkiego. Do samego starcia dosz∏o
w sposób, jak to si´ w historii cz´sto zdarza,
zupe∏nie niezamierzony, w wyniku przypadkowej czasowej zbie˝noÊci operacji zaczepnych podj´tych przez obie strony. Niemcy zamierzali swoim zwyczajem ostrzelaç, tym razem nadmorski Sunderland, a przy okazji
zmusiç do walki znajdujàce si´ w pobli˝u si∏y
Royal Navy, zaÊ Brytyjczycy rajdem a˝ na wody Kattegatu pragn´li wywabiç w morze jednostki Hochseeflotte, prosto pod lufy czatujàcych ju˝ okr´tów Hochseeflotte. Si∏y brytyjskie dowodzone przez adm. Jellicoe, liczy∏y
ogó∏em 151 jednostek, w tym 28 drednotów
i 9 krà˝owników liniowych, którym Niemcy
przeciwstawili skromniejszy zespó∏ pod flagà
wiceadm. Scheer, liczàcy 99 okr´tów, w tym
16 drednotów, 6 predrednotów oraz 5 krà˝owników liniowych25.
König by∏ okr´tem flagowym III Eskadry
Okr´tów Liniowych kontradm. Behncke,
w ktorej sk∏ad wchodzi∏y 4 jednostki w∏aÊnie
typu König, stanowiàce 5 Dywizjon oraz 3
drednoty typu Kaiser, tworzàce 6 Dywizjon
kontradm. Hermanna Nordmann. König by∏
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równoczeÊnie flagowcem 5 Dywizjonu, którym dowodzi∏ kontradm. Paul Behncke. Si∏y
Hochseeflotte wysz∏y w morze 31 maja. Oko∏o 70 Mm przed zespo∏em posuwa∏o si´ 5
krà˝owników liniowych I Grupy Rozpoznawczej kontradm. Franza von Hipper. Idàce w szyku torowym ugrupowanie si∏ g∏ównych Hochseeflotte otwiera∏y w∏aÊnie okr´ty
liniowe III Eskadry.
Si∏y g∏ówne Hochseeflotte pojawi∏y si´
na polu walki oko∏o godz. 17.38 przewa˝ajàc
na korzyÊç Niemców szal´ zwyci´stwa w starciu si∏ brytyjskiej Floty Krà˝owników Liniowych wiceadm. Davida Beatty uwik∏anych
w walk´ z krà˝ownikami liniowymi kontradm. von Hipper. O godz. 17.46 König otworzy∏ ogieƒ, bioràc poczàtkowo na cel flagowiec wiceadm. Beatty krà˝ownik liniowy
Lion, nast´pnie Tiger, a póêniej drednot Barham z 5 Eskadry Okr´tów Liniowych kontradm. Evan-Thomas. Skoncentrowany ogieƒ
niemieckich okr´tów III Eskadry spowodowa∏ uszkodzenia na krà˝ownikach liniowych
Lion i Tiger, zaÊ na drednocie Barham,
po dwukrotnym trafieniu zniszczy∏ radiostacj´. Brytyjczycy odpowiedzieli ogniem skierowanym na König oko∏o godz. 18.39, zaÊ
o godz. 18.42 niemiecka jednostka znalaz∏a
si´ pod skoncentrowanym ostrza∏em 3 brytyjskich drednotów 5 Eskadry, prowadzonym
do czo∏owego okr´tu szyku od dziobu na lewà burt´. W wyniku ostrza∏u König zosta∏ kilkukrotnie trafiony. O godz. 19.28 w czasie
starcia si∏ g∏ównych przeciwników, niemiecki
drednot dosta∏ si´ pod silny ostrza∏ dzia∏ kal.
343 mm flagowca Grand Fleet Iron Duke.
O godz. 19.32 trafienie przeciwpancernym
pociskiem kal. 343 mm w lewà burt´ poni˝ej
dolnej kraw´dzi pasa pancerza burtowego,
przebi∏o bunkry w´glowe i 50 mm pancernà
gródê wzd∏u˝nà powodujàc powstanie dziury
w kad∏ubie. Przez dziur´ do wn´trza kad∏uba
dosta∏o si´ 1500 t, a wg innych êróde∏ nawet
1630 t wody26. O godz. 19.37 wybuch zrani∏
dowódc´ III Eskadry kontradm. Behncke.
W dalszej fazie bitwy, po dokonaniu zwrotu
przez zespó∏ Hochseeflotte König o godz.
20.05 wda∏ si´ w wymian´ ognia z jednostkami 2 Eskadry Krà˝owników Lekkich komodora Goodenough, by nast´pnie trafiç
pod ostrza∏ dzia∏ 6 Dywizjonu 1 Eskadry
Okr´tów Liniowych wiceadm. C. Burney.
Dla drednota, który zamyka∏ wówczas szyk
III Eskadry, dzienna faza bitwy zakoƒczy∏a si´
oko∏o godz. 22.01. O godz. 22.30 Hochseeflotte obra∏a kurs na po∏udnie i rozpocz´∏a
odwrót w kierunku w∏asnych brzegów. W nocy 1 czerwca 1916 wycofujàce si´ si∏y niemieckie by∏y atakowane przez flotylle brytyjskich
kontrtorpedowców. O godz. 02.47 jedne z takich ataków skutecznie odpiera∏ König.
W dniu 1 czerwca uszkodzony drednot
o godz. 16.30 zdo∏a∏ bezpiecznie osiàgnàç kotwicowisko w Wilhelmshaven.

W trakcie bitwy jutlandzkiej okr´t liniowy
wystrzeli∏ 167 pocisków g∏ównego kalibru
305 mm oraz liczne kal. 150 mm, uzyskujàc
kilka trafieƒ. Sam odniós∏ Êrednie uszkodzenia spowodowane 10 trafieniami, w tym 1 poni˝ej linii wodnej, nieprzyjacielskimi pociskami du˝ego kalibru (1 kal. 381 mm i 9 kal.
343 mm) oraz 5 – 6 Êredniego kalibru. Za∏oga okr´tu ponios∏a powa˝ne straty, na pok∏adzie zgin´∏o 45 cz∏onków za∏ogi, w tym 1 oficer, zaÊ dalszych 27, w tym dowódca Eskadry,
odnios∏o rany27.
Okr´t zosta∏ 3 czerwca skierowany
do stoczni Kaiserliche Werft w Kilonii, która
do 26 lipca 1916 zdo∏a∏a usunàç powsta∏e
w wyniku bitwy uszkodzenia. W lipcu 1916
nastàpi∏a równie˝ zmiana na stanowisku dowódcy König, które objà∏ KptzS (kmdr) Hugo Meurer.
Po zakoƒczeniu remontu drednot powróci∏ do dzia∏aƒ na Morzu Pó∏nocnym by równoczeÊnie przejàç ponownie funkcj´ flagowca III Eskadry28. W dniach 18-20 sierpnia
1916 w tym charakterze poprowadzi∏ pod flagà kontradm. Nordmann okr´ty liniowe
III Eskadry – König, Kronprinz, Kaiser, König
Albert, Prinzregent Luitpold i Kaiserin w wypadzie si∏ Hochseeflotte na le˝àcy na wschodnim wybrze˝u Anglii Sunderland, który podobnie jak prawie wszystkie takie niemieckie
operacje zakoƒczy∏ si´ bez kontaktu bojowego z nieprzyjacielem. W dniu 21 sierpnia
1916 dowodzenie III Eskadrà po powrocie
do zdrowia objà∏ ponownie kontradm.
Behncke, który w listopadzie 1916 otrzyma∏
awans na stopieƒ wiceadmira∏a.
W okresie mi´dzy 21 paêdziernika a 3 listopada König przeprowadza∏ çwiczenia
na Ba∏tyku by nast´pnie powróciç na Morze
Pó∏nocne. W dniach 5-6 listopada 1916 drednot uczestniczy∏ w kolejnym nieudanym wypadzie si∏ Hochseeflotte, tym razem w kierunku Hornsriff, który znów nie doprowadzi∏
do spotkania z Brytyjczykami.
W pierwszej po∏owie 1917 roku drednot,
podobnie jak inne jednostki ci´˝kie Hochseeflotte nie uczestniczy∏ w ˝adnych akcjach
bojowych, za to intensywnie szkoli∏ za∏og´,
bioràc udzia∏ w çwiczeniach na Ba∏tyku mi´dzy 22 lutego a 4 marca, póêniej 14 a 22 marca oraz od 17 maja do 9 czerwca. W maju
1917 nastàpi∏a kolejna zmiana na stanowisku
dowódcy König, które objà∏ KptzS (kmdr)
Karl Weniger. 16 czerwca 1917 okr´t pow´drowa∏ do stoczni na niezb´dny remont bie˝àcy, zakoƒczony 21 lipca, po czym drednot
25. wg Gozdawa-Go∏´biowski J., Wywerka-Prekurat
T., Pierwsza wojna Êwiatowa na morzu, Gdaƒsk 1973.
26. wg Klimczyk T., Pancerniki, Warszawa 2002.
27. wg Gozdawa-Go∏´biowski J., Wywerka-Prekurat
T., Pierwsza…
28. wg Hildebrand H. H., Röhr A., Steinmetz H. O.,
Die Deutschen Kriegsschiffe – Biographien, Rattingen bdw,
w okresie 3-7.06.1916 flagowcem III Eskadry by∏ König Albert, a od 7.06 do 6.08.1916 Prinzregent Luitpold.

13

Niemieckie okr´ty liniowe typu König
powróci∏ do s∏u˝by w bazach Morza Pó∏nocnego.
W dniu 10 wrzeÊnia 1917 okr´t przeszed∏
na Ba∏tyk, gdzie zosta∏ w∏àczony w sk∏ad specjalnego zespo∏u si∏ wiceadm. Ehrharda
Schmidta. 22 wrzeÊnia opuÊci∏ Kiloni´ i przeszed∏ na wody Zatoki Puckiej, gdzie do 10
paêdziernika koncentrowa∏y si´ si∏y niemieckiego zespo∏u, utworzonego do opanowania
w ramach operacji pod kryptonimem „Albion” Wysp Moonsundzkich, zamykajàcych
wyjÊcie z Zatoki Ryskiej na otwarte wody
Ba∏tyku. W sk∏adzie zespo∏u znalaz∏a si´ mi´dzy innymi III Eskadra wiceadm. Behncke,
liczàca 5 okr´tów liniowych, w tym najnowszy
Bayern29, której flagowcem pozostawa∏ nadal
König. Niemiecki zespó∏ zszed∏ z kotwicowiska 11 paêdziernika 1917 i prowadzony przez
König skierowa∏ si´ na pó∏noc. Rankiem 12
paêdziernika 1917 drednot zajà∏ pozycj´
na pó∏nocny-wschód od Zatoki Taga na Ozylii i o godz. 05.50 otworzy∏ wraz z 3 innymi
okr´tami liniowymi III Eskadry30 ogieƒ
do rosyjskiej baterii nadbrze˝nej (4 dzia∏a
kal. 152 mm) na Przylàdku Ninnast, wspierajàc dzia∏ania desantujàcych si´ wojsk làdowych. Jeszcze tego samego dnia o godz. 17.30
okr´t zszed∏ z pozycji i odszed∏ do Gdaƒska,
by powróciç jednak na wody Moonsundu 16
paêdziernika 1917 pod Arensburg. Rankiem
17 paêdziernika posuwajàce si´ w g∏àb wód
Moonsundu König wraz z bliêniaczym Kronprinz zosta∏y rozpoznane przez rosyjskie
kontrtorpedowce Diejatielnyj i Dielnyj31, które zaalarmowa∏y dowództwo. O godz. 09.30
Niemcy otworzyli ogieƒ do pozostajàcych
w dozorze rosyjskich kontrtorpedowców,
na który po chwili odpowiedzia∏y pancerniki
S∏awa i Gra˝danin32. Po pewnym czasie
do wymiany ognia przy∏àczy∏ si´ rosyjski krà˝ownik pancerny Bajan33, a tak˝e baterie
nadbrze˝ne Werder i Woi. Mimo poczàtkowych sukcesów, jakimi by∏o zmuszenie
do wycofania si´ tra∏owców, okr´ty wiceadm.
Bachiriewa dosta∏y si´ pod ostrza∏ posiadajàcego przewag´ ogniowà niemieckiego zespo∏u. W rezultacie S∏awa otrzyma∏a co najmniej
7 celnych trafieƒ pociskami kal. 305 mm, które powa˝nie uszkodzi∏y pancernik, 2 trafienia
zainkasowa∏ Gra˝danin, a 1 Bajan. Z uwagi
na znacznà skal´ uszkodzeƒ S∏awy (do wn´trza kad∏uba dosta∏o si´ ponad 1000 t wody),
powodujàcych zwi´kszone zanurzenie uniemo˝liwiajàce ewakuacj´ rosyjskiej jednostki,
zapad∏a decyzja o jej zatopienie w poprzek
toru wodnego, aby uniemo˝liwiç jego wykorzystanie przez Niemców. S∏awa spocz´∏a
na dnie Moonsundu 17 paêdziernika 1917
o godz. 13.57, jednak nie zablokowa∏a szlaku
˝eglugowego ca∏kowicie.
Mimo, ˝e flota rosyjska opuÊci∏a rejon
Wysp Moonsundzkich ju˝ 18 paêdziernika
1917 popo∏udniu, König pozostawa∏ na tych
wodach a˝ do 26 paêdziernika. W czasie mar-
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szu powrotnego do bazy w dniu 26 paêdziernika 1917 w rejonie mi´dzy Windawà a Backofen okr´t liniowy wszed∏ na mielizn´, w wyniku czego zosta∏ nieznacznie uszkodzony.
Okr´t bez problemów dotar∏ do Gdaƒska,
a nast´pnie do Kilonii, gdzie w tamtejszej
stoczni do 17 listopada 1917 usuni´to uszkodzenia, co pozwoli∏o na ponowne wejÊcie jednostki do linii.
W roku 1918 drednot równie˝ nie wykazywa∏ wi´kszej aktywnoÊci bojowej, choç stacjonowa∏ w bazach Morza Pó∏nocnego, za to
równie intensywnie jak w 1917 przeprowadzano çwiczenia na Ba∏tyku z jego udzia∏em.
åwiczenia mia∏y miejsce od 22.12.1917
do 8.01.1918, 23.02.-11.03, 7-18.08 oraz
29.09-1.10.1918. Wiosnà König zabezpiecza∏
dzia∏ania tra∏owców w czasie wypadu si∏
Hochseeflotte w pó∏nocnej cz´Êci Morza Pó∏nocnego w dniach 23-25 kwietnia 1918, który podobnie jak wiele poprzednich niemieckich akcji tego rodzaju, zakoƒczy∏ si´ bez ˝adnych sukcesów.
W miesiàcu sierpniu 1918 dowództwo
III Eskadry objà∏ wiceadm. Hugo Kraft, który podobnie jak jego poprzednik podniós∏
swojà flag´ na König.
Przebieg Êwiatowego konfliktu wskazywa∏
na nieuchronnà kl´sk´ kaiserowskich Niemiec, co o˝ywi∏o aktywnoÊç zarówno stronników kontynuacji wojny jak i zwolenników jej
honorowego zakoƒczenia. Ci ostatni powo∏ali 3 paêdziernika 1918 rzàd ksi´cia Maksymiliana Badeƒskiego, którego g∏ównym zadaniem by∏o doprowadzenie do zawieszenia
broni z Ententà. WÊród zagorza∏ych stronników kontynuowania wojny znajdowa∏ si´
adm. Scheer, który wraz ze swym sztabem
opracowa∏ plan wielkiej, choç zdecydowanie
desperackiej, by nie powiedzieç samobójczej,
akcji zaczepnej Hochseeflotte przeciwko
Royal Navy. Niemiecki plan w najwi´kszym
skrócie przewidywa∏ sprowokowanie Brytyjczyków do wyjÊcia w morze, prosto pod wyrzutnie torpedowe czatujàcych na wodach
przybrze˝nych U-bootów, których zadaniem
by∏o maksymalne przetrzebienie stanu posiadania Royal Navy, tak by ta sta∏a si´ si´ ∏atwiejszym przeciwnikiem dla ci´˝kich dzia∏
Hochseeflotte adm. von Hippera u wybrze˝y
Francji. Poczàtek realizacji operacji przewidziano na dzieƒ 30 paêdziernika 1918, jednak
przygotowania na tak du˝à skal´ nie usz∏y
uwadze brytyjskiego wywiadu i Grand Fleet
by∏a w pe∏ni gotowa do odparcia ewentualnej
niemieckiej akcji. Zespó∏ Hochseeflotte liczàcy zaledwie 17 okr´tów liniowych, 5 krà˝owników liniowych, 14 krà˝owników, 60
kontrtorpedowców i 25 U-bootów34 wyruszy∏
co prawda w nocy z 29/30 paêdziernika 1917
w morze, ale otwarty bunt na pok∏adzie Thüringen i Helgoland oraz brak pe∏nego zaufania co do postaw za∏óg pozosta∏ych du˝ych
okr´tów, zmusi∏y adm. von Hipper do odwo-

∏ania operacji i powrotu do baz. Zbuntowane
drednoty odprowadzono pod konwojem
wiernych okr´tów do Wilhelmshaven, a jednostki III Eskadry35 skierowano do Kilonii,
aby nie dopuÊciç do potencjalnego rozprzestrzenienia si´ buntu. Gdy nie powiod∏y si´
si∏owe próby st∏umienia buntu we flocie,
w pierwszych dniach listopada niepokoje obj´∏y wszystkie bazy Kaiserliche Marine i du˝e
miasta portowe. W Kilonii wystàpienia marynarskie rozpocz´∏y si´ 3 listopada, obj´∏y one
tak˝e stojàcy w stoczni König. W dniu 5 listopada36 zbuntowani marynarze zastrzelili
na pok∏adzie okr´tu liniowego zast´pc´ dowódcy KK (kmdr ppor.) Bruno Heinemann
oraz adjutanta LtzS (por.) Wolfganga Zenker, a tak˝e powa˝nie zranili dowodzàcego
drednotem KptzS (kmdr) Karla Weniger37.
Jego obowiàzki przejà∏ KptzS (kmdr) Otto
Breuer.
Zamieszki zapoczàtkowane w marynarce
wojennej i miastach portowych szybko obj´∏y
ca∏e Niemcy, powodujàc chaos, którego konsekwencjà by∏a abdykacja cesarza Wilhelma
II 10 listopada 1917 i jego wyjazd do Holandii. W dniu 11 listopada 1918 w∏adze Niemiec podpisa∏y w Rethondes ko∏o Compiégne zawieszenie broni z paƒstwami Ententy.
Zgodnie z art. 23 tego dokumentu Niemcy
zosta∏y zobowiàzane do rozbrojenia i internowania trzonu swej floty.
Po usuni´ciu amunicji, rozbrojone niemieckie okr´ty przeznaczone do internowania opuÊci∏y 19 listopada 1918 baz´ w Wilhelmshaven i via Firth of Forth skierowane
dosta∏y na kotwicowisko w Scapa Flow. Tymczasem König nie by∏ jeszcze gotów do swego
ostatniego rejsu, który odby∏ wraz z lekkim
krà˝ownikiem Dresden dopiero na poczàtku
29. Bayern – niem. okr´t liniowy, zbud. 1914-16, wyp.
28 074/31 690 t, d∏. 179,8 m, szer. 30,0, zan. 8,4/9,4 m, turbiny parowe 48 000 KM, pr´dkoÊç 21 w., uzbr.: 8 x
380 mm, 16 x 150 mm, 8 x 88 mm plot, 5 wt kal. 600 mm,
za∏oga 1271 ludzi, seria 2 okr´tów – Baden i Bayern.
30. wg Kosiarz E., Pierwsza wojna Êwiatowa na Ba∏tyku,
Gdaƒsk 1979, by∏y to tak˝e okr´ty liniowe Grosser
Kurfürst, Kronprinz i Markgraf.
31. Diejatielnyj, Dielnyj – ros. kontrtorpedowce typ Brawyj, zbud. 1907, wyp. 390 t, d∏. 64 m, szer. 6,4 m, zan. 2 m,
pr´dkoÊç 26 w., uzbr.: 2 x 75 mm, 3 wt kal. 457 mm, 14 min,
za∏oga 67 ludzi.
32. S∏awa – ros. panc. zbud. 1905, wyp. 13.516 t, d∏.
121 m, szer. 23,2 m, zan. 8 m, pr´dkoÊç 18 w., uzbr.: 4 x
305 mm, 12 x 152 mm, 2 x 75 mm plot., za∏oga 835 ludzi,
Gra˝danin (eks-Cesariewicz) – ros. pancernik. zbud 1903,
wyp. 13 210 t, d∏. 118,5 m, szer. 23,2 m, zan. 7,9 m pr´dkoÊç 18 w., uzbr.: 4 x 305 mm, 12 x 152 mm, 2 x 37 mm
plot., 2 wt kal. 457 mm, za∏oga 825.
33. Bajan – ros. krà˝ownik pancerny, zbud. 1911, wyp.
7835 t, d∏. 135 m, szer. 17,5 m, zan. 6,5 m, pr´dkoÊç 21 w.,
uzbr.: 2 x 203 mm, 8 x 152 mm, 22 x 75 mm, 2 x 75 mm
plot, 4 x 47 mm plot., 2 wt kal. 457 mm, 150 min, za∏oga
600 ludzi.
34. wg Kosiarz E., Pierwsza…
35. by∏y to Bayern, König, Kronprinz Wilhelm, Markgraf
i Grosser Kurfürst.
36. wg innych êróde∏ – Breyer S., Die Schlachtschiffe der
KÖNIG-Klasse, oficerów zamordowano ju˝ 4 listopada
1918.
37. dla uczczenia zamordowanych oficerów w Kriegsmarine ich nazwiskami nazwano 2 niszczyciele typu
1934A – Z 8/ Bruno Heinemann i Z 9/ Wolfgang Zenker.
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Grosser Kurfürst w marszu w 1915 roku, najprawdopodobniej na Ba∏tyku.

grudnia. Dowodzony przez KK (kmdr ppor.)
Ernsta Junkermann drednot osiàgnà∏ 6 grudnia 1918 Scapa Flow, gdzie do∏àczy∏ do stojàcego na kotwicy zespo∏u wiceadm. Ludwiga
von Reuter.
Brytyjczycy systematycznie redukowali liczebnoÊç za∏ogi internowanej jednostki i póênà wiosnà 1919 sta∏o si´ jasne, ˝e Alianci dà˝à do przej´cia stojàcych w Scapa Flow niemieckich okr´tów nawodnych. Wiceadm.
von Reuter postanowi∏ zapobiec tej „haƒbie”
i szczàtkowe za∏ogi wszystkich internowanych jednostek rozpocz´∏y przygotowania
do ich zatopienia. Rozkaz zniszczenia okr´tów wydano w dniu 21 czerwca 1919 roku
i wówczas König spoczà∏ o godz. 14.00
na wschód od wyspy Cava na g∏´bokoÊci oko∏o 42 m.
Wrak drednota w roku 1962 naby∏a szkocka firma ratowniczo-wydobywcza, jednak nie
podnios∏a go w ca∏oÊci. Wydobywano jedynie
poszczególne fragmenty, oddzielane od kad∏uba przy pomocy materia∏ów wybuchowych, tak ˝e wi´ksza cz´Êç okr´tu pozostaje
do dnia dzisiejszego na dnie zatoki.
Grosser Kurfürst
Do budowy drugiego okr´tu liniowego typu König okreÊlanego jako „Ersatz Kurfürst
Friedrich Wilhelm” 38 przewidzianego w Programie 1911/12 przystàpiono w stoczni A. G.
„Vulcan” w Hamburgu. Jednostka otrzyma∏a nazw´ Grosser Kurfürst dla uczczenia
Kurfürsta Friedericha Wilhelma z Brandenburgii, który przeszed∏ do historii jako „Wielki Elektor” oraz numer stoczniowy 4.
St´pk´ pod nowy drednot po∏o˝ono
w Hamburgu w dniu 3 paêdziernika 1911 roku, podobnie jak prototypowego König.
Sprawny przebieg prac na pochylni pozwoli∏
na uroczyste wodowanie drednota po 19
miesiàcach budowy, 5 maja 1913. W uroczystoÊci uczestniczy∏ m∏odszy syn cesarskiej pary Prinz Oskar von Preussen.
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Gwa∏towne zaostrzenie si´ mi´dzynarodowej sytuacji politycznej, jakie nastàpi∏o latem 1914 zmusi∏o stoczni´ w Hamburgu
do przyÊpieszenia robót wykoƒczeniowych
nowego okr´tu liniowego. W dniu 15 lipca
1914 drednot wyszed∏ na pierwsze próby
morskie na Altenbruch-Reede. W czasie rozpocz´tych stoczniowych prób zdawczo-odbiorczych przeprowadzono mi´dzy innymi
próby pr´dkoÊci. Maksymalna moc si∏owni
Grosser Kurfürst wynosi∏a 45 100 KM, co
przy 254 obrotach Êruby na minut´ pozwala∏o na uzyskanie pr´dkoÊci 21,2 w´z∏a.
Po sformowaniu za∏ogi i sztabu dowódcà
okr´tu liniowego zosta∏ KptzS (kmdr) Ernst
Goette, który podniós∏ swój znak 30 lipca
1914, co oznacza∏o oficjalne wejÊcie drednota do s∏u˝by w Kaiserliche Marine. Z dniem
12 sierpnia 1914 Grosser Kurfürst, mimo ˝e
nie osiàgnà∏ jeszcze pe∏nej gotowoÊci bojowej, wszed∏ w sk∏ad III Eskadry Okr´tów Liniowych Hochseeflotte. W poczàtkowym
okresie s∏u˝by jednostka przede wszystkim
zgrywa∏a za∏og´ i testowa∏a sprawnoÊç
wszystkich mechanizmów okr´towych, a dopiero z dniem 25 paêdziernika 1914 zosta∏a
uznana za gotowà do akcji bojowych na Morzu Pó∏nocnym.
Bojowy, choç bezkrwawy „debiut” okr´tu
mia∏ miejsce w czasie operacji si∏ I Grupy
Rozpoznawczej kontradm. von Hipper, która w dniach 2-3 listopada 1914 przeprowadzi∏a wypad by ostrzela brytyjskie wybrze˝e
w rejonie Yarmouth. Wypad ten ubezpiecza∏y si∏y Hochseeflotte skoncentrowane na pó∏nocny zachód od Terschelling I i III Eskadra
Okr´tów Liniowych, w której sk∏adzie znajdowa∏ si´ „Wielki Elektor”. Do starcia z si∏ami Grand Fleet wówczas nie dosz∏o i niemieckie okr´ty bezpiecznie powróci∏y
do swych baz. Do podobnej i równie nie skutecznej akcji Hochseeflotte dosz∏o w dniach
15-16 listopada 1914. W dniu 7 grudnia 1914
manewrujàc na Schilling-Reede w Wilhelm-

fot. zbiory Siegfried Breyer

shaven Grosser Kurfürst staranowa∏ bliêniaczy
König, powodujàc uszkodzenie jego prawej
burty w cz´Êci rufowej. Sam „winowajca” wyszed∏ z kolizji obronnà r´kà. W dniach mi´dzy 9 grudnia 1914 a 24 stycznia 1915 na pok∏adzie drednota podniós∏ swoja flag´ 2 Admira∏ III Eskadry kontradm. Carl Schaumann.
Rok 1915 nie oznacza∏ si´ nadmiernà aktywnoÊcià bojowà stacjonujàcego w portach
Morza Pó∏nocnego okr´tu liniowego, który
za to dwukrotnie uczestniczy∏ w manewrach
na wodach Ba∏tyku, mi´dzy 23 stycznia a 11
lutego oraz od 24 kwietnia do 10 maja 1915.
Jedynà w roku 1915 akcjà bojowà w której
bra∏ udzia∏ Grosser Kurfürst, by∏ wypad si∏
Hochseeflotte przeciwko alianckiej ˝egludze
na szlaku ∏àczàcym Skagen z portami wschodniej Anglii, przeprowadzony
w dniach 23-24 paêdziernika. Akcja ta zakoƒczy∏a si´ niepowodzeniem, bowiem ani nie
zniszczono statków handlowych ani te˝ nie
nawiàzano kontaktu bojowego z Grand Fleet. Przyczyn niepowodzenia tej akcji Niemcy
upatrywali w s∏aboÊci w∏asnego rozpoznania
lotniczego.
Na prze∏omie lat 1915/1916 drednot
uczestniczy∏ dwukrotnie w çwiczeniach
na Ba∏tyku, za pierwszym razem mi´dzy
5 a 26 grudnia, a nast´pnie mi´dzy 18 a 23
stycznia. W okresie mi´dzy 12 lutego a 3 marca 1916 Grosser Kurfürst przechodzi∏ niezb´dny remont bie˝àcy w stoczni w Wilhelmshaven, po którego zakoƒczeniu by∏ gotów
do akcji.
Faktyczne dzia∏ania bojowe w roku 1916
rozpoczà∏ okr´t udzia∏em w wypadzie si∏
Hochseeflotte pod dowództwem wiceadm.
Scheer w kierunku Hoofden, przeprowadzo38. oryginalny Kurfürst Friedrich Wilhelm zosta∏ 1 wrzeÊnia 1910 sprzedany Turcji i 12.09 oficjalnie skreÊlony z listy floty. W Turcji otrzyma∏ nazw´ Haireddin Barbarossa,
zosta∏ zatopiony w Dardanelach 8.08.1915 przez bryt.
okr´t podwodny E 11.
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nym w dniach 5-6 marca. Wypad, jak poprzednie, nie przyniós∏ ˝adnych rezultatów,
bowiem nie nawiàzano kontaktu bojowego
z nieprzyjacielem, mimo ˝e brytyjska Grand
Fleet wysz∏a w morze po otrzymaniu informacji o podejrzanych ruchach Niemców.
W dniu 26 marca 1916 „Wielki Elektor”
zabezpiecza∏ dzia∏ania niemieckich si∏ lekkich w rejonie ¸awicy Amrum, a 21-22 kwietnia uczestniczy∏ w jak zwykle nieudanym wypadzie zespo∏u si∏ Hochseeflotte w kierunku
Hornsriff. W maju 1916 Grosser Kurfürst by∏
okresowo wpierw w dniach od 1 do 9 flagowcem 2 Admira∏a III Eskadry kontradm. Hermanna Nordmann, a nast´pnie mi´dzy 14
a 18 tego miesiàca dowódcy III Eskadry
kontradm. Paula Behncke.
Kolejnà du˝à operacj´ przeciwko wybrze˝om wschodniej Anglii przeprowadzili
Niemcy w dniach 24-25 kwietnia 1916, a jej
celem by∏ ostrza∏ przez krà˝owniki liniowe
I Grupy Rozpoznawczej kontradm. Friedericha Boedicker portów Lowestoft i Great
Yarmouth. Akcja ta mia∏a rzekomo wesprzeç
tzw. „Powstanie Wielkanocne” zorganizowane przez organizacje irlandzkie przeciwko
brytyjskiemu panowaniu na Zielonej Wyspie.
III Eskadra Hochseeflotte w której sk∏adzie
dzia∏a∏ Grosser Kurfürst stanowi∏a dalekie
ubezpieczenie ostrzeliwujàcych wybrze˝e
jednostek I Grupy Rozpoznawczej. W toku
akcji nie dosz∏o jednak do starcia z si∏ami
g∏ównymi Grand Fleet, mimo ˝e ta wysz∏a
w morze.
Nast´pna operacja z udzia∏em okr´tu liniowego, choç dosz∏o do niej w sposób ca∏kowicie niezamierzony, przesz∏a do historii jako
bitwa pod Skagerrakiem czy jak wolà inni Jutlandià, najwi´ksze starcie si∏ nawodnych
w czasie I wojny Êwiatowej. Sama bitwa rozegra∏a si´ w dniach 31 maja i 1 czerwca 1916
na wodach Morza Pó∏nocnego na zachód
od brzegów pó∏wyspu Jutlandzkiego. Znaczne si∏y przeciwników które zosta∏y zaanga˝owane w zbie˝ne czasowo operacje, z jednej
niemieckà przeciwko portowi Sunderland
na wschodnim wybrze˝u Anglii, z drugiej
brytyjski wypad na wody Kattegatu, star∏y si´
na Morzu Pó∏nocnym. Grosser Kurfürst
wchodzi∏ w sk∏ad 5 Dywizjonu III Eskadry
Okr´tów Liniowych, dowodzonego osobiÊcie
przez kontradm. Paula Behncke. Ugrupowanie g∏ównych si∏ Hochseeflotte wiceadm.
Scheer posuwa∏o si´ do bitwy w szyku torowym, na którego czele znajdowa∏y si´ w∏aÊnie
jednostki III Eskadry.
Si∏y te pojawi∏y si´ na polu walki oko∏o
godz. 17.38 zmieniajàc na korzyÊç Niemców
stosunek si∏ w starciu krà˝owników liniowych
kontradm. von Hipper z brytyjskà Flotà Krà˝owników Liniowych wiceadm. Davida Beatty. Celem dzia∏ Grosser Kurfürst, które otwar∏y ogieƒ o godz. 17.46 by∏ krà˝ownik liniowy
Princess Royal39. Skoncentrowany ogieƒ nie-
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mieckich okr´tów liniowych 5 i 6 Dywizjonu
III Eskadry spowodowa∏ uszkodzenia brytyjskich jednostek i zmusi∏ zespó∏ Beatty
do zmiany kursu. Losy starcia odmieni∏o
nadciàgniecie si∏ g∏ównych Grand Fleet adm.
Jellicoe, pod których ogniem „Wielki Elektor” znalaz∏ si´ o godz. 18.49. o godz. 19.07
dosi´gnà∏ drednot pierwszy brytyjski pocisk
du˝ego kalibru, za którym wkrótce nastàpi∏y
dalsze trafienia, jednak okr´t liniowy nie
utraci∏ zdolnoÊci bojowej. Jeden z pocisków
ppanc. kal. 343 mm przebi∏ dziobowy pancerz o gruboÊci 150 mm i spowodowa∏ powstanie w kad∏ubie poni˝ej linii wodnej wyrwy o wymiarach 1,29 x 0,88 m. Przez wyrw´
do wn´trza kad∏uba dosta∏a si´ woda, która
zala∏a dziobowà cz´Êç okr´tu, powodujàc
wzrost jego zanurzenia o ponad 1,5 m40.
Dzienna faza bitwy zakoƒczy∏a si´ oko∏o
godz. 22.30, gdy zespó∏ Hochseeflotte zmieni∏ kurs na po∏udnie i rozpoczà∏ odwrót
w kierunku w∏asnych baz, niepokojony w nocy atakami brytyjskich kontrtorpedowców.
Grosser Kurfürst powróci∏ do bazy w Wilhelmshaven 1 czerwca 1916. W czasie bitwy
okr´t wystrzeli∏ 135 pocisków g∏ównego kalibru 305 mm, zaÊ sam otrzyma∏ 8 trafieƒ pociskami du˝ego kalibru, w tym 5 kal. 381 mm
i 3 kal. 343 mm41. W wyniku trafieƒ na pok∏adzie zgin´∏o 15 cz∏onków za∏ogi, w tym 2 oficerów, a dalszych 10 odnios∏o rany. Uszkodzony okr´t liniowy zosta∏ w dniu 6 czerwca
przyj´ty do stoczni AG „Vulcan” w Hamburgu, która do 16 lipca 1916 zakoƒczy∏a remont, doprowadzajàc jednostk´ ponownie
do stanu sprawnoÊci technicznej.
Po remoncie „Wielki Elektor” uczestniczy∏ w çwiczeniach na Ba∏tyku w dniach od 27
lipca do 4 sierpnia 1916, po czym zosta∏ czasowo przydzielony do I Grupy Rozpoznawczej Hochseeflotte, której krà˝owniki liniowe
zosta∏y silnie postrzelane w czasie bitwy
pod Skagerrakiem. Nowy przydzia∏ trwa∏
od 14 sierpnia do 3 listopada 1916. Wraz
z I Grupà Rozpoznawczà jednostka uczestniczy∏a w wypadzie Hochseeflotte na Sunderland w ju˝ dniach 18-20 sierpnia 1916, który
równie˝ zakoƒczy∏ si´ bez nawiàzania kontaktu bojowego z nieprzyjacielem.
W okresie mi´dzy 21 paêdziernika a 3 listopada okr´t liniowy uczestniczy∏ ju˝ w çwiczeniach III Eskadry na Ba∏tyku, a 4 listopada 1916 oficjalnie ponownie wszed∏ w jej
sk∏ad.
W dniach 5-6 listopada 1916 zespó∏ Hochseeflotte przeprowadzi∏ kolejny nieudany wypad, tym razem w kierunku Hornsriff, w którym uczestniczy∏a III Eskadra. Tym razem los
nie by∏ jednak ∏askawy dla Grosser Kurfürst,
który 5 listopada 1916 w rejonie na zachód
od Helgolandu zosta∏ storpedowany przez
brytyjski okr´t podwodny J 142. W wyniku
trafienia pojedyncza torpedà kal. 457 mm
w ruf´ jednostka utraci∏a lewy ster, do wn´-

trza jej kad∏uba dosta∏a si´ woda, a pr´dkoÊç
spad∏a do 17-19 w´z∏ów43. Po powrocie
o w∏asnych si∏ach do Wilhelmshaven, „Wielki Elektor” trafi∏ nast´pnie do stoczni AG
„Vulcan” w Hamburgu, w której usuwanie
skutków ataku torpedowego trwa∏o do 9 lutego 1917.
Po zakoƒczeniu remontu i pokonaniu zablokowanej chwilowo ∏aby, okr´t 10 lutego
powróci∏ do linii. W dniu 4 marca drednot
wróci∏ z Ba∏tyku, gdzie odbywa∏y si´ çwiczenia, pech jednak nie opuszcza∏ „Wielkiego
Elektora”, bowiem ju˝ 5 marca 1917 na wodach Zatoki Niemieckiej dosz∏o do kolizji
z bliêniaczym Kronprinz. W wyniku kolizji
zmia˝d˝eniu uleg∏ dziób okr´tu liniowego,
który trafi∏ do stoczni Kaiserliche Werft
w Wilhelmshaven, gdzie w okresie do 22
kwietnia 1917 zamontowano nowà, prowizorycznà stew´ dziobowà. W dniu 24 kwietnia
Grosser Kurfürst powróci∏ do Eskadry, by nast´pnie w okresie mi´dzy 17 maja a 8 czerwca uczestniczyç w jej manewrach na Ba∏tyku.
Przez kolejne 3 miesiàce okr´t liniowy pozostawa∏ w bazach Morza Pó∏nocnego nie podejmujàc ˝adnych dzia∏aƒ bojowych, których
ci´˝ar wyraênie spad∏ na U-booty. Po kolejnych ba∏tyckich manewrach w poczàtkach
wrzeÊnia 1917, jednostka zosta∏a w∏àczona w sk∏ad zespo∏u si∏ specjalnych wiceadm.
Ehrharda Schmidt, którego zadaniem by∏o
opanowanie obsadzonych przez Rosjan
Wysp Moonsundzkich, zamykajàcych wyjÊcie
z wód Zatoki Ryskiej na otwarte morze. Si∏y
te koncentrowa∏y si´ na Zatoce Puckiej od 25
wrzeÊnia do 9 paêdziernika, by 10 tego miesiàca obraç kurs na Libaw´ i dalej na pó∏noc.
W godzinach wczesnorannych 12 paêdziernika „Wielki Elektor” znalaz∏ si´ z 3, a w∏aÊciwie liczàc Bayern, 4 innymi okr´tami liniowymi III Eskadry na pó∏nocny wschód od Zatoki Taga na wyspie Ozylia, gdzie mia∏y làdowaç niemieckie oddzia∏y. O godz. 05.07
na min´ wszed∏ znajdujàcy si´ nieco bardziej
na pó∏noc Bayern, a 2 minuty póêniej o godz.
05.0944 ten sam los spotka∏ Grosser Kurfürst.
Uszkodzenia okaza∏y si´ doÊç powa˝ne, bowiem do wn´trza kad∏uba dosta∏o si´ oko∏o
280 t wody, jednak po zatamowaniu jej nap∏ywu, okr´t zajà∏ pozycj´ ogniowà i o godz.
05.51 rozpoczà∏ ostrza∏ rosyjskiej baterii nad39. Princess Royal – bryt. krà˝ownik liniowy zbud. 191012, wyp. 26 270/29 680 t, d∏. 213,4 m, szer. 27,0 m, zan.
8,4 m, turbiny parowe 70 000 KM, pr´dkoÊç 27 w., uzbr.:
8 x 343 mm, 15 x 102 mm, 4 x 47 mm plot, 2 wt kal.
533 mm, za∏oga 997 ludzi, seria 2 okr´tów – Lion i Princess
Royal.
40. wg Conway’s All…
41. wg Conway’s All…
42. J 1 – bryt. okr´t podwodny, zbud. 1915, wyp.
1204/1820 t, d∏. 84,0 m, szer. 7,0 m, zan. 4,3 m, nap´d diesel-elektryczny 3600/1350 KM, pr´dkoÊç 19,5/ 9,5 w.,
uzbr.: 1 x 76 mm, 1 x 76 mm plot., 6 wt kal. 457 mm (12
torped), za∏oga 44 ludzi.
43. wg Conway’s All…
44. wg Hidebrand H. H., Röhr A., Steinmetz H. O.,
Die Deutschen…, okr´t wszed∏ na min´ o godz. 05.04.
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brze˝nej na Przylàdku Ninnast. W dniu 13
paêdziernika uszkodzony okr´t liniowy ruszy∏
z pr´dkoÊcià 8-12 w´z∏ów do Gdaƒska, który
osiàgnà∏ 14 paêdziernika, a nast´pnie kontynuowa∏ marsz do Kilonii, skàd zosta∏ skierowany na remont do Wilhelmshaven. Usuwanie uszkodzeƒ w stoczni Kaiserliche Werft
trwa∏o od 18 paêdziernika do 1 grudnia 1917.
W listopadzie 1917 czasowo dowództwo
jednostki objà∏ czasowo KK (kmdr ppor.)
Ludwig Klehe, którego jeszcze w tym samym
miesiàcu zastàpi∏ nowy etatowy dowódca
KptzS (kmdr) Werner Siemens.
Pech przeÊladowa∏ jednak okr´t nadal.
Wiosnà 1918 drednot wzià∏ udzia∏ w nast´pnym bezowocnym wypadzie si∏ Hochseeflotte w pó∏nocnej cz´Êci Morza Pó∏nocnego ku
po∏udniowym brzegom Norwegii w dniach
23-25 kwietnia, os∏aniajàc dzia∏ania tra∏owców. W trakcie powrotnego przechodzenia
przez Êluz´ w Wilhelmshaven jednostka zosta∏a uszkodzona i znów trafi∏a na 6 dni
do stoczni. W dniu 30 maja 1917 Grosser
Kurfürst wszed∏ na podwodnà przeszkod´
w rejonie Helgoland-Nordhafen i uszkodzi∏
sobie wal nap´dowy lewo burtowej Êruby.
Ostatecznie po dwukrotnym pobycie w stoczni Kaiserliche Werft w Wilhelmshaven
uszkodzenie zdo∏ano usunàç do 12 sierpnia
1918, a jednostka powróci∏a do s∏u˝by.
W koƒcowej fazie Êwiatowego konfliktu
niemieckie du˝e okr´ty nawodne nie przejawia∏y ju˝ aktywnoÊci, o ile oczywiÊcie nie liczyç desperackiego planu zaatakowania Royal Navy autorstwa adm. Scheer i jego sztabu.
W zespole Hochseeflotte adm. von Hipper,
który opuÊci∏ bazy w nocy z 29/30 paêdziernika 1918, znajdowa∏ si´ tak˝e „Wielki Elektor”, jednak gdy ca∏à operacj´ odwo∏ano trafi∏ wraz z III Eskadrà do Kilonii, którà osiàgnà∏ 31 paêdziernika. W dniu 4 listopada

1918 zrewoltowani marynarze wywiesili
na pok∏adzie okr´tu czerwonà flag´, zdo∏ano
jednak szcz´Êliwie uniknàç przelewu krwi.
Po zawieszeniu broni jednostka znalaz∏a
si´ w grupie okr´tów przeznaczonych do internowania, przesz∏a do Wilhelmshaven,
gdzie zosta∏a rozbrojona by nast´pnie 19 listopada 1918 na zawsze opuÊciç ojczyste wody. Zespó∏ niemieckich okr´tów podlegajàcych internowaniu trasà via Firth of Forth
dotar∏ 26 listopada na kotwicowisko Scapa
Flow. Ostatnim dowódcà zredukowanej za∏ogi internowanej jednostki by∏ KL (kpt) Robert Beer. Realizujàc rozkaz wiceadm. Ludwiga von Reuter o samozatopieniu internowanego zespo∏u Grosser Kurfürst poszed∏
na dno 21 czerwca 1919 o godz. 13.3045.
Wrak okr´tu liniowego zosta∏ 27 czerwca
1934 sprzedany przez brytyjskà Admiralicj´
za kwot´ 750 £ firmie Cox & Danks Ltd.,
która doprowadzi∏a do jego wydobycia
na powierzchni´ w dniu 26 kwietnia 1938.
Nast´pnie wrak odholowano do Rosyth,
gdzie 24 sierpnia 1938 rozpocz´to jego z∏omowanie46.
Markgraf
Do budowy kolejnego trzeciego okr´tu liniowego typu König, okreÊlanego jako „Ersatz Weissenburg”, przewidzianego w Programie 1911/12, przystàpiono w stoczni AG
„Weser” w Bremie. Dla jednostki przewidziano nazw´ Markgraf, historyczny tytu∏ monarchy panujàcego w Badenii. St´pk´
pod nowà jednostk´, która otrzyma∏a numer
stoczniowy 186 po∏o˝ono w listopadzie 1911.
Po trwajàcych 19 miesi´cy pracach na pochylni, w dniu 4 czerwca 1913 odby∏o si´ uroczyste wodowanie drednota, w którym uczestniczy∏ Wielki Ksià˝e Friedrich II von Baden.
Wobec zaostrzenia si´ mi´dzynarodowej sy-

tuacji polityczne w Europie, stocznia latem
1914 przyÊpieszy∏a prace wykoƒczeniowe,
dzi´ki czemu mo˝liwe by∏o oficjalne wcielenie Markgraf do s∏u˝by w Kaiserliche Marine
z dniem 1 paêdziernika 1914. Dowództwo
nowego okr´tu objà∏ KptzS (kmdr) Hermann Nordmann. W poczàtkowym okresie
s∏u˝by prowadzono próby zdawczo-odbiorcze, w tym równie˝ prób´ pr´dkoÊci, która
w zwiàzku z dzia∏aniami wojennymi nie mog∏a odbyç si´ na tradycyjnej, g∏´bokowodnej
mili pomiarowej w Neukrug. W toku prób
uzyskano maksymalnà moc si∏owni Markgraf
wynoszàcà 41 400 KM, co przy 251 obrotach
Êruby na minut´ pozwala∏o na uzyskiwanie
pr´dkoÊci 21,0 w´z∏a. Poza tym sprawdzano
sprawnoÊç wszystkich systemów okr´towych
i zgrywano nowà za∏og´. Drednot zakoƒczy∏
próby 12 grudnia 1914, zaÊ z dniem 10 stycznia 1915 wszed∏ oficjalnie w sk∏ad stacjonujàcej w Wilhelmshaven III Eskadry Okr´tów
Liniowych jako jednostka gotowa do prowadzenia dzia∏aƒ bojowych.
Okr´t liniowy od wiosny 1915 uczestniczy∏
we wszystkich operacja prowadzonych przez
si∏y Hochseeflotte z udzia∏em III Eskadry.
By∏y to kolejno: wypad na Terschelling 29-30
marca 1915, zabezpieczenie operacji minowej II Grupy Rozpoznawczej na ¸awicy
Swarte 17-18 kwietnia 1915 oraz wypad
w kierunku ¸awicy Dogger 29-30 maja 1915.
W sierpniu 1915 nastàpi∏a zmiana na stanowisku dowódcy drednota, które w zwiàzku
z obj´ciem przez KptzS Nordmann funkcji
2 Admira∏a III Eskadry (awans na stopieƒ
kontradm. otrzyma∏ we wrzeÊniu 1915) zajà∏

45. wg Freivogel Z., Koniec pot´gi morskiej Cesarskich
Niemiec. Samozatopienie Hochseeflotte w Scapa Flow, cz.
II, „Okr´ty Wojenne” nr 1/2001 (46).
46. wg Koop G., Schmolke K. L., Linienschiffe…

Markgraf w uj´ciu z lotu ptaka na prze∏omie lat 1917/18. Uwag´ zwracajà bia∏e ko∏a na dachach wie˝ „B” i „C”, b´dàcymi znakami identyfikacyjnymi dla niemieckiego lotnictwa.
fot. zbiory Siegfried Breyer
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KptzS (kmdr) Karl Seiferling. Co wi´cej
w okresie mi´dzy 12 a 29 sierpnia 1915 Markgraf by∏ flagowcem 2 Admira∏a III Eskadry.
Pod nowym dowództwem okr´t kontynuowa∏ udzia∏ w dalszych, bezskutecznych niemieckich operacja, którymi by∏o: zabezpieczenie operacji si∏ lekkich w po∏udniowej cz´Êci Morza Pó∏nocnego 11-12 wrzeÊnia 1915
oraz wypad przeciwko brytyjskiej ˝egludze
na szlaku mi´dzy Skagen a portami wschodniego wybrze˝a Anglii 23-24 paêdziernika
1915.
W dzia∏aniach bojowych roku 1916 prowadzonych przez Hochseeflotte pod komendà wiceadm Scheer, bra∏ tak˝e udzia∏ Markgraf. W dniach 5-7 marca okr´t uczestniczy∏
w wypadzie na Hoofden, 26 marca zabezpiecza∏ dzia∏ania niemieckich si∏ lekkich w rejonie ¸awicy Amrum, 22-22 kwietnia wzià∏
udzia∏ w wypadzie w kierunku Hornsriff.
Kolejnà du˝à i jak zwykle nieudanà operacjà Hochseeflotte by∏ wypad I Grupy Rozpoznawczej kontradm. Friedricha Boedicker,
którego krà˝owniki liniowe ostrzela∏y
w dniach 24 -25 kwietnia 1916 brytyjskie porty Lowestoft i Great Yarmouth. Markgraf
wchodzi∏ w sk∏ad si∏, które stanowi∏y dalekie
ubezpieczenie operujàcych u wybrze˝y Anglii okr´tów. I w tym przypadku nie dosz∏o
do nawiàzania kontaktu bojowego z si∏ami
g∏ównymi Grand Fleet, mimo, ˝e wysz∏y one
w morze na wieÊç o niemieckich rurach.
Okr´t liniowy wzià∏ równie˝ udzia∏ w najwi´kszym starciu si∏ nawodnych doby I wojny
Êwiatowej – bitwie jutlandzkiej w dniach 31
maja i 1 czerwca 1916, dzia∏ajàc w sk∏adzie
5 Dywizjonu III Eskadry kontradm. Paula
Behncke.
Gdy wraz z niemieckimi g∏ównymi si∏ami
Hochseeflotte na polu walki pojawi∏ si´
Markgraf za cel swoich dzia∏ wzià∏ brytyjski
krà˝ownik liniowy Tiger47, otwierajàc ogieƒ
o godz. 17.46. Skoncentrowany ogieƒ niemieckich jednostek spowodowa∏ uszkodzenia brytyjskich okr´tów i zmusi∏ zespó∏ wiceadm. Beatty do zmiany kursu. Nied∏ugo póêniej losy odmieni∏y si´ i to Markgraf znalaz∏
si´ pod ostrza∏em dzia∏ sil g∏ównych Grand
Fleet adm. Jellicoe, które szybko uzyska∏y
trafienia. Okr´t nie utraci∏ jednak zdolnoÊci
bojowej i wraz z ca∏ym zespo∏em Hochseeflotte wykona∏ o godz. 22.30 zwrot na po∏udnie rozpoczynajàc odwrót w kierunku ojczystych baz, który stara∏y si´ zak∏óciç nocnymi
atakami torpedowymi nieprzyjacielskie
kontrtorpedowce.
Markgraf osiàgnà∏ baz´ w Wilhelmshaven
1 czerwca 1916. W czasie bitwy jednostka wystrzeli∏a a˝ 254 pociski kal. 305 mm, a sama
otrzyma∏a 5 trafieƒ pociskami du˝ego kalibru, w tym 3 kal. 381 mm, 1 kal. 343 mm
i 1 kal. 305 mm48. W wyniku trafieƒ na pok∏adzie zgin´∏o 11 cz∏onków za∏ogi, a dalszych
13 odnios∏o rany. Powsta∏e uszkodzenia zo-
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sta∏y usuni´te przez stocznie AG „Vulcan”
w Hamburgu do 20 czerwca 1916, po czym
okr´t odzyska∏ pe∏nà sprawnoÊç technicznà.
Po udziale w manewrach na Ba∏tyku w poczàtkach sierpnia, z dniem 14 sierpnia drednot zosta∏ czasowo przydzielony do I Grupy
Rozpoznawczej Hochseeflotte, która ponios∏a relatywnie najwi´ksze straty w bitwie
pod Skagerrakiem. Wraz z I Grupà Rozpoznawczà jednostka uczestniczy∏a w wypadzie
si∏ Hochseeflotte na Sunderland w dniach
18-20 sierpnia 1916, a nast´pnie mi´dzy 18
a 20 paêdziernika tego roku w akcji w Êrodkowej cz´Êci Morza Pó∏nocnego. Obie operacje, podobnie jak poprzednie, zakoƒczy∏y
si´ bez ˝adnych sukcesów. W paêdzierniku
1916 nastàpi∏a zmiana na stanowisku dowódcy Markgraf, które objà∏ KptzS (kmdr) Friedrich Behncke.
Z dniem 4 listopada 1916 okr´t liniowy
powróci∏ do sk∏adu macierzystej III Eskadry.
Ju˝ w dniach 5-6 listopada jednostka uczestniczy∏a w nieudanym wypadzie w kierunku
Hornsriff, w czasie którego zabezpiecza∏a
prowadzonà na wysokoÊci Bovbjerg akcj´ ratowniczà 2 uszkodzonych U-bootów.
W okresie mi´dzy 12 grudnia 1916 a 20
stycznia 1917 na Markgraf podniós∏ swojà flag´ nowy 2 Admira∏ III Eskadry kontradm.
Karl Seiferling, po czym okr´t pow´drowa∏
do stoczni na d∏u˝szy remont. W sierpniu
1917 stanowisko dowódcy drednota objà∏
KptzS (kmdr) Hermann Mörsberger, a we
wrzeÊniu na jego pok∏adzie znów podniós∏
swojà flag´ kontradm. Seiferling.
Jednostka znalaz∏a si´ wraz z III Eskadrà
w sk∏adzie zespo∏u si∏ specjalnych wiceadm.
Ehrharda Schmidt, przeznaczonego do opanowania Wysp Moonsundzkich. Po koncentracji zespo∏u na wodach Zatoki Puckiej, jego okr´ty wyruszy∏y na pó∏noc. W dniu 12
paêdziernika 1917 jednostka wraz z bliêniaczym Kronprinz prowadzi∏a ostrza∏ rosyjskiej
baterii nadbrze˝nej na Przylàdku Ninnest
na wyspie Ozylia, wspierajàc niemieckie oddzia∏y làdujàce w Zatoce Taga. Na wodach
Zatoki Ryskiej drednot pozostawa∏ do 27
paêdziernika 1917, wczeÊniej uczestniczàc
mi´dzy innymi w ostrzale wyspy Kynö.
W czasie rejsu powrotnego do Niemiec dniu
29 paêdziernika Markgraf wszed∏ na min´,
która eksplodowa∏a pod prawà burtà.
Do wn´trza kad∏uba dosta∏o si´ oko∏o 280 t
wody, jednak wzd∏u˝na gródê przeciwtorpedowa skutecznie ograniczy∏a zatapianie pomieszczeƒ49. Uszkodzony okr´t liniowy trasà
przez Gdaƒsk dotar∏ do Kilonii, a nast´pnie
Wilhelmshaven, gdzie stocznia Kaiserliche
Werft przeprowadzi∏a w okresie mi´dzy
6 a 23 listopada 1917 niezb´dny remont.
W dniu 5 grudnia 1917 na Markgraf podniós∏ flag´ nowy 2 Admira∏ III Eskadry
KptzS Goette. Wiosnà 1918 drednot pow´drowa∏ do stoczni Kaiserliche Werft w Kilo-

nii, która w okresie mi´dzy 15 marca a 5 maja wyposa˝y∏a okr´t w nowe maszty.
W dniach 18-22 czerwca 1918 jednostka
by∏a flagowcem III Eskadry, zaÊ 19 sierpnia
1918 podniós∏ na jej pok∏adzie swoja flag´
ostatni 2 Admira∏ III Eskadry kontradm.
Constanz Feldt.
Okr´t znalaz∏ si´ w sk∏adzie si∏ Hochseeflotte, które wysz∏y na samobójczà operacj´
przeciw Royal Navy w ostatnich dniach paêdziernika 1918, a po jej odwo∏aniu wraz
z III Eskadrà trafi∏ do Kilonii, gdzie ju˝ 1 listopada dosz∏o do pierwszych wystàpieƒ zrewoltowanych marynarzy, które szybko zyska∏y poklask robotników.
Po podpisaniu zawieszania broni z Ententà w dniu 11 listopada 1918, okr´t znalaz∏ si´
wÊród jednostek podlegajàcych internowaniu. Drednot zosta∏ rozbrojony w Wilhelmshaven, które opuÊci∏ na zawsze 19 listopada,
kierujàc si´ trasà via Firth of Forth na kotwicowisko Scapa Flow, które osiàgnà∏ 26 listopada 1918. Ostatnim dowódcà internowanej
jednostki z symbolicznà ju˝ za∏ogà, by∏ KK
(kmdr ppor.) Walter Schumann. W dniu 21
czerwca 1919 roku wykonujàc rozkaz wiceadm. Wiceadm. Ludwiga von Reuter o zniszczeniu internowanego zespo∏u, Markgraf poszed∏ na dno jako jeden z ostatnich o godz.
16.45 w rejonie na zachód od wyspy Cava.
Brytyjskie za∏ogi kutrów stra˝niczych ostrzela∏y ratujàcych si´ w szalupach cz∏onków za∏óg niemieckich okr´tów, chcàc w ten sposób
zmusiç je do powrotu na swoje, tonàce ju˝
jednostki. Od kul zgin´∏o wówczas 8 niemieckich marynarzy, mi´dzy innymi dowódca
drednota KK Walter Schumann i bosman
okr´tu.
Wrak okr´tu liniowego pozostaje do dziÊ
na g∏´bokoÊci 30 – 40 m i choç w roku 1962
naby∏a go brytyjska firma, to jednak wydoby∏a jedynie cz´Êç pancerza burtowego i pancernego pok∏adu oraz elementy wykonane
z metali kolorowych.
Kronprinz
Zgodnie z Programem 1912/13 przystàpiono w stoczni „Germania” Werft w Kilonii
do budowy ostatniego z serii 4 okr´tów liniowych typu König, okreÊlanego jako „Ersatz
Brandenburg”. Dla nowej jednostki przewidziano nazw´ Kronprinz – historyczny tytu∏
nast´pcy tronu w monarchii niemieckiej.
St´pk´ pod budow´ okr´tu, który otrzyma∏
numer stoczniowy 182 po∏o˝ono w styczniu
1912. Prace na pochylni trwa∏y 25 miesi´cy
i w koƒcu 21 lutego 1914 drednot sp∏ynà∏
na wod´. Z powodu choroby w uroczystoÊci
47. Tiger – bryt. krà˝ownik liniowy, zbud. 1912-14, wyp.
28 430/35 710 t, d∏. 214,6 m, szer. 27,6 m, zan. 8,7 m, turbiny parowe 85 000 KM, pr´dkoÊç 28 w., uzbr.: 8 x 343 mm,
12 x 152 mm, 2 x 76 mm plot., 4 wt kal. 533 mm, za∏oga
1.121 ludzi.
48. wg Conway’s All…
49. wg Conway’s All…
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Kronprinz sfotografowany w 1917 roku. Dobrze widoczny nowy maszt dziobowy.

nie uczestniczy∏ sam Kronprinz Wilhelm, którego zast´powa∏ Generalny Inspektor Marynarki Wojennej wielki admira∏ ksià˝´ Heinrich von Preussen.
Pogarszajàca si´ sytuacja mi´dzynarodowa
wymusi∏a na stoczni zwi´kszenie tempa prac
wykoƒczeniowych, których wi´kszoÊç przypada∏ na burzliwy okres lata 1914 roku. W koƒcu uda∏o si´ doprowadziç do sytuacji, ˝e Kronprinz zosta∏ oficjalnie wcielony do s∏u˝by
w Kaiserliche Marine z dniem 8 listopada
1914. Dowództwo drednota objà∏ KptzS
(kmdr) Fhr. Gottfried von Dalwigk zu Lichtenfels. W poczàtkowym okresie s∏u˝by przeprowadzono próby zdawczo-odbiorcze okr´tu, w tym prób´ pr´dkoÊci, w trakcie której si∏ownia Kronprinz uzyska∏a maksymalnà moc
46 200 KM, co przy 256 obrotach Êruby na minut´ dawa∏o pr´dkoÊç 21,3 w´z∏a. Próby obj´∏y tak˝e wszystkie systemy okr´towe, a zakoƒczone zosta∏y 2 stycznia 1915, co bioràc
pod uwag´ zgranie za∏ogi, pozwoli∏o na w∏àczenie wiosnà 1915 okr´tu jako pe∏nowartoÊciowej jednostki do sk∏adu III Eskadry Okr´tów Liniowych wiceadm. Reinharda Scheer.
Bojowy, choç bezkrwawy „debiut” przeszed∏ Kronprinz w czasie wypadu zespo∏u
Hochseeflotte dowodzonego osobiÊcie przez
samego adm. Hugo von Pohl w kierunku
pó∏nocno-wschodniego Terschelling, przeprowadzonego w dniach 29-30 marca 1915.
W dniach mi´dzy 24 kwietnia a 13 maja
1915 jednostka uczestniczy∏a w çwiczeniach
na wodach Ba∏tyku. W toku çwiczeƒ 8 maja
1915 w czasie strzelania dosz∏o do awarii lufy
prawego dzia∏a w wie˝y „C” g∏ównego kalibru, czego konsekwencjà by∏o czasowe wy∏àczenie okr´tu z linii.
W sierpniu 1915 nastàpi∏a zmiana na stanowisku dowódcy Kronprinz, które objà∏
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KptzS (kmdr) Constanz Feldt. W roku 1915
drednot nie wzià∏ ju˝ wi´cej udzia∏u w ˝adnej
akcji bojowej.
Rok 1916 zapisa∏ si´ zwi´kszonà aktywnoÊcià jednostki, co by∏o nast´pstwem obj´cia
stanowiska dowódcy Hochseeflotte przez wiceadm. Scheer, zwolennika ofensywnego wykorzystania du˝ych okr´tów nawodnych.
W dniach 5-7 marca drednot uczestniczy∏
w wypadzie na ¸awic´ Terschelling-Hoofden, zaÊ 26 marca zabezpiecza∏ dzia∏anie
niemieckich si∏ lekkich w rejonie ¸awicy Amrum.
W czasie wypadu I Grupy Rozpoznawczej
Hochseeflotte kontradm. Friedericha Boedicker, którego krà˝owniki liniowe ostrzela∏y w dniach 24-25 kwietnia 1916 porty
wschodniego wybrze˝a Anglii – Lowestoft
i Great Yarmouth, Kronprinz wchodzi∏
w sk∏ad zespo∏u stanowiàcego dalekie ubezpieczenie operujàcych si∏. W tym przypadku,
podobnie zresztà jak i w poprzednich operacjach, nie dosz∏o do spotkania z si∏ami g∏ównymi brytyjskiej Grand Fleet.
Okr´t w sk∏adzie 5 Dywizjonu III Eskadry
Okr´tów Liniowych kontradm. Paula Behncke, uczestniczy∏ tak˝e w najwi´kszej bitwie
morskiej I wojny Êwiatowej – starciu pod Skagerrakiem w dniach 31 maja i 1 czerwca 1916.
Kronprinz pojawi∏ si´ na polu walki wraz z si∏ami III Eskadry i razem ze swymi „bliêniakami” otworzy∏ ogieƒ do krà˝owników liniowych wiceadm. Beatty. Skoncentrowany niemiecki ogieƒ spowodowa∏ uszkodzenia brytyjskich jednostek i zmusi∏ je do zmiany kursu. Krótko po godz. 18.00 drednot zdo∏a∏
szcz´Êliwie uniknàç odpalonej w jego kierunku przez brytyjskie kontrtorpedowce Onslow
i Moresby50 torpedy. Okr´t mia∏ zresztà w bitwie wi´cej szcz´Êcia, bowiem zdo∏a∏ te˝ nie

fot. zbiory Siegfried Breyer

staç si´ celem dzia∏ g∏ównych si∏ Grand Fleet
adm. Jellicoe, gdy te ostrzela∏y jednostki
III Eskadry, uzyskujàc wiele trafieƒ.
Kronprinz przyby∏ do bazy w Wilhelmshaven 1 czerwca 1918. W czasie bitwy wystrzeli∏
144 pociski kal. 305 mm i jako jedyny z ca∏ej
czwórki okr´tów liniowych typu König zdo∏a∏
uniknàç trafieƒ, a co zatem idzie strat w ludziach.
Z uwagi na swój dobry stan techniczny,
drednot ju˝ 16 lipca 1916 wzià∏ udzia∏ w wypadzie na pó∏noc od Helgolandu. W dniach
18-20 sierpnia 1916 uczestniczy∏ w wypadzie
si∏ Hochseeflotte w kierunku Sunderland
na wschodnim wybrze˝u Anglii.
Wraz z III Eskadrà okr´t uczestniczy∏
w koƒcu paêdziernika 1916 w çwiczeniach
na wodach Ba∏tyku, by nast´pnie przejÊç
do baz Morza Pó∏nocnego. W dniach 5-6 listopada 1916 jednostka wzi´∏a udzia∏ w nieudanym wypadzie Hochseeflotte w kierunku
Hornsriff. W czasie tej operacji drednot zabezpiecza∏ akcj´ zabezpiecza∏ akcj´ ratowniczà 2 uszkodzonych U-bootów (U 20 i U 30)
na duƒskich wodach w rejonie Bovbjerg.
Na miejscu akcji w dniu 5 listopada 1916
Kronprinz zosta∏ storpedowany przez brytyjski okr´t podwodny J 1, ten sam, które chwil´ wczeÊniej storpedowa∏ Grosser Kurfürst.
Torpeda kal. 457 mm trafi∏a w lewà burt´ mi´dzy wie˝à artyleryjskà „A” i „B”. Do wn´trza
kad∏uba dosta∏o si´ oko∏o 250 t wody 51, jednak jednostka zachowa∏a p∏ywalnoÊç i z pr´d50. Onslow, Moresby – bryt. kontrtorpedowce typ M,
zbud 1915-16, wyp. 1025/1250 t, d∏. 83,3 m, szer. 8,1 m, zan.
2,6 m, turbiny parowe 25 000 KM, pr´dkoÊç 34 w., uzbr.:
2 x 102 mm, 2 x 40 mm plot., 4 wt kal. 533 mm, za∏oga 80
ludzi.
51. wg Koop G., Schmolke K. L., Linienschiffe…,
do wn´trza kad∏uba okr´tu dosta∏o si´ 225 t wody.
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Niemieckie okr´ty liniowe typu König
koÊcià 18 w´z∏ów przesz∏a do stoczni Kaiserliche Werft w Wilhelmshaven, gdzie do 4 grudnia 1916 zdo∏ano usunàç uszkodzenia.
W listopadzie 1916 nastàpi∏a zmiana na stanowisko dowódcy okr´tu, które objà∏ KptzS (kmdr) Bernhard Rösing.
W poczàtkach roku 1917 przez krótki czas
Kronprinz by∏ flagowcem 2 Admira∏a
III Eskadry kontradm. Karla Seifeling. Pech
zapoczàtkowany storpedowaniem, nie
opuszcza∏ jednak okr´tu, bowiem w dniu
5 marca 1917 w czasie çwiczeƒ na wodach
Zatoki Niemieckiej dosz∏o do kolizji manewrujàcych „bliêniaków” III Eskadry Grosser Kurfürst i Kronprinz. Ten pierwszy staranowa∏ Kronprinz na wysokoÊci wie˝y artyleryjskiej „B”, a przez powsta∏à wyrw´ do wn´trza kad∏uba dosta∏o si´ 600 t wody. Naprawa powsta∏ych uszkodzeƒ kad∏uba trwa∏a
w stoczni Kaiserliche Werft w Wilhelmshaven od 6 marca do 14 maja 1917.
Jedyna w roku 1917 wi´ksza operacja
z udzia∏em okr´tu liniowego mia∏a miejsce
jesienià. W dniu 11 wrzeÊnia 1917 jednostka
wesz∏a w sk∏ad zespo∏u si∏ specjalnych wiceadm. Ehrharda Schmidt, utworzonego w celu opanowania zajmowanych przez Rosjan
Wysp Moonsundzkich, zamykajàcych wyjÊcie z Zatoki Ryskiej na otwarte wody Ba∏tyku. W operacji istnia∏a ca∏a III Eskadra, której jednostki rankiem 12 paêdziernika 1917
zaj´∏y stanowiska ogniowe w rejonie Zatoki
Taga na wyspie Ozylia by swà ci´˝kà artylerià wspieraç làdowanie wojsk niemieckich.
Celem dzia∏ Kronprinz by∏a rosyjska bateria
nadbrze˝na na Przylàdku Ninnast. W dniu
17 paêdziernika okr´t uczestniczy∏ w bitwie
na wodach Zatoki Ryskiej, której celem by∏o wywalczenie przez Niemców przejÊcia
przez cieÊnin´ Moonsund. Si∏y rosyjskie
opuÊci∏y rejon Wysp Moonsundzkich po po∏udniu 18 paêdziernika 1917, wczeÊniej g´sto
minujàc jej wody. Odchodzàcy do Niemiec
Kronprinz wszed∏ w dniu 26 paêdziernika
1917 na mielizn´, z której co prawda jednostce uda∏o si´ zejÊç o w∏asnych si∏ach, jednak
po raz kolejny do wn´trza kad∏uba dosta∏a
si´ woda. W dniu 28 paêdziernika 1917
drednot osiàgnà∏ Kiloni´, gdzie w tamtejszej
stoczni zosta∏ prowizorycznie naprawiony,
po czym skierowany do stoczni „Kaiserliche
Werft” w Wilhelmshaven, w której prace remontowe trwa∏y od 24 listopada 1917 do 8
stycznia 1918.
W roku 1918 jednostka uczestniczy∏a
w dniach 23- 25 kwietnia w wypadzie si∏
Hochseeflotte w pó∏nocnej cz´Êci Morza Pó∏nocnego przeciwko szlakowi ˝eglugowemu
Bergen – porty angielskie, który podobnie jak
wiele poprzednich niemieckich akcji nie przyniós∏ ˝adnych rezultatów. Nast´pnie a˝
do czasu zawieszenia broni w listopadzie 1918
drednot nie uczestniczy∏ w ˝adnej akcji bojowej.
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W dniu 15 czerwca 1918 zmieniono nazw´
okr´tu z Kronprinz na Kronprinz Wilhelm52.
W sierpniu 1918 kolejnym dowódcà jednostki ju˝ z nowà nazwà zosta∏ KptzS (kmdr)
Otto Seidenstricken, a sam okr´t by∏ nawet
prze krótki czas flagowcem dwóch ostatnich
2 Admira∏ów III Eskadry – kontradm. Ernsta
Goette i kontradm. Constanz Feldt.
W po∏owie wrzeÊnia okr´t trafi∏ na remont
bie˝àcy do stoczni Kaiserliche Werft w Kilonii, dzi´ki czemu zdo∏a∏ uniknàç udzia∏u
w ostatniej, desperackiej akcji Hochseeflotte
autorstwa wiceadm. Scheer.
Po zawieszeniu broni w listopadzie 1918
Kronprinz Wilhelm znalaz∏ si´ w grupie okr´tów Hochseeflotte podlegajàcych internowaniu, zosta∏ w Wilhelmshaven rozbrojony,
a nast´pnie 19 listopada 1918 odprawiony
w swój ostatni rejs, którego trasa wiod∏a via
Firth of Forth na kotwicowisko Scapa Flow.
Jednostka osiàgn´∏a kotwicowisko 26 listopada 1918. Dowódcà skromnej za∏ogi internowanego drednota by∏ KL (kpt.) Hans
Becker. W dniu 21 czerwca 1919 realizujàc
rozkaz wiceadm. Ludwiga von Reuter o samozatopieniu internowanego niemieckiego
zespo∏u, Kronprinz Wilhelm poszed∏ na dno
o godz. 13.15 w rejonie na pó∏noc od wyspy
Cava. WÊród ofiar ostrza∏u przez brytyjskie
dozorowce ratujàcych si´ niemieckich marynarzy znalaz∏ si´ tak˝e palacz z drednota
Karl Bauer.
W roku 1962 prawa do spoczywajàcego
na dnie zatoki naby∏a szkocka firma ratowniczo-wydobywcza, która nie podj´∏a jednak
prac zwiàzanych z jego podniesienie. Wydobywane by∏y jedynie odpalane pod wodà
za pomocà materia∏ów wybuchowych fragmenty kad∏uba.

okr´ty liniowe mia∏y operowaç g∏ównie
na bliskich wodach Ba∏tyku i Morza Pó∏nocnego, a poza tym Niemcy dysponowa∏y w∏asnymi zasobami dobrego jakoÊciowo w´gla.
Drednoty typu König, podobnie zresztà
jak wszystkie niemieckie du˝e okr´ty nawodne, cechowa∏a bardzo solidna konstrukcja,
dobre i przemyÊlane opancerzenie, a dodatkowo jeszcze dobra jakoÊç wykonania. Cechy
te potwierdzi∏y si´ w czasie dzia∏aƒ wojennych, gdy mimo uszkodzeƒ, zarówno powsta∏ych w wyniku dzia∏ania artylerii jak i broni
podwodnej, okr´ty zachowa∏y p∏ywalnoÊç.
W czasie I wojny Êwiatowej 4 jednostki typu König, dzia∏ajàce w sk∏adzie 5 Dywizjonu
III Eskadry Okr´tów Liniowych Hochseeflotte, choç zw∏aszcza w poczàtkowej fazie konfliktu, wychodzi∏y w miar´ cz´sto
w morze, nie mia∏y zbyt licznych okazji
do sprawdzenia swych rzeczywistych wartoÊci bojowych, bowiem ich rola ogranicza∏a
si´ z regu∏y do funkcji ubezpieczenia. W czasie bitwy jutlandzkiej drednoty uczestniczy∏y
w bezpoÊrednim starciu z si∏ami g∏ównymi
Grand Fleet, przyjmujàc impet uderzenia,
a przy okazji ponoszàc powa˝ne straty,
w tym równie˝ w ludziach. Z drugiej jednak
strony, mimo powa˝nych uszkodzeƒ powsta∏ych w wyniku trafieƒ pociskami du˝ego kalibru, zachowa∏y p∏ywalnoÊç i bezpiecznie
powróci∏y do baz.
Bibliografia:
1. Breyer S., Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 19051970, Erlangen 1993.
2. Breyer S., Die Schlachtschiffe der KÖNIG-Klasse, „Marine Arsenal” bd 26, Friedberg 1994.
3. Conway’s All the World’s Fighting Ships 1906-1921, London 1985.
4. Freivogel Z., Koniec pot´go morskiej Cesarskich Niemiec.

Konkluzja
Okr´ty liniowe typu König, stanowiàce
w zasadzie nieco powi´kszonà wersj´ wczeÊniejszego typu Kaiser, by∏y ostatnimi niemieckimi jednostkami tej klasy uzbrojonymi
w dzia∏a kal. 305 mm, zw∏aszcza, ˝e potencjalny g∏ówny przeciwnik, jakimi by∏a brytyjska Royal Navy, przechodzi∏a ju˝ wówczas
powszechnie na kal. 381 mm. Na szcz´Êcie
w jednostkach zrezygnowano z ewidentnie
anachronicznych ju˝ wie˝ skrzyd∏owych, rozmieszczajàc wszystkie 5 wie˝ artyleryjskich
dzia∏ g∏ównego kalibru w osi symetrii okr´tu,
co wi´cej 3 z nich – „A”, „C” i „D”, na jednej
wysokoÊci, u∏atwiajàc tym samym centralne
kierowanie ogniem.
Uk∏ad nap´dowy stanowiàcy w zasadzie
powtórzenie rozwiàzania technicznego zastosowanego w jednostkach typu Kaiser, ró˝ni∏ si´ wprowadzeniem cz´Êci kot∏ów opalanych ju˝ paliwem p∏ynnym, przy zachowaniu
jednak wi´kszoÊci z opalaniem w´glowym.
Rozwiàzanie takie by∏o o tyle zrozumia∏e, ˝e
zgodnie z niemieckà doktrynà morskà nowe

Samozatopienie Hochseeflotte w Scapa Flow, cz. II, „Okr´ty Wojenne” nr 1/2001 (46).
5. Gozdawa-Go∏´biowski J., Wywerka-Prekurat T., Pierwsza wojna Êwiatowa na morzu, Gdaƒsk 1973.
6. Gröner E., Die Deutschen Kriegsschiffe 1815-1945, bd I,
München 1966.
7. Hildebrand H. H., Röhr A., Steimetz H. O., Die Deutschen Kriegsschiffe – Biographien, Rattingen bdw.
8. Hodges P., The big gun, London 1981.
9. Klimczyk T., Pancerniki, Warszawa 2002.
10. Koop G., Schmolke K. L., Linienschiffe: Von der Nassau zur König-Klasse, Bonn 1999.
11. Kosiarz E., Pierwsza wojna Êwiatowa na Ba∏tyku,
Gdaƒsk 1979.
12. Sobaƒski M., Niemieckie okr´ty liniowe typu „NASSAU”, cz. I i II, „Okr´ty Wojenne”, Nr 3/1999 i 4/1999.
13. Sobaƒski M., Niemieckie okr´ty liniowe typu „HELGOLAND”, cz. I i II, „Okr´ty Wojenne”, Nr 7/1999 i 2/2000.
14. Sobaƒski M., Niemieckie okr´ty liniowe typu „KAISER”,
cz. I i II, „Okr´ty Wojenne”, Nr 3/2002 (53) i 4/2002 (54).
52. wg niektórych êróde∏ – Conway’s All… i Freivogel
Z., Koniec pot´gi… cz. II, zmiana nazwy okr´tu nastàpi∏a
ju˝ 27 stycznia 1918 roku w 59 rocznic´ urodzin cesarza
Wilhelma II.
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cz´Êç I

Brytyjskie slupy lat 1926-1946
Pi´kna fotografia Penzace wykonana 12.05.1938 roku.

D

zia∏ania morskie I wojny Êwiatowej
wywar∏y ogromny wp∏yw na rozwój taktyki
i sztuki operacyjnej. Masowe u˝ycie nowych broni, przede wszystkim okr´tów podwodnych i lotnictwa obok udoskonalenia
istniejàcych ju˝ wczeÊniej narz´dzi walki,
stworzy∏y nowe zagro˝enia dla flot, a tym
samym uruchomi∏y rozwój Êrodków przeciwdzia∏ania. Okr´ty podwodne, choç
w chwili wybuchu Êwiatowego konfliktu
znajdowa∏y si´ w sk∏adzie wi´kszoÊci znaczàcych flot Êwiata, to jednak uwa˝ane by∏y
za jednostki jedynie o charakterze rozpoznawczym i wybitnie defensywnym, za sprawà kaiserowskich Niemiec szybko udowodni∏y swà wartoÊç bojowà i sta∏y si´ jednym
z podstawowych morskich broni ofensywnych. U˝ycie na znacznà skal´ U-bootów
przeciwko ˝egludze paƒstw Ententy stanowi∏o powa˝ne zagro˝enie dla komunikacji
morskiej i zaopatrzenia walczàcych g∏ównie
na froncie làdowym wojsk. Sytuacja taka
zmusi∏a Wielkà Brytani´ na której barkach
spoczywa∏ podstawowy ci´˝ar prowadzenia
dzia∏aƒ morskich do rozpocz´cia masowej
budowy jednostek eskortowych, zdolnych
do walki z zagro˝eniem podwodnym, bowiem posiadane przez Royal Navy kanonierki nie nadawa∏y si´ do podejmowania
tego rodzaju zadaƒ, zaÊ liczba kontrtorpedowców by∏a oczywiÊcie niewystarczajàca
dla zapewnienia bezpieczeƒstwa na szlakach komunikacyjnych. Mobilizacja do zadaƒ eskortowych brytyjskich parowych
trawlerów rybackich, choç poprawi∏a nieco
bezpieczeƒstwo na wodach przybrze˝nych
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wokó∏ Anglii, by∏a jednak rozwiàzaniem
wybitnie prowizorycznym.
Ju˝ wkrótce po wybuchu wojny Êwiatowej latem 1914 roku Brytyjczycy podj´li
prace nad rozpocz´ciem produkcji klasy
uniwersalnych okr´tów, którym nadano historycznà nazw´ slupy, nawiàzujàcej do niewielkich jednostek epoki ˝agla, przeznaczonych do prowadzenia dzia∏aƒ dozorowych
na odleg∏ych, kolonialnych wodach1. Nowe
slupy mia∏y pe∏niç funkcje eskortowców,
tra∏owców oraz jednostek zabezpieczenia
du˝ych zespo∏ów floty. W pracach projektowych w szerokim zakresie wykorzystano
zasady konstrukcji obowiàzujàce statki
handlowe, co z jednej strony pozwala∏o
na przyÊpieszenie procesu samej budowy,
umo˝liwiajàc w∏àczenie w ten proces tak˝e
stoczni nie posiadajàcych doÊwiadczenia
w pracach przy okr´tach wojennych,
a z drugiej w istotny sposób obni˝a∏o koszty produkcji.
W okresie mi´dzy rokiem 1915 a 1918
w brytyjskich stoczniach powsta∏o 6 serii
eskortowców typu slup, z których pierwsze
3 – Acacia (23 jedn.), Azalea (12 jedn.) oraz
Arabis (36 jedn.) okreÊlane by∏y jako „fleet
sweeping sloops” (pol. „tra∏owe slupy floty”), zaÊ kolejne 2 serie – Aubrietta (12
jedn.) i Anchusa (26 jedn.) ju˝ jako „conwoy sloops” (pol. „slupy konwojowe”)2.
Jednostki ostatniej serii 24, liczàcej ostatecznie 22 okr´ty, klasyfikowanej ponownie
jako „fleet sweeping sloops” wesz∏y do s∏u˝by w wi´kszoÊci ju˝ po zakoƒczeniu I wojny
Êwiatowej3.

fot. Wright & Logan

WypornoÊç wspomnianych wy˝ej eskortowców w zale˝noÊci od serii mieÊci∏a si´
w przedziale od 1200 do 1320 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej kad∏uba 76,2 – 81,7 m, szerokoÊci 10,1 – 10,7 m i zanurzeniu 3,2 – 3,4 m.
Nap´d jednostek stanowi∏a pracujàca
na jednà Êrub´ maszyna parowa o mocy
1800-2500 KM, zasilana w par´ przez
2 opalane w´glem kot∏y. Uk∏ad nap´dowy
zapewnia∏ maksymalnà pr´dkoÊç 16 – 17,5
w´z∏a oraz zasi´g oko∏o 2000 Mm przy 15
w´z∏ach, który wzrasta∏ znaczàco wraz z obni˝eniem pr´dkoÊci. Generalnie uzbrojenie
artyleryjskie slupów w zale˝noÊci od serii
sk∏ada∏o si´ z 2 dzia∏ kal. 76 mm, 102 mm
bàdê 120 mm, 2 dzia∏ plot. kal. 47 mm oraz
bomb g∏´binowych. Cz´Êç jednostek posiada∏a równie˝ niezb´dne wyposa˝enie tra∏owe. Za∏oga eskortowców liczy∏a 82 – 90 marynarzy i oficerów.
Wi´kszoÊç wspomnianych wczeÊniej
eskortowców, które przesz∏y do historii
pod wspólnym potocznym okreÊleniem jako „Flowers” – „kwiaty” od stosowanego
nazewnictwa wszystkich serii jednostek,
szcz´Êliwie przetrwa∏a wojn´, jednak
w okresie po jej zakoƒczeniu szybko skoƒczy∏a s∏u˝b´ w Royal Navy, trafiajàc w naj1. Slup – trójmasztowy okr´t wojenny, o˝aglowanie
rejowe (podobne do korwety), uzbrojony w baterie 1618 dzia∏ pok∏adowych, najbardziej rozpowszechniony
w XVIII i XIX wieku wg Grajewski I., Wójcicki J., Ma∏y leksykon morski, Warszawa 1981.
2. wg Conway`s All the World’s Fighting Ships 19061921, London 1985.
3. wg Conway`s All the World’s Fighting Ships 19061921, London 1985.
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lepszym razie pod innà bander´, w r´ce
prywatne lub do stoczni z∏omowych.
Tylko nieliczne jednostki dotrwa∏y
w sk∏adzie Royal Navy i innych flot Commonwelth do czasów II wojny Êwiatowej,
w której wzi´∏y aktywny udzia∏.
W pierwszej po∏owie lat dwudziestych
brytyjska marynarka wojenna stan´∏a
przed koniecznoÊcià zastàpienia w najbli˝szym okresie pozostajàcych jeszcze w s∏u˝bie eskortowców okreÊlanych jako „Flowers” oraz oceanicznych tra∏owców floty typu „Hunt”4. Jak to zwykle bywa w czasach
pokojowych równoczeÊnie da∏y o sobie
znaç oszcz´dnoÊci bud˝etowe, które spowodowa∏y, ˝e projekt nowej jednostki mia∏
∏àczyç w sobie cechy eskortowca i oceanicznego tra∏owca. W rezultacie ustaleƒ w paêdzierniku 1924 roku postawiono ostatecznie zadanie skonstruowania slupa z nap´dem na 2 Êruby, który móg∏by równie˝ realizowaç zadania oceanicznego tra∏owca floty.
Zgodnie z za∏o˝eniami d∏ugoÊç okr´tu nie
mog∏a przekraczaç 91,5 m, a jego zanurzenie 2,59 m. Maksymalna pr´dkoÊç nowej
jednostki mia∏a si´gaç 18 w´z∏ów, a jej zasi´g przy pr´dkoÊci ekonomicznej wynosiç
5000 Mm.
W dniu 3 listopada 1924 roku podj´to
wst´pnà decyzj´ o budowie 2 prototypowych okr´tów, z których jeden mia∏ zostaç
wyposa˝ony w klasycznà si∏owni´ turbinowà, natomiast drugi otrzymaç silniki wysokopr´˝ne, tak by mo˝na by∏o przeprowadziç próby porównawcze dotyczàce efektywnoÊci obu systemów nap´dowych. Jednak jeszcze w grudniu 1924 zrezygnowano
z si∏owni wysokopr´˝nej z braku odpowiednich brytyjskich silników diesla. WypornoÊç
eskortowców mia∏a wynosiç 1300 t przy d∏ugoÊci kad∏uba 85,4 m, pr´dkoÊç maksymalna przy nap´dzie turbinowym 18 w´-

z∏ów, a podstawowe uzbrojenie obejmowaç
2 dzia∏a kal. 102 mm, przystosowane
do prowadzenia ognia plot. z uwagi
na wspomniane ju˝ wczeÊniej ograniczenia
finansowe, Admiralicja forsowa∏a uzbrojenie eskortowców w 2 dzia∏a kal. 102 mm
QF Mk IV, których zapasem pochodzàcym
z wycofanych ze s∏u˝by kontrtorpedowców
dysponowa∏a. Dzia∏a te nie mog∏y jednak
prowadziç ognia celów powietrznych, a zagro˝enie ze strony lotnictwa stawa∏o si´
z wolna coraz bardziej realne. Ostatecznie
w drodze kompromisu ustalono, ˝e dzia∏o
kal. 102 mm na stanowisku dziobowym b´dzie mog∏o prowadziç ogieƒ do samolotów,
zaÊ dzia∏o na stanowisku rufowym wy∏àcznie do celów nawodnych i làdowych. Wobec braku drugiego dzia∏a do ognia plot.
zmodyfikowany projekt przewidywa∏ wyposa˝enie eskortowców w poczwórnie sprz´˝ony wkm plot. kal. 12,7 mm, jednak ten
model uzbrojenia znajdowa∏ si´ jeszcze
w fazie prób i nie trafi∏ od razu na pok∏ad
okr´tów.
Nowe jednostki mia∏y równie˝ otrzymaç
wyposa˝enie tra∏owe w postaci zamontowanych na pok∏adzie rufowym windy tra∏owej
i ˝urawików, tak by w razie potrzeby mog∏y
pe∏niç funkcj´ pe∏nomorskich tra∏owców.
Projekt przewidywa∏ tak˝e bomby g∏´binowe jako uzbrojenie zop, które jednak w czasach pokojowych nie mia∏o byç montowane
na okr´tach.
Prototypowe eskortowce otrzyma∏y nazwy Bridgewater i Sandwich, a ich budow´
zlecono w ramach programu 1927 Estimates stoczni R & W Hawthorn Leslie & Co.
Ltd w Herburn-on-Tyne, zaÊ przeznaczono
je do s∏u˝by dozorowej na wodach Zatoki
Perskiej.
St´pk´ pod budow´ nowych jednostek
po∏o˝ono odpowiednio 6 i 8 lutego 1928,

skromne wodowanie nastàpi∏o 14 i 29 wrzeÊnia tego roku, zaÊ do s∏u˝by w Royal Navy
Bridgewater wszed∏ 14 marca, a Sandwich
23 marca 1929 roku.
WypornoÊç standardowa slupów typu
Bridgewater wynosi∏a 1045 t, a pe∏na odpowiednio 1600 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej kad∏uba 81,2 m, szerokoÊci 10,4 m i zanurzeniu 3,73 m5. Nap´d jednostek stanowi∏y
2 turbiny parowe Parsons o ∏àcznej mocy
2000 KM, które za poÊrednictwem przek∏adni z´batej porusza∏y 2 Êruby nap´dowe.
Turbiny by∏y zaopatrywane w par´ przez
2 trójwalczakowe, opalane paliwem p∏ynnym kot∏y typu Admiralicji. Uk∏ad nap´dowy zapewnia∏ maksymalnà pr´dkoÊç na poziomie 16,5 w´z∏a. W czasie prób Bridgewater osiàgnà∏ 17,24, a Sandwich 17,27 w´z∏a.
Zapas paliwa p∏ynnego wynosi∏ 282 t, co
przy zu˝yciu na poziomie 0,54 t/godzin´
przy pr´dkoÊci ekonomicznej 10 w´z∏ów zapewnia∏ zasi´g oko∏o 5220 Mm.
Poczàtkowo podstawowe uzbrojenie nowych slupów sk∏ada∏o si´ z 2 dzia∏ kal.
102 mm L/45 QF Mk V, przy czym dzia∏o
na stanowisku dziobowym by∏o przystosowane do prowadzenia ognia plot., zaÊ
na stanowisku rufowym jedynie do celów
nawodnych i làdowych. Zmiana rufowego
dzia∏a kal. 102 mm na wersj´ plot. nastàpi∏a dopiero w czasie modernizacji w roku
1938. Dzia∏a kal. 102 mm L/45 QF Mk
V wystrzeliwa∏y wa˝àce 14,25 kg pociski
HE z pr´dkoÊcià poczàtkowà 806 m/s. ¸adunek miotajàcy stanowi∏o 3,54 kg kordytu
4. Hunt – bryt. tra∏owce zbud. 1916-17 przez 11 ró˝nych stoczni, wyp. 750 t, d∏. 70,4 m, szer. 8,5 m, zan.
2,1 m, maszyna parowa 1800 KM, 2 Êruby, pr´dkoÊç 16
w., uzbr.: 2 x 76 mm, 2 x 57 mm, tra∏y, za∏oga 71 ludzi.
Seria obejmowa∏a 18 jednostek, jej kontynuacjà by∏ typ
Aberdare.
5. wg Hague A., Sloops 1926-1946, Kendal 1993, zanurzenie wynosi∏o 3,48 m.

Prototypowy Bridgewater by∏ pierwszà jednostkà nowej klasy. Uwag´ zwraca jasnoszare malowanie (wr´cz bia∏e) do s∏u˝by kolonialnej oraz
wyposa˝enie tra∏owe na rufie okr´tu.
fot. National Maritime Museum
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MD 16. Maksymalna pozioma donoÊnoÊç
dzia∏ przy kàcie podniesienia lufy +45° wynosi∏a 12 500 m, zaÊ pu∏ap przy kàcie +80°
odpowiednio 8760 m. Dzia∏a mog∏y prowadziç ogieƒ w p∏aszczyênie pionowej w przedziale od -5° do +85°. SzybkostrzelnoÊç
dzia∏ kal. 102 mm wynosi∏a od 8 do 13 strza∏ów na minut´.
Z uwagi na przewidywane pe∏nienie
przez slupy funkcji dozorowych w odleg∏ych
akwenach, gdzie cz´sto przychodzi∏o im reprezentowaç w∏adze Imperium Brytyjskiego, okr´ty wyposa˝ono w 2 dzia∏ka salutacyjne Hotchkiss 3-funtowe (kal. 47 mm),
które mog∏y oddawaç do 15 strza∏ów/ minut´. Dzia∏ka te zosta∏y usuni´te w czasie modernizacji w roku 1938, a na ich stanowiskach zamontowano 2 poczwórnie sprz´˝one wkm-y plot. kal. 12,7 mm Vickers Mk
III. Mog∏y one prowadziç ogieƒ plot.
w p∏aszczyênie pionowej w przedziale
od -10° do +80°, wystrzeliwujàc pociski
z pr´dkoÊcià poczàtkowà 768 m/s.
Do zwalczania zagro˝eƒ ze strony okr´tów podwodnych, co stanowi∏o nawiàzanie
do wojennej s∏u˝by poprzedników typu
„Flowers”, jednostki wyposa˝ono równie˝
w 2 zrzutnie z zapasem 4 bomb g∏´binowych6, z tym jednak, ˝e w czasie pokoju uzbrojenia tego nie montowano na pok∏adzie,
a jedynie przechowywano w magazynach
w bazach, gotowe do natychmiastowego zainstalowania w razie kryzysu.
Zgodnie z projektem okr´ty typu Bridgewater otrzyma∏y tak˝e wyposa˝enie tra∏owe
zamontowane na pok∏adzie rufowym. Za∏oga jednostek liczy∏a 100 marynarzy i oficerów.
Ju˝ wst´pna eksploatacja nowych slupów
wykaza∏a bezsporne zalety jednostek, tym
wi´ksze, ˝e uzyskane przy relatywnie niskich, zgo∏a oszcz´dnoÊciowych nak∏adach
finansowych. RównoczeÊnie ujawni∏y si´
równie˝ mankamenty jednostek, z których
podstawowym by∏o ich przecià˝enie, szczególnie ucià˝liwe bioràc pod uwag´ fakt, ˝e
okr´ty przeznaczone by∏y przede wszystkim
do pe∏nienia s∏u˝by poza wodami Metropolii w odleg∏ych stacjach zamorskich – Afryka, Chiny i Zatoka Perska. Z uwagi na niewielkie rozmiary kad∏uba da∏ si´ zauwa˝yç
brak specjalnych pomieszczeƒ dla pok∏adowego szpitala, niezb´dnego w przypadku
pe∏nienia s∏u˝by w rejonach pozbawionych
làdowej s∏u˝by zdrowia. Niezadowalajàca
by∏a równie˝ pojemnoÊç magazynów,
zw∏aszcza ch∏odzonych ˝ywnoÊci. Spraw´
komplikowa∏a jeszcze dodatkowa kwestia
tzw. „LEPs” – „Locally entered personnel”
(pol. „personel miejscowej rekrutacji”) –
cz∏onków za∏óg rekrutowanych bezpoÊrednio na stacjach zamorskich z grona „tubylców”, którzy ze wzgl´dów organizacyjnych
wymagali odr´bnych pomieszczeƒ miesz-
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kalnych, mes, a tak˝e kambuzów i magazynów ˝ywnoÊciowych. Wszystkie problemy
socjalno-bytowe za∏óg slupów zdo∏ano
ostatecznie pomyÊlnie rozwiàzaç, co spowodowa∏o, ˝e Admiralicja zdecydowa∏a si´
w ramach planu 1928 Estimates zamówiç
kolejne 4, niemal identyczne okr´ty, okreÊlane mianem typu Hastings. Nast´pnà, piàtà jednostk´ zamówi∏y w∏adze kolonialne
Indii Brytyjskich jako pierwszy okr´t
w okresie po zakoƒczeniu I wojny Êwiatowej dla wzmocnienia si∏ Royal Indian Marine (RIM), które dysponowa∏y dotychczas
eskortowcami typu „Flowers” wojennej budowy.
Przy identycznych wymiarach kad∏uba
wypornoÊç standardowa brytyjskich slupów
typu Hastings wynosi∏a 1045 t, a pe∏na 1640
t7. Hindustan by∏ nieznacznie wi´kszy, jego
wypornoÊç standardowa wynosi∏a 1190 t
przy d∏ugoÊci ca∏kowitej kad∏uba 90,3 m,
szerokoÊci 10,7 m i zanurzeniu 3,51 m.
Uk∏ad nap´dowy stanowi∏ powtórzenie
rozwiàzania zastosowanego w prototypowym typie Bridgewater. PojemnoÊç zbiorników paliwa slupów w wersji brytyjskiej wynosi∏a 280 t8, co przy zu˝yciu na poziomie
0,6 t/godzin´ przy pr´dkoÊci ekonomicznej
10 w´z∏ów pozwala∏a osiàgaç zasi´g oko∏o
4670 Mm. Pr´dkoÊç maksymalna Hindustan wynosi∏a 16 w´z∏ów, zaÊ zapas paliwa
339 t zapewnia∏ przy pr´dkoÊci ekonomicznej 10 w´z∏ów zasi´g oko∏o 5650 Mm.
Pierwotne uzbrojenie brytyjskich jednostek typu Hastings by∏o identyczne jak
w przypadku typu Bridgewater. Modernizacja i przezbrojenie przeprowadzone zosta∏o
w roku 1938 (pierwsza para) i 1939 (druga
para). Zakres rzeczowy modernizacji by∏
taki sam jak na okr´tach prototypowych.
Przy okazji zwi´kszono jednak zapas bomb
g∏´binowych na pok∏adzie, który w chwili
wybuchu II wojny Êwiatowej wynosi∏ 40
sztuk.
Uzbrojenie Hindustan, który zgodnie
z za∏o˝eniami pe∏ni∏ funkcj´ okr´tu szkolnego, sk∏ada∏o si´ z 2 dzia∏ kal. 102 mm
L/45 QF Mk IV, umo˝liwiajàcych jedynie
prowadzenie ognia do celów nawodnych
i làdowych. Dzia∏a te zosta∏y wymienione
na umo˝liwiajàcy prowadzenie ognia plot.
model kal. 102 mm L/45 QF Mk V dopiero
w roku 1943. Uzupe∏nienie uzbrojenia stanowi∏y 4 dzia∏ka salutacyjne Hotchkiss
3-funtowe (kal. 47 mm). Slup RIM nie posiada∏ poczàtkowo ˝adnego uzbrojenia
pop, dysponowa∏ natomiast wyposa˝eniem
tra∏owym na pok∏adzie rufowym.
Za∏oga brytyjskich slupów liczy∏a 100,
a jednostki indyjskiej 119 marynarzy i oficerów.
W ramach programu 1929 Estimates
brytyjska Admiralicja zamówi∏a dalszych
6 slupów wg nieco tylko zmodyfikowanego

projektu, okreÊlanych mianem typ Shoreham, z których jednak ostatecznie zbudowano tylko 4 jednostki, zaÊ budowa kolejnych 2 okr´tów zosta∏a anulowana z przyczyn finansowych, bowiem rozpocz´ty w∏aÊnie tzw. Wielki Kryzys Ekonomiczny lat
1929-1933 wywo∏ywa∏ trudnoÊci nawet
w Wielkiej Brytanii. Admiralicja powtórzy∏a zamówienie, tym razem skutecznie w ramach programu 1930 Estimates, dzi´ki któremu powsta∏y nast´pne 4, niemal identyczne slupy okreÊlane jako typ Repeat Shoreham.
WypornoÊç standardowa slupów typu
Shoreham wynosi∏a 1105 t, a typu Repeat
Shoreham 1060 t, zaÊ wypornoÊç pe∏na odpowiednio 1590 t i 1515 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej kad∏uba 85,6 m, szerokoÊci 10,7 m
i zanurzeniu 3,15 m (I seria) oraz 3,11 m
(II seria)9. Uk∏ad nap´dowy jednostek nie
uleg∏ zmianie, zaÊ zasi´g przy pr´dkoÊci
ekonomicznej 10 w´z∏ów i zapasie paliwa
280 t wynosi∏ oko∏o 5370 Mm dla okr´tów
typu Shoreham oraz oko∏o 4830 Mm dla typu Repeat Shoreham10.
Pierwotne uzbrojenie obejmowa∏o 2 dzia∏a kal. 102 mm L/45 QF Mk V, przy czym rufowe mog∏o prowadziç ogieƒ wy∏àcznie
do celów nawodnych i làdowych11. Uzupe∏nienie stanowi∏y 4 dzia∏ka salutacyjne
Hotchkiss 3-funtowe (kal. 47 mm). Jednostki obu serii otrzyma∏y wyposa˝enie tra∏owe
na pok∏adzie rufowym.
Modernizacja uzbrojenia, która obj´∏a
typ Shoreham w roku 1938, a typ Repeat
Shoreham w latach 1937-1939, doprowadzi∏a do wymiany rufowego dzia∏a kal. 102 mm
na model umo˝liwiajàcy ogieƒ plot. oraz
zamontowania 1 poczwórnie sprz´˝onego
wkm-u plot. kal. 12,7 mm Vickers Mk III.
Jeden ze slupów typu Repeat Shoreham –
Falmouth zosta∏ przeznaczony do s∏u˝by
w charakterze jednostki dyspozycyjnej admira∏a dowodzàcego Eskadrà w Chinach.
Okr´t ten otrzyma∏ powi´kszone pomieszczenia mieszkalne i s∏u˝bowe na Êródokr´ciu i rufie kosztem rufowego dzia∏a kal.
102 mm oraz wyposa˝enia tra∏owego, które
zosta∏y zdemontowane. Drugie dzia∏o kal.
6. zgodnie z Conway`s All the World’s Fighting Ships
1922-1946, London 1980, zapas bomb g∏´binowych
w roku 1939 wynosi∏ 15 szt., a nast´pnie wzrós∏ do 40
i 80 szt.
7. wg Hague A. Sloops… wypornoÊç standardowa
jednostek typu Hastings mia∏a wynosiç 1025 t.
8. wg Conway`s All the World’s Fighting Ships 19221946, zapas paliwa slupów typu Hastings wynosi∏ 312 t,
a Hindustan 320 t.
9. w czasie II wojny Êwiatowej zanurzenie slupów
wzros∏o do 3,51 m.
10. wg Conway`s All the World’s Fighting Ships 19221946, zapas paliwa slupów obu serii wynosi∏ 287-358 t.
11. wg Hague A., Sloops…, slupy typu Shoreham by∏y pierwotnie uzbrojone tylko w 1 dzia∏o kal. 102 mm
L/45 Mk V LA i 4 dzia∏ka salutacyjne Hotchkiss 3-funtowe (kal. 47 mm), informacje te nie znajdujà jednak
potwierdzenia w innych êród∏ach.

23

Brytyjskie slupy lat 1926-1946

Folkestone na rewii w Spithead – 20.10.1930.

102 mm Falmouth otrzyma∏ dopiero z chwilà wybuchu II wojny Êwiatowej.
Za∏oga slupów typu Shoreham i Repeat
Shoreham liczy∏a 100 marynarzy i oficerów.
W poczàtkach lat trzydziestych brytyjska
Admiralicja dosz∏a do wniosku, ˝e niemo˝liwe jest dalsze realizowanie przez ten sam
okr´t funkcji eskortowca i tra∏owca. W rezultacie opracowano projekt nowego slupa
przeznaczonego przede wszystkim do zadaƒ
eskortowych okreÊlonego jako typ Grimsby.
W za∏o˝eniach przyj´to, ˝e w przypadku
rozpocz´cia wojny mo˝liwe b´dzie podj´cie
masowej produkcji takich jednostek, podobnie jak to wczeÊniej mia∏o miejsce
z eskortowcami typu „Flowers” w czasie
I wojny Êwiatowej. Ogó∏em powsta∏o 12 takich jednostek – 4 typu Grimsby w planie
1931 Estimates, 4 typu Repeat Grimsby
w planie 1934 Estimates oraz kolejne 4
okr´ty jako wersja zbudowana w Australii
dla potrzeb Royal Australian Navy.
Podstawowà cechà slupów typu Grimsby
by∏o istotne wzmocnienie uzbrojenia artyleryjskiego przez monta˝ 2 dzia∏ kal. 120 mm
L/45 QF Mk IX oraz 1 dzia∏a plot. kal.
76,2 mm L/20cwt HA.

fot. National Maritime Museum

WypornoÊç standardowa brytyjskich slupów typu Grimsby wynosi∏ 990 t, a wypornoÊç pe∏na 1480 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej
kad∏uba 81,2 m, szerokoÊci 11,0 m i zanurzeniu 2,9 m12. WypornoÊç standardowa
jednostek australijskiej budowy przy identycznych wymiarach wynosi∏a 1060 t, a pe∏na odpowiednio 1510 t.
Uk∏ad nap´dowy stanowi∏ powtórzenie
rozwiàzania zastosowanego we wczeÊniejszych eskortowcach. Niektóre êród∏a podajà, ˝e 2 ostatnie slupy w wersji australijskiej
– Parramatta i Warrego mia∏y si∏owni´ turbinowà o mocy 2200 KM, która pozwala∏a
na rozwijanie maksymalnej pr´dkoÊci 16,85
w´z∏a13. Panujà spore rozbie˝noÊci, co
do zapasu paliwa slupów, a tym samym zasi´gu14, choç najcz´Êciej podaje si´ 6000
Mm przy pr´dkoÊci ekonomicznej 10 w´z∏ów.
Zgodnie z projektem podstawowe uzbrojenie artyleryjskie slupów stanowi∏y 2 dzia∏a
kal. 120 mm L/45 QF Mk IX. Dzia∏a te
przeznaczone by∏y do prowadzenia ognia
do celów nawodnych i làdowych i wystrzeliwa∏y wa˝àce 22 kg pociski z pr´dkoÊcià poczàtkowà 900 m/s. Maksymalna donoÊnoÊç

wynosi∏a 17 200 m przy kàcie podniesienia
lufy + 45°, zaÊ szybkostrzelnoÊç praktyczna do 12 strza∏ów na minut´. Dzia∏a zamontowane by∏y na stanowiskach A (dziobowe)
i X (rufowe). Obron´ plot. zapewnia∏o dzia∏o plot. kal. 76,2 mm L/20 cwt HA ustawione w superpozycji na stanowisku B. SzybkostrzelnoÊç dzia∏a wynosi∏a 15 – 20 strza∏ów
na minut´, a pu∏ap 6300 m. Dzia∏o wystrzeliwa∏o wa˝àce 5,6 kg pociski z pr´dkoÊcià
poczàtkowà 610 m/s. Uzupe∏nienie uzbrojenia tradycyjnie stanowi∏y ju˝ 4 dzia∏ka salutacyjne Hotchkiss 3-funtowe (kal. 47 mm).
Slupy nadal zachowa∏y wyposa˝enie tra∏owe na pok∏adzie rufowym, co wi´cej przeprowadzono nawet próby w zakresie wykorzystania eskortowców do stawiania min
z wykorzystaniem Grimsby.
12. w czasie II wojny Êwiatowej zanurzenie slupów
wynosi∏o 3,02 – 3,07 m.
13. wg Conway`s All the World’s Fighting Ships 19221946.
14. najcz´Êciej spotyka si´ wielkoÊç zapasu paliwa
okreÊlonà na 300 t, choç wg Conway`s All the World’s Fighting Ships 1922-1946, waha si´ mi´dzy 317 t (jednostki RAN) a 347 t pozosta∏e slupy, natomiast wg Jane’s Fighting Ships of World War London 1990, zapas dla
wszystkich slupów typu Grimsby wynosi∏ 275 t.

Slupy typu Hastings budowane w ramach programu 1928 Estimates
Nazwa
Hastings
Penzance
Folkestone
Scarborough
Hindustan
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Stocznia
Devonport SY, Devonport
Devonport SY, Devonport
Swan Hunter &Wigham Richardson Ltd.
Swan Hunter &Wigham Richardson Ltd.
Swan Hunter &Wigham Richardson Ltd.

Po∏o˝enia st´pki
29.07.1929
29.07.1929
21.05.1929
28.05.1929
04.09.1929

Data
Wodowania
10.04.1930
10.04.1930
12.02.1930
14.03.1930
12.05.1930
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WejÊcia do s∏u˝by
26.11.1930
15.01.1931
25.06.1930
31.07.1930
10.10.1930
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Dundee na przedwojennym uj´ciu – 14.03.1938.

OczywiÊcie wspomniane wy˝ej uzbrojenie zak∏adano w projektach nowych jednostek, natomiast w praktyce to co montowano na pok∏adach wszystkich wersji slupów
typu Grimsby by∏o du˝o bardziej zró˝nicowane.
Aberdeen, który przeznaczono do pe∏nienia funkcji okr´tu dyspozycyjnego na Stacji
Âródziemnomorskiej otrzyma∏ dodatkowo
zabudowane pomieszczenia na rufie,
w zwiàzku z czym zosta∏ wyposa˝ony jedynie w 2 dzia∏a kal. 102 mm L/45 QF Mk
V na stanowiskach A i B oraz 1 poczwórnie
sprz´˝ony wkm plot. kal. 12,7 mm Vickers
Mk III, nie posiada∏ natomiast dzia∏ek salutacyjnych.
Fleetwood zosta∏ okr´tem doÊwiadczalnym na którego pok∏adzie testowano nowe
modele uzbrojenia. Okr´t zosta∏ wyposa˝ony w 2 podwójnie sprz´˝one uniwersalne
dzia∏a kal. 102 mm L/45 Mk XVI na stano-

fot. Wright & Logan

wiskach A i X. Dzia∏a te wystrzeliwa∏y wa˝àce 16,3 kg pociski z pr´dkoÊcià poczàtkowà 811 m/s. Ich donoÊnoÊç pozioma wynosi∏a 19 850 m przy kàcie podniesienia +45°,
zaÊ pu∏ap dla ognia plot. oko∏o 10 000 m.
Kàt podniesienia luf mieÊci∏ si´ w przedziale od -10° do +80°. SzybkostrzelnoÊç dzia∏
w których stosowano amunicj´ scalonà wynosi∏a 16 – 18 strza∏ów na minut´. Uniwersalne dzia∏a∏a kal. 102 mm L/45 Mk
XVI po pomyÊlnym zakoƒczeniu prób sta∏y
si´ wkrótce podstawowym uzbrojeniem artyleryjskim kolejnych typów slupów Royal
Navy. Fleetwood otrzyma∏ tak˝e 1 poczwórnie sprz´˝ony wkm plot. kal. 12,7 mm Vickers Mk III na Êródokr´ciu oraz oczywiÊcie
4 dzia∏ka salutacyjne Hotchkiss 3-funtowe
(kal. 47 mm).
Równie˝ wersja slupów typu Grimsby
zbudowana w dalekiej Australii posiada∏a
zró˝nicowane uzbrojenie, co wynika∏o

przede wszystkim z faktu, ˝e okr´ty wchodzi∏y do s∏u˝by w dwóch seria w ∏àcznym
czasie ponad 5 lat. Pierwsza partia z lat
1935-36 dysponowa∏a 3 dzia∏ami kal.
102 mm L/45 QF Mk V w wersji umo˝liwiajàcej prowadzenie ognia plot oraz 1 poczwórnie sprz´˝onym wkm-em plot. kal.
12,7 mm Vickers Mk III, natomiast druga
seria oddana do eksploatacji w roku 1940,
a wi´c ju˝ po wybuchu II wojny Êwiatowej,
posiada∏a 1 podwójnie sprz´˝one uniwersalne dzia∏o kal. 102 mm L/45 Mk XVI,
1 dzia∏o kal. 102 mm L/45 QF Mk V oraz
1 poczwórnie sprz´˝ony wkm plot. kal.
12,7 mm Vickers Mk III. W roku 1942
ocala∏e australijskie slupy (Swan i Warrego) zosta∏y przezbrojone i otrzyma∏y 2 uniwersalne dzia∏a kal. 102 mm L/45 Mk
XVI, 1 dzia∏o plot. kal. 40 mm Bofors oraz
6 pojedynczych dzia∏ plot. kal. 20 mm Oerlikon.

Slupy typu Shoreham i Repeat Shoreham
Nazwa
Bideford
Fowey
Rochester
Shoreham
Dundee
Falmouth
Milford
Weston
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Stocznia
Devonport SY, Devonport
Devonport SY, Devonport
Chatham SY, Chatham
Chatham SY, Chatham
Chatham SY, Chatham
Devonport SY, Devonport
Devonport SY, Devonport
Devonport SY, Devonport
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Po∏o˝enia st´pki
10.05.1930
24.03.1930
24.11.1930
19.12.1929
01.12.193
31.08.1931
14.09.1931
07.09.1931

Data
Wodowania
01.04.1931
04.11.1930
16.07.1931
22.11.1930
20.09.1932
19.04.1932
11.06.1932
23.07.1932

WejÊcia do s∏u˝by
27.11.1931
11.09.1931
31.03.1932
02.11.1931
31.03.1933
27.10.1932
22.12.1932
23.02.1933
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Grimsby w czasie prób z torami minowymi. W superpozycji „B” dzia∏o plot. kal. 76,2 mm.

Eskortowce typu Grimsby wszystkich
wersji posiada∏y zrzutnie z bombami g∏´binowymi, których zapas wynoszàcy w roku
1939 – 15 sztuk, zosta∏ w toku dzia∏aƒ wojennych zwi´kszony do 60, a na jednostkach
australijskich do 40 sztuk15.
Za∏oga slupów typu Grimsby liczy∏a 100
marynarzy i oficerów.
W roku 1934 Royal Indian Marine zamówi∏ w stoczni R & W Hawthorn Leslie &
Co Ltd. w Harburn-on-Tyne drugi, kolejny
eskortowiec, tym razem zmodyfikowanego
typu Hastings. Okr´t, który otrzyma∏ nazw´
Indus, wszed∏ do s∏u˝by w marcu 1935 roku.
Przy zachowaniu podstawowych parametrów technicznych wczeÊniejszego slupa
Hindustan, podstawowa ró˝nica sprowadza∏a si´ do wzmocnienia uzbrojenia artyleryjskiego, które w tym przypadku sk∏ada-

∏o si´ z 2 dzia∏ kal. 120 mm L/45 QF Mk
IX na stanowiskach B i X, 1 poczwórnie
sprz´˝onego wkm-u plot. kal. 12,7 mm Vickers Mk III i tradycyjnie ju˝ 4 dzia∏ek salutacyjnych Hotchkiss 3-funtowych (kal.
47 mm).
W roku 1932 brytyjska Admiralicja przystàpi∏a do opracowania koncepcji projektu
nowego slupa, opierajàc si´ przy tym zarówno na doÊwiadczeniach wynikajàcych
z dotychczasowej, co prawda pokojowej,
eksploatacji okr´tów tej klasy jak równie˝
opinii i sugestii oficerów flagowych dywizjonów niszczycieli i krà˝owników Royal Navy.
Zgodnie z wypracowanymi za∏o˝eniami nowa jednostka winna otrzymaç istotne
wzmocnienie uzbrojenia przeciwpodwodnego w postaci miotacza granatów pop kal.
88,9 mm (testowanego na Torrid) oraz 40

fot. Imperial War Museum

klasycznych bomb g∏´binowych. Uzbrojenie artyleryjskie mia∏o obejmowaç 2 podwójnie sprz´˝one dzia∏a kal. 120 mm L/45
QF Mk XII o kàcie podniesienia lufy +40°
(analogiczne jak na du˝ych niszczycielach
typu Tribal). Rozpatrywano równie˝ ewentualnoÊç wyposa˝enia eskortowców w wodnosamolot pok∏adowy wzorem amerykaƒskich kutrów US Coast Guard. Jednostki
winne rozwijaç wi´kszà pr´dkoÊç maksymalnà od swych poprzedników, zaÊ zasi´g
slupów mia∏ wynosiç nie mniej ni˝ 5000
Mm przy pr´dkoÊci ekonomicznej 10 w´z∏ów.
Pierwszymi jednostkami, które powsta∏y
w ramach realizacji programu 1934 Estima15. wg Conway`s All the World Fighting Ships 19221946.

Slupy typu Grimsby (Repeat Grimsby i wersji australijskiej)
Nazwa
Deptford
Aberdeen
Fleetwood
Grimsby
Leith
Londonderry
Lowestoft
Wellington
Parramatta
Swan
Warrego
Yarra
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Stocznia
Chatham SY, Chatham
Devonport SY, Devonport
Devonport SY, Devonport
Devonport SY, Devonport
Devonport SY, Devonport
Devonport SY, Devonport
Devonport SY, Devonport
Devonport SY, Devonport
Cockatoo Island Shipbuilding &Engineering Co
Cockatoo Island Shipbuilding &Engineering Co
Cockatoo Island Shipbuilding &Engineering Co
Cockatoo Island Shipbuilding &Engineering Co

Po∏o˝enie st´pki
30.04.1934
12.06.1935
14.08.1935
23.01.1933
06.02.1933
11.06.1934
25.09.1933
25.09.1933
09.11.1938
01.05.1935
10.05.1939
24.05.1934

Data
Wodowanie
05.02.1935
22.01.1936
24.03.1936
19.07.1933
09.09.1933
16.01.1935
29.05.1934
29.05.1934
18.06.1939
28.03.1936
10.02.1040
28.03.1935
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WejÊcie do s∏u˝by
20.08.1935
17.09.1936
19.11.1936
17.05.1934
12.07.1934
20.09.1935
22.11.1934
24.01.1935
08.04.1940
10.12.1936
21.08.1940
19.12.1935
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Indus w czasie Rewii Koronacyjnej w 1937 roku. Uwag´ zwraca umieszczenie dzia∏a kal. 102 mm w pozycji „B”.

tes, cz´Êciowo ju˝ z wykorzystaniem przedstawionych wczeÊniej za∏o˝eƒ taktyczno-technicznych, by∏y slupy typu Bittern.
WypornoÊç standardowa slupów typu
Bittern wynosi∏a 1190 t, a wypornoÊç pe∏na odpowiednio 1790 t, za wyjàtkiem Enchantrees, dla którego wielkoÊci te wynosi∏y
1085 t i 1650 t16 przy d∏ugoÊci ca∏kowitej kad∏uba 85,95 m, szerokoÊci 11,38 m i zanurzeniu 3,48 m. W przypadku Enchantrees
zanurzenie by∏o mniejsze i si´ga∏o 3,30 m.
Uk∏ad nap´dowy jednostek stanowi∏y
2 turbiny parowe Parsons, a w przypadku
Enchantrees systemu Brown-Curtis, o ∏àcznej mocy 3300 KM, które za poÊrednictwem przek∏adni z´batej porusza∏y 2 Êruby.
Turbiny by∏y zaopatrywane w par´ przez
2 trójwalczakowe, opalane paliwem p∏ynnym, kot∏y Admiralicji. Si∏ownia zgodnie
z projektem zapewniç mia∏a maksymalnà
pr´dkoÊç na poziomie 18,75 w´z∏a, choç
w czasie prób wszystkie slupy przekroczy∏y
19 w´z∏ów. Zapas paliwa 388 – 393 t zapewnia∏ zasi´g oko∏o 5880 – 5950 Mm przy
pr´dkoÊci ekonomicznej 10 w´z∏ów.
Bittern zosta∏ eksperymentalnie wyposa˝ony dla poprawy dzielnoÊci morskiej w stabilizatory przechy∏ów typu Denny-Brown.
Projekt przewidywa∏, ˝e uzbrojenie nowych eskortowców sk∏adaç si´ b´dzie z 4
pojedynczych dzia∏ kal. 120 mm L/45 QF
Mk IX oraz poczwórnie sprz´˝onego
wkm-u plot. kal. 12,7 mm Vickers Mk III.
W praktyce jednak, ka˝dy ze slupów typu
Bittern otrzyma∏ inne uzbrojenie. Sam Bittern wyposa˝ono w 3 podwójnie sprz´˝one
uniwersalne dzia∏a kal. 102 mm L/45 Mk
XVI na stanowiskach A, B i X oraz 1 po-
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czwórnie sprz´˝ony wkm plot. kal. 12,7 mm
Vickers Mk III na Êródokr´ciu. Enchantrees zosta∏ ukoƒczony jako jacht Admiralicji,
w zwiàzku z czym posiada∏ silnie rozbudowane nadbudówki w rufowej cz´Êci okr´tu.
Poczàtkowo uzbrojenie artyleryjskie sk∏ada∏o si´ z 3 dzia∏ kal. 120 mm L/45 QF Mk
IX na stanowiskach dziobowych A i B oraz
Q na Êródokr´ciu. To ostatnie dzia∏o zosta∏o szybko, bo ju˝ w roku 1936 zdemontowane. Jacht posiada∏ oczywiÊcie tak˝e 4 dzia∏ka salutacyjne Hotchkiss 3-funtowe (kal.
47 mm). W chwili wybuchu II wojny Êwiatowej zdemontowano rufowe nadbudówki,
zaÊ jednostka otrzyma∏a 1 dzia∏o plot. kal.
76,2 mm L/20 cwt HA oraz 2 poczwórnie
sprz´˝one wkm-y plot. kal. 12,7 mm Vickers Mk III. Dla odmiany Stork wszed∏
do s∏u˝by jako nieuzbrojony okr´t pomiarowy, wyposa˝ony jedynie w pojedyncze
dzia∏ko salutacyjne Hotchkiss 3-funtowe
(kal. 47 mm). Po wybuchu II wojny Êwiatowej jednostk´ uzbrojono i slup otrzyma∏
3 podwójnie sprz´˝one uniwersalne dzia∏a
kal. 102 mm L/45 Mk XVI oraz 1 poczwórnie sprz´˝ony wkm plot. kal. 12,7 mm Vickers Mk III.
Jednostki wyposa˝ono równie˝ w bomby
g∏´binowe do zwalczania okr´tów podwodnych, ich zapas w koƒcowej fazie wojny wynosi∏ na Enchantrees 40 sztuk, a na Stork 90
sztuk. Slupy zachowa∏y nadal wyposa˝enie
tra∏owe na pok∏adzie rufowym.
Za∏oga slupów typu Bittern wynosi∏a 146
marynarzy i oficerów, za wyjàtkiem Enchantrees, która liczy∏a 128 ludzi.
Dalsze 4 slupy wg zmodyfikowanego projektu Bittern zamówi∏a w stoczniach brytyj-

fot. Imperial War Museum

skich w chwili wybuchu II wojny Êwiatowej
Royal Indian Navy. Okr´ty, które wchodzi∏y do s∏u˝by parami w latach 1941 i 1943,
uczestniczy∏y w dzia∏aniach wojennych
na wodach Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku
WypornoÊç standardowa pierwszej pary
slupów (Sutlej, Jumna wynosi∏a 1300 t,
a pe∏na 1735 t. Dla jednostek drugiej pary
(Godavari, Narbada) parametry te wynosi∏y
odpowiednio 1340 t i 1758 t. wymiary
wszystkich 4 slupów by∏y identyczne, ich
d∏ugoÊç wynosi∏a 89,15 m, szerokoÊç
11,43 m, zaÊ zanurzenie 3,36 m (pierwsza
para) oraz 2,75 m (druga para).
Nap´d stanowi∏y 2 turbiny parowe Parsons o ∏àcznej mocy 3600 KM, które za poÊrednictwem przek∏adni z´batej porusza∏y
2 Êruby. Par´ dla turbin dostarcza∏y 2 trójwalczakowe, opalane paliwem p∏ynnym,
kot∏y Admiralicji. Maksymalna pr´dkoÊç
jednostek wynosi∏a 19 w´z∏ów. Zapas paliwa 390 t17 zapewnia∏ zasi´g oko∏o 5900 Mm
przy pr´dkoÊci ekonomicznej 10 w´z∏ów.
Pierwotne uzbrojenie artyleryjskie
pierwszej pary indyjskich slupów, które
wchodzi∏y do s∏u˝by ju˝ w czasie dzia∏aƒ
wojennych, obejmowa∏o 3 podwójnie
sprz´˝one uniwersalne dzia∏a kal. 102 mm
L/45 Mk XVI na stanowiskach A, B i X,
2 pojedyncze dzia∏a plot. kal. 20 mm Oerlikon oraz 1 poczwórnie sprz´˝ony wkm plot.
kal. 12,7 mm Vickers Mk III. Slupy drugiej
pary otrzyma∏y 3 podwójnie sprz´˝one uni16. wg Hague A., Sloops… wypornoÊç standardowa
Stork wynosi∏a 1100 t.
17. wg Conway`s All the World’s Fighting Ships 19221946 zapas paliwa indyjskich slupów typu Bittern wynosi∏ 370 t.
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Enchantress w roli jachtu Admiralicji z nowymi nadbudówkami na rufie – 15.06.1935.

wersalne dzia∏a kal. 102 mm L/45 Mk XVI,
2 pojedyncze dzia∏a plot. kal. 40 mm Bofors
oraz 1 podwójnie sprz´˝one i 2 pojedyncze
dzia∏a plot. kal. 20 mm Oerlikon.
Od poczàtku s∏u˝by indyjskie jednostki
zosta∏y wyposa˝one w radary. Okr´ty I pary
otrzyma∏y radar obserwacji nawodnej typ
286 i radar kierowania ogniem artyleryjskim typ 285, natomiast jednostki II pary
radar obserwacji powietrznej i nawodnej
typ 271, radar kierowania ogniem artyleryjskim typ 285 oraz obserwacji nawodnej
typ 291.
Za∏oga zmodernizowanych indyjskich
slupów typu Bittern liczy∏a 195 marynarzy
i oficerów.

W ramach planu 1937 Estimates Royal
Navy zamówi∏a seri´ 3 slupów okreÊlanych
jako typ Egret, nieznacznie wi´kszych i szybszych od jednostek typu Bittern, dla których
przewidziano silne uzbrojenie plot.
WypornoÊç standardowa jednostek typu
Egret wynosi∏a 1250 t, zaÊ wypornoÊç pe∏na odpowiednio 1790 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej kad∏uba 89,15 m, szerokoÊci 11,43
i zanurzeniu 3,40 m. Uk∏ad nap´dowy stanowi∏y 2 turbiny parowe Parsons o ∏àcznej
mocy 3600 KM, które za poÊrednictwem
przek∏adni z´batej porusza∏y 2 Êruby. Par´
dla turbin zapewnia∏y 2 kot∏y trójwalczakowe, opalane paliwem p∏ynnym typu Admiralicji. Maksymalna pr´dkoÊç slupów tego

fot. Wright & Logan

typu wynosi∏a 19,25 w´z∏a. Zapas paliwa
390 t18 zapewnia∏ zasi´g oko∏o 5900 Mm
przy pr´dkoÊci ekonomicznej 10 w´z∏ów.
Uzbrojenie zgodnie z projektem sk∏ada∏o si´ z 4 podwójnie sprz´˝onych uniwersalnych dzia∏ kal. 102 mm L/45 Mk
XVI na stanowiskach dziobowych A i B
(w superpozycji) oraz rufowych X i Y (w superpozycji), 1 poczwórnie sprz´˝onego
wkm-u plot. kal. 12,7 mm Vickers Mk
III oraz 2 dzia∏ek salutacyjnych Hotchkiss
3-funtowe (kal. 47 mm) Slupy typu Egret
by∏y pierwszymi jednostkami tej klasy, któ18. wg Conway`s All the World’s Fighting Ships 19221946, zapas paliwa slupów typu Egret wynosi∏ 370 t.

Slupy typu Bittern
Nazwa
Bittern
(eks-Enchantrees)
Enchantrees
(eks-Bittern)
Stork

J. Samuel White & Co. Ltd., Cowes

Po∏o˝enia st´pki
28.07.1936

Data
Wodowania
14.07.1937

WejÊcia do s∏u˝by
15.03.1938

John Brown & Co. Ltd., Clydebank

09.03.1934

21.12.1934

04.04.1935

William Denny & Bros. Ltd. Dumbarton

19.06.1935

21.04.1936

10.09.1936

Data
Wodowania
01.10.1940
16.11.1940
21.01.1943
21.11.1942

WejÊcia do s∏u˝by
23.04.1941
13.05.1941
28.06.1943
29.04.1943

Stocznia

Indyjskie slupy typu Bittern
Nazwa
Sutlej
Jumna
Godavari
Narbada
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Stocznia
William Denny &Bros. Ltd. Dumbarton
William Denny &Bros. Ltd. Dumbarton
John I Thornycroft & Co. Ltd. Woolston
John I Thornycroft & Co. Ltd. Woolston

Po∏o˝enia st´pki
04.01.1940
20.02.1940
31.10.1940
30.08.1941
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Egret w pe∏nej krasie z baterià dzia∏ kal. 102 mm – 28.11.1938.

re zosta∏y oddane do s∏u˝by bez wyposa˝enia tra∏owego na pok∏adzie rufowym, zaj´tym przez dzia∏o kal. 102 mm/45 Mk XVI.
Zapas bomb g∏´binowych wynoszàcy
w chwili wybuchu II wojny Êwiatowej oko∏o
40 sztuk zosta∏ w toku dzia∏aƒ wojennych
zwi´kszony do 120 sztuk.
Za∏oga eskortowców typu Egret wynosi∏a
188 marynarzy i oficerów.
Dalszym rozwini´ciem slupów typu Egret
by∏y 4 nieco wi´ksze i szybsze jednostki typu okreÊlanego jako Black Swan, zamówione równie˝ w ramach programu 1937 Estimates. Nowe okr´ty otrzyma∏y silne uzbrojenie zarówno dalekiego jak i bliskiego zasi´gu. Mimo pewnego zwi´kszenia wymiarów i wypornoÊci okr´ty pozostawa∏y nadal
mocno przecià˝one, co jak wykaza∏a póêniejsza wojenna praktyka znacznie pogarsza∏o ich dzielnoÊç morskà.
BezpoÊrednio po ukoƒczeniu slupów typu Black Swan przystàpiono do budowy serii kolejnych 5 jednostek okreÊlanych jako
typ Repeat Black Swan19.
WypornoÊç standardowa slupów typu
Black Swan wynosi∏a 1300 t, a w przypadku
jednostek serii powtórzonej 1470 t, zaÊ wypornoÊç pe∏na odpowiednio 1770 t oraz
1.945 t przy ca∏kowitej d∏ugoÊci kad∏uba
91,3 m, szerokoÊci 11,4 m i zanurzeniu

fot. Imperial War Museum

2,60/3,75 m. Uk∏ad nap´dowy stanowi∏y
2 turbiny parowe Parsons o ∏àcznej mocy
4300 KM, które za poÊrednictwem przek∏adni z´batej porusza∏y 2 Êruby. Par´ dla
turbin dostarcza∏y 2 trójwalczakowe, opalane paliwem p∏ynnym, kot∏y typu Admiralicji. Maksymalna pr´dkoÊç jednostek wynosi∏a 20 w´z∏ów20. Zapas paliwa 428 t, zapewnia∏ zasi´g oko∏o 5700 Mm przy pr´dkoÊci ekonomicznej 10 w´z∏ów. Dla poprawy dzielnoÊci morskiej slupy zosta∏y wyposa˝one w stabilizatory przechy∏ów typu
Denny-Brown.
Zgodnie z projektem uzbrojenie slupów
typu Black Swan sk∏adaç si´ mia∏o z 3 podwójnie sprz´˝onych uniwersalnych dzia∏
kal. 102 mm L/45 Mk XVI na stanowiskach
A, B i X oraz 1 poczwórnie sprz´˝onego
wkm-u plot. kal. 12,7 mm Vickers Mk III,
choç niektóre êród∏a podawa∏y, ˝e od poczàtku istnienia okr´ty wyposa˝one by∏y
w poczwórnie sprz´˝one pó∏automatyczne
dzia∏o plot. kal. 40 mm L/40 Vickers-Armstrong Mk VII, popularnie zwane „pom-pom”. Dzia∏a tego typu wystrzeliwa∏y wa˝àce 0,764 kg pociski z pr´dkoÊcià poczàtkowà 610 m/s. Maksymalna donoÊnoÊç pozioma wynosi∏a 6200 m, zaÊ pu∏ap ognia
plot. oko∏o 4000 m. SzybkostrzelnoÊç teoretyczna wynosi∏a do 550 strza∏ów na minut´.

Dzia∏a plot. kal. 40 mm L/40 Vickers-Armstrong Mk VII sta∏y si´ modelem uzbrojenia wprowadzanym masowo na wyposa˝enie okr´tów Royal Navy, w tym równie˝
slupów w toku wojennych modernizacji.
Okr´ty zabiera∏y poczàtkowo 40 bomb
g∏´binowych, których zapas zwi´kszono
w toku dzia∏aƒ wojennych do 110 sztuk.
Jednostki nale˝àce do typu Repeat Black
Swan otrzyma∏y zró˝nicowane uzbrojenie
plot. ma∏ego kalibru. Whimbrel i Woodcock
wyposa˝ono w 2 podwójnie sprz´˝one dzia∏a plot. kal. 40 mm Bofors oraz 2 podwójnie
sprz´˝one i 2 pojedyncze dzia∏a plot. kal.
20 mm Oerlikon. Wild Goose i Wren otrzyma∏y 2 podwójnie sprz´˝one i 2 pojedyncze
dzia∏a plot. kal. 20 mm Oerlikon, zaÊ Woodpecker 2 poczwórnie sprz´˝one dzia∏a plot.
kal. 40 mm L/40 Vickers-Armstrong Mk
VII oraz 2 podwójnie sprz´˝one i 2 pojedyncze dzia∏a kal. 20 mm Oerlikon. Wszystkie slupy serii Repeat Black Swan do zwalczania okr´tów podwodnych wyposa˝ono
w miotacz pocisków g∏´binowych typu
19. za Hague A., Sloops…, podobnie okreÊla jednostki Jane’s Fighting Ships of World War II, natomiast
inne êród∏a zaliczajà wspomniane 5 slupów do typu Modified Black Swan.
20. wg Conway`s All the World’s Fighting Ships 19221946, pr´dkoÊç slupów wynosi∏a 19,75 w´z∏a, zaÊ wg Jane’s Fighting Ships of World War II jedynie 19,25 w´z∏a

Slupy typu Egret
Nazwa
Auckland
(eks Heron)
Egret
Pelican

Nr 70 (2/2005)

William Denny & Bros. Ltd., Dumbarton

Po∏o˝enia st´pki
16.06.1937

Data
Wodowania
30.06.1938

WejÊcia do s∏u˝by
16.11.1938

J. Samuel White & Co. Ltd., Cowes
John I Thornycroft & Co. Ltd., Woolston

21.07.1937
07.09.1937

31.05.1938
12.09.1938

10.11.1938
02.03.1939

Stocznia
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Erne w wojennym kamufla˝u. Uwag´ zwracajà radary typu 271 (nad pomostem) i 291 (na maszcie rufowym).

„Hedgehog”, który wystrzeliwa∏ salw´ 24
pocisków, ka˝dy o wadze 30 kg, w tym
11,3 kg materia∏u wybuchowego Torpex,
na odleg∏oÊç do 210 m. Wyposa˝one w zapalniki uderzeniowe pociski pada∏y do morza tworzàc elips´ o osiach o d∏ugoÊci
37,5 m i 42,5 m. Pr´dkoÊç opadania wynosi∏a oko∏o 7 m/s, zaÊ eksplozja nast´powa∏a
jedynie w przypadku bezpoÊredniego trafienia w kad∏ub zanurzonego okr´tu podwodnego.
Za∏oga slupów typu Black Swan liczy∏a
180, a typu Repeat Black Swan 192 marynarzy i oficerów.
Potrzeby toczàcej si´ wojny i dotychczasowe sukcesy slupów ró˝nych typów slupów
w operacja eskortowych, zw∏aszcza prze-

ciwpodwodnych i to mimo faktu i˝ wi´kszoÊç jednostek szczególnie póêniejszych
typów, lepiej przystosowana by∏a do realizacji zadaƒ w zakresie obrony plot., spowodowa∏y zamówienie przez brytyjskà Admiralicj´ w ró˝nych stoczniach Wielkeij Brytanii du˝ej, bo liczàcej 22 eskortowce serii,
okreÊlanej jako typ Modified Black Swan21,
które wesz∏y do s∏u˝by w latach 1942-1946.
Dalsze 2 jednostki tego typu zbudowano
na zamówienie Royal Indian Navy.
WypornoÊç standardowa slupów typu
Modified Black Swan wynosi∏a 1490 t, a wypornoÊç pe∏na 1925 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej kad∏uba 91,3 m, szerokoÊci 11,4 m i zanurzeniu 2,67/3,51 m. Uk∏ad nap´dowy,
który stanowi∏ powtórzenie rozwiàzania za-

fot. Imperial War Museum

stosowanego we wczeÊniejszym typie Black
Swan zapewnia∏ maksymalnà pr´dkoÊç
20 w´z∏ów. Zapas paliwa wynoszàcy 390 t
pozwala∏ na zasi´g oko∏o 4750 Mm
przy pr´dkoÊci ekonomicznej 10 w´z∏ów.
Wszystkie slupy wyposa˝ono w stabilizatory przechy∏ów Denny-Brown dla zapewnienia lepszej dzielnoÊci morskiej.
Podstawowe uzbrojenie artyleryjskie
eskortowców obejmowa∏o 3 podwójnie
sprz´˝one uniwersalne dzia∏a kal. 102 mm
L/45 Mk XVI na stanowiskach A, B i X.
W zakresie ma∏okalibrowego uzbrojenia
21. anulowano budow´ kolejnych 5 jednostek typu
Modified Black Swan, dla których przewidziano nazwy –
Nonsuch, Nymphe, Patridge, Waterham i Wryneck.

Slupy typu Black Swan i Repeat Black Swan
Nazwa
Black Swan
Flamingo
Erne
Ibis
Whimbrel
Wild Goose
Woodcock
Woodpecker
Wren
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Stocznia
Yarrow & Co. Ltd., Scotstoun
Yarrow & Co. Ltd., Scotstoun
Furness Shipbuilding & Engineering Co.
Ltd., Haverton Hill on Tees
Ltd., Haverton Hill on Tees
Yarrow & Co. Ltd., Scotstoun
Yarrow & Co. Ltd., Scotstoun
The Fairfield Shipbuilding & Engineering
Co. Ltd., Govan
William Denny &Bros. Ltd. Dumbarton
William Denny &Bros. Ltd. Dumbarton

Po∏o˝enia st´pki
20.06.1938
26.06.1938

Data
Wodowania
07.07.1939
18.04.1939

WejÊcia do s∏u˝by
27.01.1940
03.11.1939

22.03.1939

05.08.1940

26.04.1941

22.09.1939
31.10.1941
28.01.1942

28.11.1940
25.08.1942
14.10.1942

30.08.1941
12.01.1943
11.03.1943

21.10.1941

26.11.1942

29.05.1943

23.02.1941
27.02.1941

29.03.1942
11.08.1942

14.12.1942
04.02.1943
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Crane w dniu wcielenia do s∏u˝by, uwag´ zwraca ciekawy sposób malowania kamufla˝owego.

plot. panowa∏o spore zró˝nicowanie. Najcz´Êciej spotykany wariant obejmowa∏ 4
podwójnie sprz´˝one i 2 pojedyncze dzia∏a
plot. kal. 20 mm Oerlikon. Tak uzbrojone
by∏y Amethyst, Chanticleer, Crane, Hind,
Lapwing, Lark, Magpie, Mermaid, Peacock,
Pheasant i Starling. Podobny wariant, tyle
tylko, ˝e z 2 podwójnie sprz´˝onymi dzia∏ami plot. kal. 20 mm Oerlikon zamontowano na pok∏adzie Hart, Opossum i Redpole
otrzyma∏y 2 podwójnie sprz´˝one dzia∏a
plot. kal. 40 mm Bofors oraz 2 podwójnie
sprz´˝one i 2 pojedyncze dzia∏a plot. kal.
20 mm Oerlikon. W 2 podwójnie sprz´˝one dzia∏a plot. kal. 40 mm Bofors wyposa˝ono Nereide. Slupy Modeste i Snipe otrzyma∏y 2 podwójnie sprz´˝one oraz 2 pojedyncze, a Sparrow nawet 4 pojedyncze
dzia∏a plot. kal. 40 mm Bofors. Actaeon
i Alacrity wyposa˝ono w 2 podwójnie sprz´˝one dzia∏a plot. kal. 40 mm Bofors oraz
w 4 pojedynce, a w przypadku ostatniej
z wymienionych jednostek, tylko 2 dzia∏a
plot. kal. 20 mm Oerlikon. Cygnet i Kite
otrzyma∏y 2 poczwórnie sprz´˝one pó∏automatyczne dzia∏a plot. kal. 40 mm L/40
Vickers-Armstrong Mk VII „pom-pom”
oraz dzia∏a plot. kal. 20 mm Oerlikon,
pierwszy z okr´tów 4 pojedyncze, a drugi
4 podwójnie sprz´˝one i 2 pojedyncze.
Uzbrojenie przeciwlotnicze slupów ulega∏o
w czasie wojny cz´stym zmianom w zale˝noÊci od rodzaju wykonywanych zadaƒ
i wymogów teatru dzia∏aƒ wojennych
na którym operowa∏y.
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Wszystkie slupy typu Modified Black
Swan zabiera∏y na pok∏ad po 110 bomb g∏´binowych, których zapas mo˝na by∏o jeszcze dodatkowo zwi´kszyç o dalsze 50 sztuk
kosztem ograniczenia ma∏okalibrowej artylerii plot. Slupy Amethyst, Chanticleer, Hart,
Hind, Magpie, Mermaid, Pheasant, Redpole
i Snipe dla zwi´kszenia ich potencja∏u bojowego w walce z okr´tami podwodnymi wyposa˝ono dodatkowo w miotacz pocisków
g∏´binowych typu „Hedgehog”.
Wszystkie slupy typu Modified Black
Swan otrzyma∏y radary typu 271 i 291 obserwacji nawodnej i powietrznej, zaÊ jednostki
bez miotaczy pocisków g∏´binowych typu
„Hedgehog” dodatkowo równie˝ radar typ
285 kierowania ogniem artyleryjskim.
Poczàtkowo uzbrojenie slupów budowanych na zlecenie Royal Indian Navy obejmowa∏o 3 podwójnie sprz´˝one uniwersalne dzia∏a kal. 102 mm L/45 Mk XVI, 4 podwójnie sprz´˝one i 2 pojedyncze dzia∏a
plot. kal. 20 mm Oerlikon, bomby g∏´binowe oraz miotacz pocisków g∏´binowych typu „Hedgehog”. W sk∏ad wyposa˝enia
elektronicznego wchodzi∏y radary typ 271
i 291 obserwacji nawodnej i powietrznej.
Za∏oga slupów Modified Black Swan liczy∏a 192 marynarzy i oficerów, natomiast
okr´tów indyjskich nawet 219 ludzi.
Okr´ty typu Modified Black Swan, z których 6 wesz∏o do s∏u˝by ju˝ po zakoƒczeniu
II wojny Êwiatowej, by∏y ostatnim typem
eskortowców Royal Navy okreÊlanych mianem slupów. Choç generalnie jednostkom

fot. Imperial War Museum

tej klasy zarzucano, ˝e sà prze∏adowane,
ma∏o solidnie wykonane, zw∏aszcza te wojennej produkcji i posiadajà niezadawalajàcà dzielnoÊç morskà, to jednak z ci´˝kiej
niewàtpliwie próby, jakà by∏y morskie operacje konwojowe, okr´ty wysz∏y „z tarczà”.
W za∏o˝eniach konstrukcyjnych i taktycznych slupy by∏y uniwersalnymi okr´tami
eskortowymi z silnà artylerià pok∏adowà,
jednak wi´kszoÊç realizowanych przez nie
zadaƒ zwiàzanych by∏a z zabezpieczeniem
przed zagro˝eniem ze strony si∏ podwodnych. O tym, ˝e swoje zadania jednostki realizowa∏y skutecznie najlepiej Êwiadczyç
mo˝e fakt, ˝e na konto slupów zapisaç mo˝na samodzielne zniszczenie 29 okr´tów
podwodnych przeciwnika (27 niemieckich
i 2 w∏oskich), a we wspó∏dzia∏aniu z jednostkami innych klas dalszych 23 (w tym 21
niemieckich, 1 w∏oskiego i 1 japoƒskiego)22. Za te sukcesy zap∏acono stratà 13 slupów, w tym 2 jednostek Royal Australian
Navy i 1 Royal Indian Navy, a dalsze 2 slupy z uwagi na skal´ uszkodzeƒ wykluczajàcych celowoÊç remontu oddano bezpoÊrednio na z∏om. Po 6 slupów pad∏o ofiarà okr´tów podwodnych i lotnictwa nieprzyjaciela,
zaÊ 1 – australijski Yarra zosta∏ zniszczony
ogniem japoƒskich ci´˝kich krà˝owników.
Przebieg s∏u˝by slupów poszczególnych
typów, ich sukcesy i pora˝ki b´dà przedmiotem nast´pnych cz´Êci artyku∏u.
(ciàg dalszy nastàpi)
22. wg Hague A., Sloops…
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Brytyjskie slupy lat 1926-1946

Slupy typu Modified Black Swan
Nazwa
Actaeon
Magpie
Peacock
Alacrity
Chanticleer
Crane
Hind
Mermaid
Opossum
Snipe
Sparrow
Amethyst
Hart
Cygnet
Kite
Lapwing
Lark
Modeste
Nereide
Pheasant
Redpole
Starling
Cauvery (RIN)
Kistna (RIN)

Stocznia
John. I. Thornycroft & Co. Ltd., Cowes
John. I. Thornycroft & Co. Ltd., Cowes
John. I. Thornycroft & Co. Ltd., Cowes
William Denny &Bros. Ltd. Co., Dumbarton
William Denny &Bros. Ltd. Co., Dumbarton
William Denny &Bros. Ltd. Co., Dumbarton
William Denny &Bros. Ltd. Co., Dumbarton
William Denny &Bros. Ltd. Co., Dumbarton
William Denny &Bros. Ltd. Co., Dumbarton
William Denny &Bros. Ltd. Co., Dumbarton
William Denny &Bros. Ltd. Co., Dumbarton
Alexander Stephen & Sons. Ltd. Govan
Alexander Stephen & Sons. Ltd. Govan
Cammell, Laird & Co. Ltd., Birkenhead
Cammell, Laird & Co. Ltd., Birkenhead
Scott’s Shipbuilding &Engineering Co. Ltd Greenock
Scott’s Shipbuilding &Engineering Co. Ltd Greenock
Chatham SY, Chatham
Chatham SY, Chatham
Yarrow & Co. Ltd., Scotstoun
Yarrow & Co. Ltd., Scotstoun
The Fairfield Shipbuilding &Engineering Co. Ltd. Govan
Yarrow & Co. Ltd, Scotstoun
Yarrow & Co. Ltd, Scotstoun

Po∏o˝enia st´pki
15.04.1944
30.12.1941
29.11.1942
05.04.1943
13.06.1941
13.06.1941
31.08.1942
08.09.1942
28.07.1943
21.09.1944
30.11.1944
25.03.1942
27.03.1942
30.08.1941
25.09.1941
17.12.1941
05.05.1942
15.02.1943
15.02.1943
27.03.1941
18.05.1942
21.10.1941
28.10.1942
14.07.1942

Data
Wodowania
26.07.1945
24.03.1943
11,12.1943
01.09.1944
24.09.1942
09.11.1942
30.09.1943
11.11.1943
30.11.1944
20.12.1945
18.02.1946
27.05.1943
07.07.1943
28.07.1942
13.10.1942
16.07.1943
28.08.1943
29.01.1944
29.01.1944
21.12.1942
25.02.1943
14.10.1942
15.06.1943
22.04.1943

WejÊcia do s∏u˝by
24.07.1946
30.08.1943
10.05.1944
13.04.1945
29.03.1943
10.05.1943
11.04.1944
12.05.1944
16.06.1945
09.09.1945
16.12.1946
02.11.1943
12.12.1943
01.12.1942
01.03.1943
21.03.1944
10.04.1944
03.09.1945
03.09.1945
12.05.1943
24.06.1943
01.04.1943
21.10.1943
26.08.1943

FOTOZAGADKA
Niezidentyfikowany brytyjski krà˝ownik lekki. Najprawdopodobniej jest to Dragon lub Dauntless w poczàtkowym okresie s∏u˝by z hangarem
zabudowanym pod pomostem. Wdzi´czni b´dziemy jednak czytelnikom za pomoc w ostatecznej identyfikacji. fot. zbiory Andrzej Danilewicz

Szi∏ka

Radzieckie monitory typu

Konstantin Strelbickij
(Rosja)

W

swoich wspomnienia zatytu∏owanych „Na flotach bojewaja
triewoga” dawny Ludowy Komisarz Marynarki Wojennej Niko∏aj
Gierasimowicz Kuzniecow, pisa∏
w szczególnoÊci tak: „W styczniu
1940 roku rzàd podjà∏ decyzj´ o zbudowaniu 10 nowych monitorów.
Wi´ksza ich cz´Êç by∏a przeznaczona
dla Flotylli Piƒskiej”. To w otwartej
radzieckiej literaturze do roku 1971
pierwsza, choç krótka wzmianka
o rzecznych monitorach projektu
SB-57, nazwanych tak˝e od nazwy
prototypowej jednostki monitorami typu Szi∏ka. O okr´tach tych stanowiç b´dzie poni˝szy artyku∏.
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• OKR¢TY WOJENNE

Troch´ historii

Jeszcze w latach 1937-1938 Centralne
Biuro Konstrukcyjne kijowskiej stoczni
„Leninskaja kuznica” opracowa∏o projekt
„monitora dla Êredniego biegu rzeki
Amur”, który otrzyma∏ typowe dla tego
biura oznaczenie. W oznaczeniu SB-57 litery stanowi∏y skrót ukraiƒskiego s∏owa
„sudobudywnictwo” (pol. Budowa okr´tów), zaÊ cyfry by∏y numerem porzàdkowym opracowania od poczàtku dzia∏alnoÊci biura konstrukcyjnego. Projekt opracowa∏ zespó∏ pracowników pod kierownictwem M. M. Bojko, który posiada∏ ju˝ doÊwiadczenie w podobnych pracach wyniesione z opracowania lekkich rzecznych monitorów typu Lewaczew (SB-37). W roku
1940 na pochylniach stoczni „Leninskaja
kuznica” na brzegu Rybalkowo Zatona
Dniepru rozpocz´to prace nad kad∏ubami
trzech silnych okr´tów rzecznych, które
otrzyma∏y numery stoczniowe SB-156,
SB-157 i SB-158. Pierwotnie przewidywano w∏àczenie wspomnianych jednostek
w sk∏ad Flotylli Amurskiej, gdzie mia∏y zastàpiç rzeczne monitory typu Lenin (dawne
rosyjskie basztowe kanonierki typu Szkwa∏
zbudowane w latach 1907-1910). W zwiàzku z tym monitory otrzyma∏y „dalekowschodnie” nazwy o charakterze geograficznym: prototypowy okr´t serii mia∏ si´
nazywaç Szi∏ka, a drugi Arguƒ od lewych
dop∏ywów Amuru. Trzeci okr´t otrzyma∏
nazw´ Wo∏oczajewka na czeÊç legendarnej
ofensywy wojsk Ludowo-Rewolucyjnych
Armii republiki Dalekowschodniej przeprowadzonej w lutym 1922 roku.
W czerwcu 1940 roku do Zwiàzku Radzieckiego zosta∏y przy∏àczone terytoria
Besarabii i Pó∏nocnej Bukowiny, w zwiàzku z czym granica paƒstwowa z Rumunià
zacz´∏a przebiegaç na Dunaju. Si∏y morskiej ochrony pogranicza NKWD nie by∏y
w stanie samodzielnie zabezpieczyç nowà
rubie˝, a równoczeÊnie krajowy przemys∏
okr´towy nie móg∏ od razu dostarczyç flocie takiej liczby niezb´dnych okr´tów by
mo˝na by∏o stworzyç równowag´ si∏ morskich na Dunaju. Dlatego te˝ nowe jednostki na tych wodach mog∏y pojawiç si´
tylko ze stanu ju˝ istniejàcych flotylli,
z których jedna – Dnieprowska, zosta∏a
rozformowana tak by na jej podstawie
mo˝na by∏o utworzyç Dunajskà i Piƒskà.
Takie dzia∏anie spowodowa∏o jednak os∏abienie radzieckich si∏ rzecznych w basenie
Dniepru, w zwiàzku z czym podj´to decyzj´, ˝e monitory typu Szi∏ka b´dà ukoƒczone ju˝ dla Piƒskiej Flotylli Rzecznej.
Od tego czasu wszystkie trzy okr´ty zacz´∏y nosiç nowe nazwy przypominajàce
o s∏ynnych wydarzeniach czasów wojny domowej: Szi∏ka zosta∏a Widlicà na czeÊç desantu Flotylli Oneskiej na skrzydle wojsk

fiƒskich w dniu 27 czerwca 1919 roku, Arguƒ przechrzczono na Kachowke na czeÊç
legendarnego przyczó∏ka Armii Czerwonej na Dolnym Dnieprze w okresie sierpieƒ-paêdziernik 1920 roku, jedynie Wo∏oczajewka pozosta∏a przy swej poprzedniej
nazwie. WejÊcie do s∏u˝by nowych radzieckich monitorów by∏o zaplanowane na lata
1942-1943, co mia∏o umo˝liwiç zastàpienie
4 monitorów typu ˚itomir (dawne polskie
typu Warszawa), jednak planom nie sàdzonym by∏o ziÊciç si´.
Wybuch Wielkiej Wojny Ojczyênianej
wp∏ynà∏ powa˝nie na realizacj´ nowego
programu rozbudowy si∏ morskich ZSRR,
wycisnà∏ tak˝e swoje pi´tno na losach
trzech budowanych w Kijowie monitorów.
Ju˝ w poczàtkach lipca 1941 roku zosta∏a
przeprowadzona cz´Êciowa ewakuacja zak∏adu „Leniskaja kuznica” na g∏´bokie ty∏y. Choç do ukoƒczenia jednostek Widlica
i Wo∏oczajewka pozosta∏o nie wi´cej jak
pó∏tora miesiàca, postanowiono odprowadziç je na holu w dó∏ Dniepru do Zaporo˝a. Na jeden z nieukoƒczonych okr´tów
za∏adowano cz´Êç niezb´dnego do kontynuowania prac wyposa˝enia, pó∏fabrykatów i materia∏ów, zaÊ na drugim znajdowali si´ stoczniowcy i cz∏onkowie ich rodzin,
którzy w Dniepropietrowsku przesiedli si´
na pociàg. Same zaÊ nieukoƒczone monitory otrzyma∏y tradycyjne dla radzieckich
barek oznaczenie R-5114 i R-5115.
Tak˝e w Zaporo˝skiej stoczni Ludowego Komisariatu floty rzecznej, gdzie doprowadzono w celu ukoƒczenia oba monitory, prac nie zdà˝ono zakoƒczyç. Nowy
rozkaz brzmia∏ – wszystkie nieukoƒczone
jednostki odprowadziç na Morze Czarne.
Jednak niemieckie czo∏gi by∏y szybsze
od dnieprowskich ko∏owych holowników
i zdo∏a∏y w kilku miejscach przeciàç lini´
Dniepru, czyniàc wyjÊcie na Morze Czarne
praktycznie niemo˝liwym. W ogromnej –
prawie tysiàc kilometrowej pu∏apce znalaz∏y si´ wszystkie okr´ty Piƒskiej Flotylli
Rzecznej, cz´Êç okr´tów wyprowadzonych
z Dunaju, a tak˝e wszystkie statki Dnieprowskiego i Dnieprowsko-Dunajskiego
paƒstwowego przedsi´biorstwa ˝eglugowego. Pu∏apka rozciàga∏a si´ od ujÊcia Prypeci do Chersonia, w niej by∏y równie˝ nieukoƒczone Widlica i Wo∏oczajewka. Oba
wyprowadzone z Zaporo˝a monitory przysz∏o zawróciç na powrót do stoczni.
W dniu 18 sierpnia, gdy czo∏owe oddzia∏y
Wehrmachtu przerwa∏y si´ na przedmieÊcia, stoczniowcy przekazali oba okr´ty
dowództwu 12 Armii Frontu Po∏udniowo-Zachodniego. Jednak z∏o˝ona sytuacja
militarna w rejonie Zaporo˝a nie pozwoli∏a stronie radzieckiej na wykorzystanie
praktycznie gotowych okr´tów. W tym
dniu Widlica zosta∏a rozbrojona (przy
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Radzieckie monitory typu Szi∏ka
czym jednà z wie˝ artyleryjskich po prostu
zrzucono do wody), a otwierajàc kingstony
zatopiono okr´t na terenie samej stoczni.
Wieczorem tego dnia Wo∏oczajewka zosta∏a wyprowadzona na Êrodek Dniepru,
gdzie mia∏a zostaç zatopiona, lecz w tym
momencie na rozkaz radzieckiego dowództwa, wysadzono w powietrze kilka
segmentów tamy s∏ynnej Dnieprowskiej
Hydroelektrowni i wyp∏ywajàce masy wody wyrzuci∏y okr´t na brzeg. Nast´pnie kad∏ub Wo∏oczajewki by∏ wykorzystywany
przez ˝o∏nierzy Armii Czerwonej, jako
swego rodzaju umocnienie obronne. Dopiero w dniu 4 paêdziernika w czasie odwrotu z miasta oddzia∏ów radzieckich, saperzy zaminowali i wysadzili kad∏ub w powietrze, który rozpad∏ si´ na kilka cz´Êci.
Ostatni z trzech monitorów typu Szi∏ka
– Kachowka znajdowa∏ si´ w mniej zaawansowanej fazie budowy kad∏uba ni˝ jego dwa „bliêniaki”, dlatego te˝ kontynuowano na nim prace na pochylni macierzystej stoczni. Z uwagi jednak na fakt, ˝e
w stoczni pozosta∏a niewielka cz´Êç za∏ogi
i wyposa˝enia, jeden sprawny kompresor
i zaledwie kilka urzàdzeƒ do spawania
elektrycznego, prace wykoƒczeniowe
przebiega∏y powoli, tak ˝e nie mo˝na by∏o
liczyç na przekazanie jednostki Flotylli
Piƒskiej. Tym nie mniej prace kad∏ubowe
tego monitora zosta∏y prawie koƒczone
do wrzeÊnia (w szczególnoÊci zapewniono
szczelnoÊç jego podwodnej cz´Êci), zamontowano opancerzenie burtowe i zamkni´to pok∏ad. Wobec zbli˝ajàcej si´
nieuchronnie koniecznoÊci opuszczenia
Kijowa przez oddzia∏y radzieckie postanowiono wodowaç kad∏ub Kachowki, a nast´pnie go zatopiç. Dla przeprowadzenia
tej operacji podj´to ca∏y kompleks prac
przygotowawczych: przygotowany pancerz
pok∏adowy zosta∏ postawiony na ko∏kach
monta˝owych, pancerz boczny przymocowany, w podwójnym dnie wypalono
8 otworów o Êrednicy 54 cm, a w komory
amunicyjne za∏adowano wszystkie elementy metalowe, otwarto po 14 iluminatorów i po 3 luki na ka˝dej burcie. W dniu 18
wrzeÊnia kad∏ub monitora zosta∏ spuszczony ze slipu w zatonie zak∏adu, a nast´pnie
odholowany na 8-metrowà g∏´bi´. Tam
otwarto wentyle w wypalonych otworach,
z których 2 okaza∏y si´ zag∏uszone.
Po 6 godzinach Kachowka zaton´∏a w centrum Rybalkowo (zaton Dniepru) z przechy∏em 7 stopni na prawà burt´ oraz przyg∏´bieniem 1,5 na ruf´.
W czasie okupacji saperzy Wehrmachtu
i specjaliÊci niemieckiej firmy stoczniowo-ratunkowej „USMA” prowadzili prace
nad wydobyciem z dna cz´Êci dawnych radzieckich okr´tów i statków. Dzia∏ali oni
równie˝ na Kachowce, choç nie wiadomo,
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co naprawd´ by∏o przyczynà ich zainteresowania czy jak mówià oficjalne êród∏a
ch´ç podniesienia kad∏uba najnowszego
radzieckiego monitora, czy te˝ po prostu
chcieli oczyÊciç zaton stoczni, w której
urz´dowa∏a wówczas firma „USMA”. Jedno mo˝na powiedzieç w tym konkretnym
przypadku na pewno – wszystkie prace wydobywcze zakoƒczy∏y si´ niczym. Niemcy
próbowali podnieÊç kad∏ub Kachowki
za pomocà dziesi´ciu 40-tonowych twardych, pryzmatowych pontonów. Pod dnem
wraka zosta∏y przeciàgni´te podwójne
stropy, a tak˝e zastosowano do tego celu
∏aƒcuchy. Niemcy stosowali ró˝ne warianty mocowania pontonów, jednak w czasie
nape∏niania ich powietrzem rwa∏y si´ zarówno stropy jak i ∏aƒcuchy, a same pontony stawa∏y na sztorc. W ten sposób wszystkie prace Niemców zwiàzane z próbami
podniesienia wraka zakoƒczy∏y si´ bez
˝adnych sukcesów, a kad∏ub Kachowki pozostawa∏ na dnie zatonu.
Dopiero po pó∏roku od chwili wyzwolenia Kijowa przez oddzia∏y Armii Czerwonej w dniu 26 czerwca 1944, specjaliÊci
8 Oddzia∏u rzecznej s∏u˝by awaryjno-ratowniczej Diepro-Bugskiego basenu, przeprowadzili pierwsze podwodne rozpoznanie monitorów przez nurków. Stan kad∏uba Kachowki zosta∏ oceniony zadowalajàcy: Êrodkowa cz´Êç kad∏uba by∏a zasypana
gruntem na 30-40 cm w lukach by∏o
po 10-15 cm i∏u, co prawda na lewej burcie
w rejonie uskoku kad∏uba znajdowa∏ si´
niewielki otwór (wskutek bliskiego wybuchu miny przeciwczo∏gowej, jednej z tych,
którymi w latach wojny kijowianie g∏uszyli
ryby w Dniestrze).
Powtórne rozpoznanie monitora przeprowadzono 22 wrzeÊnia tego roku.
W tym czasie ustalono dane niezb´dne
do sporzàdzenia projektu podniesienia
jednostki i jej osuszenia. Pomóg∏ w tym
równie˝ przypadek, a mianowicie w traserni stoczni „Leninskaja kuznica” zachowa∏
si´ jeszcze rzut monitora projektu SB-57!.
Jednak w tym dniu nurkom nie uda∏o si´
nie tylko zaÊlepiç otworów 8 wentyli, ale
w ogóle je odnaleêç z uwagi na s∏abà znajomoÊç z∏o˝onej konstrukcji podwójnego
dna okr´tu.
Tym nie mniej specjaliÊci ORACDBB
opracowali, a nast´pnie z powodzeniem
wprowadzili w ˝ycie plan podniesienia kad∏uba Kachowki. Do tego celu wykorzystano du˝à iloÊç specjalistycznego sprz´tu:
2 bazy podnoszenia wraków, 9 barek-p∏ywajàcych dêwigów, 22 elastyczne pontony
oraz 2 pozostawione przez Niemców
sztywne pontony cylindryczne.
Podniesienie kad∏uba monitora zosta∏o
przeprowadzone przez 84 grup´ rzecznej
s∏u˝by awaryjno-ratowniczej pod kierow-

nictwem st. lt. Okupiewa. Prace rozpocz´to 24 wrzeÊnia przeciàgajàc pod monitorem stropy, w tym jeden pozostawiony
przez Niemców. Do 3 grudnia uda∏o si´
rozstawiç wszystkie 9 p∏ywajàcych dêwigów oraz wprowadziç do wn´trza 19 z 22
elastycznych pontonów. W dniu 5 grudnia
prace zosta∏y wznowione, jednak dla ich
pomyÊlnego zakoƒczenia si∏y 84 GRAS
wzmocniono jeszcze kolejnymi 3 grupami,
a tak˝e armijnym oddzia∏em prac podwodno-technicznych Armii Czerwonej.
Ostatecznie podniesienie Kachowki rozpocz´to rankiem 6 grudnia, a zakoƒczono
je wieczorem tego dnia. W nast´pnych
dniach z kad∏uba odpompowano ca∏à wod´, usuni´to i∏ oraz zaÊlepiono wszystkie
wentyle, a 10 grudnia monitor odprowadzono do brzegu i przekazano przedstawicielom Zarzàdu Budownictwa Okr´towego Ludowego Komisariatu Marynarki
Wojennej. Jednak ju˝ wkrótce kad∏ub Kachowki zosta∏ przekazany ukraiƒskiemu
oddzia∏owi „G∏awwtorczermieta” do z∏omowania. Tak to w roku 1945 zakoƒczy∏a
si´ krótka historia radzieckich monitorów
typu Szi∏ka.

Troch´ techniki
WypornoÊç standardowa monitorów typu Szi∏ka wynosi∏a 735 t a pe∏na 800 t. D∏ugoÊç maksymalna kad∏uba to 75,00 m; w linii wodnej 72,00 m; a na dnie 70,30 m. Jego szerokoÊç na pok∏adzie dochodzi∏a
do 11,20 m a na dnie 15,00 m. Zanurzenie
standardowe okreÊlano na 1,00 m; pe∏ne
1,20 m a wysokoÊç burty 2,10 m.
Jako nap´d g∏ówny projekt przewidywa∏
zastosowanie 2 silników wysokopr´˝nych
typu 38-KR-8 produkcji Ko∏omienskogo
motorostoitielnogo zawoda o mocy
800 KM ka˝dy (z nap´dem na 2 Êruby),
które dobrze zarekomendowa∏y si´
na pierwszym rzecznym monitorze wyprodukowanym w ZSRR – Udarnyj (projekt
SB-12). Powinny one zagwarantowaç osiàgni´cie przez nowe okr´ty rzeczne pr´dkoÊci 13 w´z∏ów (24 km/godz.).
Opancerzenie cytadeli mia∏o wynosiç
od 16 mm (pok∏ad) do 50 mm (pas burtowy). Projektowano zastosowanie kilku
ró˝nych wariantów uzbrojenia. W charakterze artylerii g∏ównej przewidywano dwudzia∏owà wie˝´ kal. 130 mm typu B-2-LM.
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e wie˝a ta zaprojektowana dla niszczycieli i liderów posiada∏a tylko 8 mm opancerzenie chroniàce
jedynie przed pociskami broni pok∏adowej
maszynowej i od∏amkami, nie zaspokaja∏a
wymogów operacji na rzekach. Dlatego
te˝ 6 egzemplarzy dla monitorów typu
SB-57 mia∏o posiadaç ci´˝kie opancerzenie o gruboÊci 75 mm, co uzyskano instalujàc we wn´trzu wie˝ dodatkowe warstwy
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Radzieckie monitory typu Szi∏ka

Pierwsza kondygnacja
nadbudówki

Druga kondygnacja
nadbudówki

Dach drugiej
kondygnacji nadbudówki

Dach stanowiska
dowodzenia

Monitor typu Szi∏ka:
1. urzàdzenia sterowe, 2. przedzia∏ wyciàgu-kabestanu, 3. komora amunicyjna dzia∏a kal. 45 mm, 4. pomieszczenie za∏ogowe 32-osobowe, 5. pomieszczenie za∏ogowe 22-osobowe, 6. pomieszczenie za∏ogowe 18-osobowe, 7. silnik g∏ówny, 8. centralne stanowisko dowodzenia, 9. pralnia, 10. stanowisko dowodzenia, 11. KMD2-D, 13. reflektor, 14. wie˝a km, 15. wie˝a dzia∏ kal. 130 mm, 16. mesa,
17. zejÊciówka, 18. kancelaria, 19. wie˝a dzia∏ kal. 45 mm 41-K, 20. pomieszczenie 10-osobowe, 21. umywalnia, 22. WC, 23. kot∏ownia, 24. kambuz, 25. pomieszczenie zmywalni, 26. szatnia, 27. ∏aênia, 28. pomieszczenie wachtowe-sterówka, 29. magazyn.
rys. Siergiej Ba∏akin

pancerza. Rozpatrywano tak˝e warianty
z takà samà liczbà (4) dzia∏ kal. 122 mm
lub 152 mm, tak aby u∏atwiç zaopatrywanie w amunicj´ z oddzia∏ów làdowych Armii Czerwonej.
Poza tym przewidywano zamontowanie
na Szi∏kach po parze pok∏adowych pó∏automatycznych dzia∏ uniwersalnych kal.
45 mm systemu 41-K w wie˝ach o gruboÊci
pancerza 20 mm, podobnie jak to by∏o
w standardzie radzieckich monitorów
rzecznych. Wzmocniony projekt obrony
przecwlotniczej okr´tu przewidywa∏ tak˝e
2 dzia∏a plot. kal. 37 mm systemu 70-K
z os∏onà pancernà obs∏ugi o wysokoÊci
1,2 m (nast´pnie ten wariant uzbrojenia
przyj´to na morskich kanonierkach opancerzonych – tak zwanych „monitorach
szkierowych” projektu N 161).
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W trzech specjalnie zaprojektowanych
dla monitorów wie˝yczkach pancernych
mia∏y zostaç umieszczone wukaemy kal.
12,7 mm systemu DSzK. Drugi wariant
uzbrojenia przewidywa∏ par´ poczwórnie
sprz´˝onych km kal. 7,62 mm systemu
M-4 ustawionych bez os∏ony (analogicznie
jak na monitorze Udarnyj).
Stanowisko dowódczo-pomiarowe typu
B-43-2 by∏o wyposa˝one w dwa 4-metrowe
dalmierze.

3. „Sudopodjom”, Nr 2, 1945.
4. Kac R. S., Uczastie bojewych korablej postrojenych sudostroitieliami zawoda „Lenisnkaja kuznica”, w bojewych opieracijach w pieriod Wielikoj Otieczestwiennoj
wojny (rekopis), Kijew 1984.
5. Albom sudow, sprojektirowannych CKB zawoda „Leninskaja kuznica” s 1928 po 1941 gg. (r´kopis), Kijew
bdw (orygina∏y obu r´kopisów z zasobów Ludowego
zak∏adu budowy okr´tów „Leninskaja kuznica”).
6. Sudopodjom 8ORAC DBB za 1944 g. (r´kopis).) orygina∏ z zasobów muzeum moskiewskiego instytutu
„podworiczestroj”).

T∏umaczenie z j´zyka rosyjskiego
Maciej S. Sobaƒski

7. Zasoby CGA WMF, teczka 211, sprawa 35216.
8. Poza tym, przy opracowaniu artyku∏u autor wykorzysta∏ materia∏y w∏asnego archiwum, w tym – frag-
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menty zapisków ze spotkaƒ z weteranami zak∏adów

1. Kuzniecow N. G, Na flotach bojewaja triewoga, Mo-

„Leninskaja kuznica” uczestniczàcymi w budowie

skwa 1971.

rzecznych monitorów projektu SB-57, a tak˝e materia-

2. „Sudostrojenie”, nr 7, 1984.

∏y z ekspozycji i zasobów tej stoczni.
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Niko∏aj Ba˝enow (Rosja)
Siergiej Patianin (Rosja)

Niemieckie stawiacz min Ulm w interesujàcym malowaniu kamufla˝owym.
fot. zbiory Siegfried Breyer

„Ultra” kontra Ulm
Kl´ska operacji „Zar”
Latem 1942 Êrodek ci´˝koÊci operacji
nawodnych si∏ Kriegsmarine przeniós∏ si´
na pó∏noc. Surowe, polarne wody sta∏y si´
arenà za˝artych starç. Po rozbiciu alianckiego konwoju „PQ-17” strategiczna inicjatywa na arktycznym teatrze dzia∏aƒ wojennych przesz∏a w r´ce Niemiec. Starajàc si´
wykorzystaç dotychczasowe sukcesy, niemieckie lotnictwo przeprowadza∏o intensywne naloty na Murmaƒsk i Archangielsk.
Kolejnym zdecydowanym krokiem niemieckiego dowództwa mia∏a byç seria operacji skierowanych na sparali˝owanie ˝eglugi na radzieckich wodach wewn´trznych.
Rozkaz o rozpocz´ciu ich przygotowaƒ Dowództwo Wojny Morskiej (SKL) wyda∏o
jeszcze w maju 1942. Dowództwo morskiej
Grupy „Nord”, na które spad∏ obowiàzek
przeprowadzania akcji, ochoczo wzi´∏o si´
do pracy i ju˝ 1 lipca jego dowódca adm. R.
Carls przedstawi∏ „górze” plan operacji
„Wunderland”, zgodnie z którà na wody
Morza Karskiego mia∏ wyprawiç si´ jeden
lub dwa ci´˝kie krà˝owniki. W charakterze
dzia∏aƒ uzupe∏niajàcych przewidywano szereg operacji minowych przeprowadzonych
si∏ami jednostek nawodnych, okr´tów podwodnych i lotnictwa. Opracowanie planów
tych operacji, które otrzyma∏y szumne nazwy, mi´dzy innymi „Zar”, „Zarin”, „Peter”, „Rürik”, „Romanov”, rozpocz´to
prawdopodobnie póêniej, bowiem pierwsze
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wzmianki o nich w Dzienniku dzia∏aƒ bojowych SKL pochodzà z 20 sierpnia. Planowe
przeprowadzenie wszystkich wspomnianych wy˝ej operacji mia∏o doprowadziç
do ca∏kowitego przerwania ruchu statków
na Pó∏nocnej Drodze Morskiej.
Choç brzmi to paradoksalnie, jednak
tak znaczna skala podj´tych przez Niemców dzia∏aƒ spowodowana by∏a brakiem
precyzyjnych danych o stanie komunikacji
morskiej i infrastrukturze zabezpieczajàcych jà obiektów w radzieckim sektorze
Arktyki. Dowództwo Kriegsmarine liczy∏o
si´ z o˝ywionà ˝eglugà na Pó∏nocnej Drodze Morskiej, nie wykluczajàc tak˝e ruchu
konwojów z dostawami „Lend-Lease”
z portów zachodniego wybrze˝a USA oraz
istnieniem punktu roz∏adunkowego
w Amderma.
Od 4 sierpnia Niemcy rozpocz´li rozwijaç okr´ty podwodne na Morzu Karskim
i u pó∏nocnego kraƒca Nowej Ziemi (co
najmniej 5 jednostek). 16 sierpnia w swój
gorzki rejs wyszed∏ ci´˝ki krà˝ownik Admiral Scheer. Póêniej nastàpi∏ czas broni
minowej. 23 sierpnia z Skjomenfjord w pobli˝u Narwiku wyszed∏ okr´t podwodny
U 589 z zadaniem zaminowania zachodniego wejÊcia do cieÊniny Matoczkin Szar.
Dob´ póêniej Niemcy przystàpili do realizacji operacji pod kryptonimem „Zar”,
w której g∏ówna rola przypad∏a stawiaczowi min Ulm.

Gdy w listopadzie 1937 roku wodowano
w Danzig (Wolne Miasto Gdaƒsk) szybki
ch∏odnicowiec Rapide, jego budowniczowie pewnie nie myÊleli o tym, ˝e ich
„dziecku” zgotowany zostanie tak niezwyk∏y los. Jednostka by∏a typowym „bananowcem” – dwupok∏adowym motorowcem z nadbudówkà w Êrodkowej cz´Êci kad∏uba i jednym kominem. W nast´pnym
roku statek przekazano armatorowi
„Norddeutsche Lloyd” z Bremy. Wówczas
te˝ jednostka otrzyma∏a nowà nazw´ Ulm
i do wybuchu wojny zdà˝y∏a wykonaç szereg rejsów do portów Po∏udniowej Ameryki. W dniu 18 marca 1940 statek zosta∏ zarekwirowany przez marynark´ wojennà
i otrzyma∏ nazw´ Schiff 11, a nast´pnie zosta∏ przebudowany na pomocniczy stawiacz min. W tej roli okr´t przeprowadzi∏
jeden wypad ku wybrze˝om Wielkiej Brytanii, jednak 31 lipca z nieznanych przyczyn zatonà∏. Ju˝ w sierpniu jednostk´ wydobyto i skierowano do remontu. 25 listopada 1941 wyremontowany stawiacz min
Ulm (przywrócono pierwotnà nazw´) powróci∏ do sk∏adu floty.
Podstawowym uzbrojeniem Ulm by∏y
miny morskie, przy czym dawny „bananowiec” wyró˝nia∏ si´ zadziwiajàcà ∏adownoÊcià. Okr´t normalnie przyjmowa∏ na pok∏ad do 482 min, istnia∏a tak˝e mo˝liwoÊç
zabrania jeszcze dodatkowych do ∏adowni,
jednak ju˝ bez mo˝liwoÊci ich stawiania.
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„Ultra” kontra Ulm
Z drugiej strony, uzbrojenie artyleryjskie
by∏o s∏abe. Sk∏ada∏o si´ ono z dzia∏a kal.
105 mm na dziobie, a kal. 37 mm na rufie,
zaÊ uzupe∏nia∏y je 4 dzia∏a plot. kal. 20 mm
(wg K v. Kutzleben – wkm kal. 13,2 mm)
rozmieszczone na skrzyd∏ach mostka
i za kominem.
W koƒcu lipca 1942 Ulm znalaz∏ zatrudnienie przy transporcie min z Niemiec
do Finlandii. Po otrzymaniu dyspozycji
od Grupy „Nord”, dowódca Korvettenkapitän (kmdr ppor.) E. Biet przeprowadzi∏
okr´t do Swinem¸nde (ÂwinoujÊcie),
gdzie przyjà∏ na pok∏ad 450 min (100
EMC, 200 EMF, 120 TMB i 30 TMC),
a nast´pnie w dniach 15-22 sierpnia przeszed∏ do Narwiku. Tam w dniu 23 sierpnia
jednostk´ odwiedzi∏ wiceadm. A. Thiele,
od niedawna zajmujàcy stanowisko „Admiral Nordmeer” (pol Admira∏a Arktyki),
który przekaza∏ dowódcy okr´tu plan operacji „Zar”.
Celem operacji by∏o postawienie 20 zapór minowych na pó∏nocny zachód od wyspy Nowa Ziemia. Tak dziwny rejon minowania mo˝na wyjaÊniç w prosty sposób –
Niemcy wierzyli w istnienie o˝ywionej trasy ˝eglugowej wzd∏u˝ zachodniego wybrze˝a wyspy, wokó∏ przylàdka ˚e∏anija
i dalej w kierunku cieÊniny Wilkickiego.
Równoczesne zakorkowanie minami obu
wyjÊç z Morza Karskiego, zdaniem Niemców pozwoliç mia∏o czasowe sparali˝owanie ruchu statków na Pó∏nocnej Drodze
Morskiej.
Trasa przejÊcia do rejonu minowania
sk∏ada∏a si´ z 3 prostych odcinków ze
zmianà kursów w punktach o wspó∏rz´dnych 72°40’N/18°E i 78°N/40°E. Niszczyciele 5 Flotylli mia∏y eskortowaç stawiacz
min na ka˝dym z odcinków trasy, po czym
powróciç do Tromsö. Dalej ju˝ do celu
operacji Ulm mia∏ zdà˝aç samotnie.
Bioràc pod uwag´ s∏abe uzbrojenie stawiacza min i charakter samej operacji, zachowanie pe∏nej tajemnicy nabra∏o najwa˝niejszego znaczenia. PrzejÊcie do miejsca stawiania min mia∏o odbyç si´
pod handlowà flagà neutralnego paƒstwa
przy zachowaniu maskowania, utrudniajàcego identyfikacj´ jednostki przez lotnictwo rozpoznawcze. Artyleri´ miano u˝yç
jedynie w sytuacji, gdy nie by∏o ju˝ mo˝liwoÊci unikni´cia starcia, zaÊ artyleri´ plot.
jedynie w przypadku ataku nieprzyjacielskich samolotów. Nale˝a∏o liczyç si´
z mo˝liwymi spotkaniami z alianckimi
statkami i konwojami, kursujàcymi na trasie mi´dzy Islandià a Murmaƒskiem,
a tak˝e konwojami chodzàcymi (tu nale˝y
postawiç cudzys∏ów) wzd∏u˝ zachodniego
brzegu Nowej Ziemi. Szczególne wskazanie na takà mo˝liwoÊç pojawi∏o si´ po tym,
jak 18 sierpnia w czasie przejÊcia na Morze
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Karskie ci´˝ki krà˝ownik Admiral Scheer
wykry∏ nieznany statek w odleg∏oÊci oko∏o
240 Mm na wschód od po∏udniowego
kraƒca Szpicbergenu.
Szczególny niepokój „Admira∏a Arktyki” budzi∏a s∏aba moc radiostacji Ulm,
stwierdzona w czasie poprzedniego pobytu okr´tu na pó∏nocy na poczàtku roku.
Thiele wskazywa∏ na ten fakt dowództwu
Grupy „Nord”, jednak wy˝sze instancje
przejawia∏y w tej mierze niezwyk∏à dla
Niemców biernoÊç. W czasie wielotygodniowego pobytu na wodach niemieckich
i nie uczestniczenia w dzia∏aniach wojennych, tak niezb´dna wymiana radiostacji
nie zosta∏a dokonana. Jako Êrodek zast´pczy postanowiono wykorzystaç znajdujàce
si´ w rejonie Nowej Ziemi okr´ty podwodne U 255 i U 456, którym rozkazano retransmitowaç wszystkie nadchodzàce
z Ulm meldunki.
Operacja „Zar” rozpocz´∏a si´ 24 sierpnia 1942 roku, gdy stawiacz min opuÊci∏
Narwik, kierujàc si´ szkierowym farwaterem w kierunku Tromsö. O godz. 23.47
do okr´ty przy∏àczy∏y si´ niszczyciele Erich
Steinbrinck, Friedrich Ihn i Richard Beitzen,
które towarzyszy∏y mu a˝ do godz. 14.10
nast´pnego dnia. W odleg∏oÊci 70 Mm
na po∏udniowy wschód od Wyspy Niedêwiedziej, tak jak przewidywa∏ to plan operacji, niszczycie zawróci∏y i wieczorem powróci∏y do bazy. Od tego momentu nikt
ju˝ wi´cej nie widzia∏ Ulm, a w ciàgu tygodnia nie by∏o tak˝e ˝adnych informacji
o okr´cie. Przedpo∏udniem 26 sierpnia
rozpoznanie lotnicze zaobserwowa∏o dwie
grupy okr´tów nieprzyjaciela mi´dzy
Szpicbergenem a Wyspà Niedêwiedzià.
Jedna z nich sk∏ada∏a si´ z krà˝ownika i 2
niszczycieli, a druga z 3 niszczycieli. Niemieckie dowództwo uzna∏o, ˝e by∏y to jednostki powracajàce z Rosji do Anglii, bowiem s∏u˝ba nas∏uchu radiowego nie dysponowa∏a informacjami o ruchu konwojów1. Wykrycie okr´tów przeciwnika
wzbudzi∏o du˝e obawy, z uwagi na fakt, ˝e
kierunek ich ruchu przecina∏ kurs Ulm.
W zwiàzku z tym „Admira∏ Arktyki” wys∏a∏ natychmiast radiogram do Ulm, w którym nakaza∏ odejÊcie na pó∏noc – do granicy lodów. Odpowiedzi jednak nie otrzyma∏.
Do 2 wrzeÊnia wiceadm. Thiele pozostawa∏ w nerwowym oczekiwaniu. Do tego
czasu zdà˝y∏ powróciç do Narwiku Admiral Scheer, nie stwierdzajàc na morzu jakichkolwiek oznak obecnoÊci stawiacza
min. Okr´ty podwodne równie˝ nie otrzyma∏y ˝adnych informacji z Ulm. Dopiero 3
wrzeÊnia do sztabu „Admira∏a Arktyki”
dotar∏ meldunek od komendanta portu
Vardö, o tym, ˝e w nocy norweskie wybrze˝e osiàgn´∏a szalupa ratunkowa z Ulm.

Po pokonaniu 300 milowej trasy surowego
arktycznego morza, pozosta∏o jedynie
4 ˝ywych rozbitków: st. bosman Bohn, bosman-maszynista Pallas, st. mar. Schmitz
oraz st. mar. maszynista Hofmann. Poza tym w szalupie znajdowa∏o si´ 20 trupów, zaÊ Hofmann zmar∏ po kilku godzinach z wych∏odzenia.
Dopiero wtedy niemieckie dowództwo
zrozumia∏o, ˝e zmierzajàcy no rejonu minowania stawiacz min zosta∏ zatopiony
przez brytyjskie niszczyciele. Opowiadanie
Bohna (uzupe∏nione po wojnie wspomnieniami KK Bieta, po jego powrocie z niewoli) pozwoli∏o odtworzyç obraz wydarzeƒ.
Po odejÊciu niszczycieli Ulm obra∏ kurs
46° i z pr´dkoÊcià 16 w´z∏ów skierowa∏ si´
do nast´pnego punktu nawrotu. By∏a bezchmurna pogoda: wiatr z kierunku NEE
o sile 4°, falowanie 3°, widzialnoÊç do 30
Mm. O godz. 23.00 (czasu berliƒskiego),
gdy okr´t znajdowa∏ si´ w punkcie
o wspó∏rz´dnych 74°45’N i 26°30’E obserwatorzy zauwa˝yli 3 niszczyciele z lewej
burty. Natychmiast og∏oszono alarm bojowy. Podniesiono panamskà flag´ dla ukrycia przynale˝noÊci paƒstwowej. Niszczyciele zbli˝y∏y si´ na odleg∏oÊç 6200 m,
i prowadzàcy szyk, bez zwyczajowego zapytania, otworzy∏ ogieƒ. Pierwsza salwa
by∏a niedolotem. Dowódca Ulm rozkaza∏
opuÊciç flag´ Panamy i podnieÊç niemieckà bander´ wojennà, a dopiero
nast´pnie otworzy∏ ogieƒ. Jedyne dzia∏o
kal. 105 mm zdà˝y∏o oddaç 15 strza∏ów,
po czym umilk∏o rozbite bezpoÊrednim
trafieniem2. Brytyjczycy podeszli na
4600 m i z trzech stron rozstrzeliwali bezbronny stawiacz min z dzia∏ kal. 120 mm.
W cz´Êci dziobowej Ulm wybuch∏ silny
po˝ar.
Wys∏any otwartym tekstem radiogram:
„Zosta∏em przechwycony przez nieprzyjacielskie niszczyciele w kwadracie 1949AS”
pozosta∏ bez odpowiedzi. Po∏o˝enie stawa∏o si´ beznadziejne, wobec czego KK Biet
rozkaza∏ przygotowaç si´ do opuszczenia
okr´tu. Na pok∏adzie nie by∏o najmniejszych oznak paniki, wszystkie rozkazy wykonywano szybko i sprawnie. Tajne dokumenty i maszyna szyfrujàca z kodami zosta∏y wyrzucone za burt´. W maszynowni
za∏o˝ono ∏adunki wybuchowe. Po rozkazie
„Przygotowaç Êrodki ratunkowe” nadszed∏
kolejny „OpuÊciç okr´t”.
1. pierwsza grupa sk∏ada∏a si´ z amerykaƒskiego
krà˝ownika Tuscaloosa, niszczycieli Rodman i Emmons, drugà stanowi∏y brytyjskie niszczyciele Martin,
Marne i Onslaught. W po∏owie sierpnia okr´ty te dostarczy∏y do Pó∏nocnej Rosji personel naziemny 2
eskadr torpedowych RAF, zapasowe lufy i amunicj´
dla jednostek plot., a tak˝e nie przyj´ty przez stron´
radzieckà brytyjski szpital morski.
2. w tym czasie niemieccy artylerzyÊci uzyskali bezpoÊrednie trafienie w niszczyciel Martin.
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„Ultra” kontra Ulm

Brytyjski niszczyciel Loyal, podobnie wyglàda∏ Martin, który bra∏ udzia∏ w zatopieniu Ulm.
fot. zbiory Mike Russell

Gdy oficerowie i marynarze Ulm ∏adowali si´ do szalup i tratew, brytyjskie niszczyciele podesz∏y jeszcze bli˝ej i kontynuowa∏y ostrza∏. Jeden z pocisków trafi∏ w ruf´, ale jakimÊ cudem nie spowodowa∏ eksplozji min, drugi w lewà burt´, rozbijajàc
jednà z szalup i powodujàc du˝e straty
wÊród za∏ogi. Druga szalupa, za∏adowana do pe∏na ludêmi, odesz∏a niezauwa˝enie od prawej burty, wykorzystujàc silne
zadymienie. W tym czasie jeden z niszczycieli (Onslaught) wystrzeli∏ w kierunku stawiacza min 4 torpedy. Jedna z torped eksplodowa∏a w cz´Êci dziobowej. Ulm zaczà∏
przechylaç si´ na burt´, gdy dosi´g∏a go
druga torpeda. Wszystko zakoƒczy∏o si´
momentalnie. O godz. 23.45 okr´t poszed∏
na dno.
Brytyjczycy przerwali ogieƒ i rozpocz´li
podnoszenie z wody niemieckich marynarzy. Uratowano 54 ludzi, 96 cz∏onków za∏ogi zgin´∏o w starciu, a kolejnych 24 osiàgn´∏o norweskie wybrze˝e, choç zaledwie
3 z nich pozosta∏o ˝ywych3.
Tratwa ratunkowa na którà w ostatniej
chwili KK Biet wciàgnà∏ ci´˝ko rannego
radiotelegrafist´, nie zdà˝y∏a odejÊç
od burty stawiacza min. Tonàcy okr´t
wciàgnà∏ tratw´ w g∏´bin´, jednak póêniej
morze zmi∏owa∏o si´ i dos∏ownie wyplu∏o
swoje ofiary na powierzchni´. Po pó∏torej
godzinie rozbitków podjà∏ niszczyciel Onslaught4.
Starszy bosman Bon powiedzia∏, ˝e sam
zniszczy∏ tajne dokumenty, po czym po linie zszed∏ za burt´. Brytyjczycy w tym czasie prowadzili jeszcze ostrza∏ ze wszystkich
rodzajów artylerii. Po pokonaniu odcinka
lodowatej wody Bon osiàgnà∏ ocala∏à szalup´, a poniewa˝ okaza∏ si´ najstarszym
stopniem wÊród rozbitków, objà∏ jej dowództwo. Skierowa∏ szalup´ na unoszàcy
si´ nad wodà dym z p∏onàcego Ulm.
Po oko∏o pó∏ godziny na powierzchni mo-
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rza nie pozosta∏ ju˝ ˝aden Êlad po stawiaczu min. Wkrótce potem w pobli˝u szalupy przeszed∏ jeden z brytyjskich niszczycieli, zapewniajàcy obron´ przeciwpodwodnà
dwóm zbierajàcym rozbitków jednostkom.
W k∏´bach dymu Brytyjczycy nie zauwa˝yli szalupy, a sam Bon nie dawa∏ im ˝adnych sygna∏ów. Ponad perspektyw´ niewoli bosman przed∏o˝y∏ prób´ osiàgni´cia
norweskiego wybrze˝a. Na piàty dzieƒ
dramatycznego rejsu ukaza∏y si´ skaliste
brzegi pó∏wyspu Tana, jednak marynarze
byli na tyle os∏abieni, ˝e z trudem dawali
sobie rad´ z wiatrem i pràdem znoszàcym
ich na wschód. Bezskuteczne okaza∏y si´
rakiety sygnalizacyjne i flary oÊwietlajàce,
z pustego i bezludnego brzegu nikt ich nie
zobaczy∏. Dopiero dziewiàtego dnia posterunek obserwacyjny Vardö dostrzeg∏ szalup´, jednak wzià∏ jà za norweskà ∏ódê rybackà przeszkadzajàcà w çwiczebnych
strzelaniach, dlatego te˝ ograniczy∏ si´ jedynie do przekazania sygna∏u ostrzegawczego. Nocà morze wyrzuci∏o pozbawionà
praktycznie obs∏ugi szalup´ na brzeg. Dla
20 znajdujàcych si´ w niej niemieckich marynarzy by∏o ju˝ jednak za póêno.
Epopeja rozbitków z Ulm sta∏a si´ przyk∏adem twardego wype∏niania ˝o∏nierskiego obowiàzku i morskiej odwagi. Starszy
bosman Bohn zosta∏ odznaczony Krzy˝em
˚elaznym i awansowany na stopieƒ oficerski.
Na tym mo˝na by by∏o postawiç kropk´
i uznaç spraw´ za zamkni´tà. Ostatecznie
stawiacz min to nie znów a˝ tak cenna jednostka by poÊwi´caç jego zatopieniu tyle
uwagi. W znanej ksià˝ce zachodnioniemieckiego admira∏a F. Ruge Der Seekrieg
1939-1945 – jednej z pierwszych prac badawczych poÊwi´conych morskim aspektom II wojny Êwiatowej – przechwycenie
Ulm nazwano przypadkowym. Jednak
pewne pytania powinny by∏y pojawiç si´

u Niemców ju˝ po przes∏uchaniu ocala∏ych
cz∏onków za∏ogi. W jakim celu 3 nieprzyjacielskie niszczyciele sz∏y, mówiàc delikatnie, niezwyk∏ym kursem (przypomnijmy:
pojawi∏y si´ one z lewej burty, to znaczy
z kierunku pó∏nocno-wschodniego)? Jak
wyt∏umaczyç ostrza∏ nieznanej jednostki
bez tradycyjnego zapytania o przynale˝noÊç paƒstwowà? W koƒcu jakie by∏o rzeczywiste prawdopodobieƒstwo napotkania
okr´tów przeciwnika na ogromnych polarnych wodach? W tym czasie nie istnia∏o
jeszcze poj´cie „Badanie operacji”, lecz
by∏y sztaby i wywiad, które powinny fakty
te przeanalizowaç.
Rzecz jasna, ani sam admira∏, ani jego
koledzy historycy nie mieli przez d∏ugi czas
dost´pu do archiwów brytyjskich s∏u˝b
specjalnych. Zgodnie z obowiàzujàcym
w Wielkiej Brytanii prawem, materia∏y te
pozostajà chronione przez okres 30 lat.
W otwartej literaturze zas∏on´ tajemnicy
Ulm zosta∏a odkryta dopiero w roku 1977
przez dawnego pracownika wywiadu Patricka Beesly. W swojej ksià˝ce Very Special Intelligence pisze on prosto:
„W sierpniu 1942, gdy z Murmaƒska powraca∏o kilka naszych niszczycieli,… z dekrypta˝u dowiedziano si´, ˝e w pobli˝u Wyspy Niedêwiedziej znajduje si´ niemiecki stawiacz min Ulm… Admiralicja rozkaza∏a
niszczycielom wziàç kurs 225° i przeczesaç
akwen, idàc w szyku z odst´pem 10 Mm mi´dzy okr´tami. Rozkaz zosta∏ wydany bez ˝adnych wyjaÊnieƒ, jednak dowódcom przekazano, ˝e w rejonie nie ma ˝adnych jednostek
alianckich… Za∏ogi nie dowierza∏y w∏asnym
oczom, gdy 5 godzin po otrzymaniu radiogramu Admiralicji zauwa˝ono nagle na arktycznych wodach samotny Ulm, którego zatopiono”. Tym samym, przechwycenie Ulm by∏o
jednym z ogniw ∏aƒcucha okreÊlanego
wspólnym terminem „Ultra”, a decydujàcà
o losie okr´tu rol´ odegra∏y brytyjskie s∏u˝by rozpoznania radiowego.

„Enigma” i „Ultra”
Przebieg pojedynku mi´dzy niemieckimi szyfrantami a brytyjskimi „∏amaczami
kodów” by∏ jednym z najbardziej interesujàcych i zagmatwanych momentów II wojny Êwiatowej jako ca∏oÊci, a operacji
na morskich teatrach dzia∏aƒ przede
wszystkim. Przypadek z Ulm jest tylko nie-

3. przedstawione cyfry pochodzà z pracy K. Kutzleben Minenschiffe 1939-1945, jednak nie znajdujà potwierdzenia w liczebnym spisie za∏ogi. Wg danych E.
Gröner, zatopienie Ulm kosztowa∏o ˝ycie 141 cz∏onków za∏ogi.
4. wg informacji adm. N. M Char∏amowa, który
w latach wojny by∏ attache morskim w Londynie,
na pok∏adzie niszczyciela Onslaught znajdowa∏ si´ radziecki oficer s∏u˝by konwojowej N. W. Iwliew. Brytyjczycy pozwolili mu nawet na przes∏uchanie jeƒców,
choç w obecnoÊci z-cy d-cy niszczyciela.
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wielkim epizodem w tej walce, w ˝aden
sposób nie odnoszàcym si´ do globalnych
wydarzeƒ wojny na morzu.
W okresie ca∏ej wojny Niemcy szeroko
wykorzystywali do organizacji kodowanej
∏àcznoÊci we wszystkich rodzajach si∏
zbrojnych maszyny szyfrujàce typu „Enigma” (ze starogreckiego – zagadka), które
przekazywa∏y informacje mi´dzy jednostkami bojowymi i sztabami drogà radiowà
w telegraficznym kodzie. Pierwsze „Enigmy” pojawi∏y si´ we flocie jeszcze w roku
1926 wraz z burzliwym rozwojem mechanizacji w dziedzinie tajnej ∏àcznoÊci, chronionej starannie przed ingerencjà zewn´trznà.
Zewn´trznie maszyny przypomina∏y du˝e kasy z autonomicznym zasilaniem
w energie elektrycznà. „Enigma” tak jak
zwyk∏a maszyna do pisania mia∏a 3 rz´dy
klawiszy z 26 literami ∏aciƒskiego alfabetu,
zaÊ powy˝ej klawiatury umieszczono 3 rz´dy lampek – wskaêników. W przednim panelu znajdowa∏y si´ 3 (póêniej 4) tak zwane rotory, które by∏y z´batymi kó∏kami
z naniesionymi na ich obwodzie literami.
Przez rotor przechodzi∏ przewód ∏àczàcy
26 styków na jednej stronie rotora z identycznà liczbà styków na drugiej jego stronie. Po przejÊciu przez 3 rotory, sygna∏ trafia∏ na tak zwany reflektor – urzàdzenie,
które przesy∏a∏o sygna∏y z powrotem przez
rotory, jednak ju˝ innà drogà. Poza tym
w roku 1930 „Enigma” by∏a zmodernizowana przez dodanie panelu z 26 parami
gniazdek i wtyczek, pozwalajàcymi na
przepuszczenie sygna∏u jeszcze raz przez
system rotorów.
Tym samym kluczami do „Enigmy”
by∏y:
1. pierwotne po∏o˝enie rotorów
2. ustawienie obrotowych rotorów
w okreÊlonej pozycji
3. po∏àczenie par gniazdek przy pomocy
przewodów z wtyczkami.
Tym samym ogólnà liczb´ mo˝liwych
kluczy kodowych wyra˝a∏a liczba sk∏adajàca si´ z 92 cyfr. Poza tym okresowo przeprowadzano zmian´ kluczy, a ka˝dy komunikat winien sk∏adaç si´ z co najmniej
10 grup po 5 liter w ka˝dej, co utrudnia∏o
rozszyfrowanie metodami czysto matematycznymi. Na przestrzeni nast´pnych lat
Niemcy kontynuowali modernizacj´
pierwszych wariantów „Enigmy”, podnoszàc pewnoÊç zachowania tajemnicy. Najdalej w tym zakresie poszli szyfranci
Kriegsmarine.
Przed sojuszniczymi s∏u˝bami dekrypta˝u przy próbie z∏amania niemieckich szyfrów pojawia∏y si´ od razu niewyobra˝alne
trudnoÊci. Przeprowadzone przez Brytyjczyków przed wojnà badania teoretyczne
wykaza∏y, ˝e nie mo˝na z∏amaç kluczy me-
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todami matematycznymi, o ile szyfrant korzysta z nich w sposób w∏aÊciwy. PomyÊlne
odczytywanie szyfrowanej korespondencji
zale˝a∏o te˝ od technicznej jakoÊci przechwycenia informacji, znajomoÊci standardowych zwrotów j´zykowych, a tak˝e
ewentualnych b∏´dów niemieckich operatorów.
Funkcjonuje kilka wersji odkrycia tajemnicy „Enigmy”: polska, francuska, brytyjska i szwedzka. Zatem poni˝ej postaramy si´ przedstawiç krótkà, „uÊrednionà”
wersj´ wydarzeƒ w walce o wyjaÊnienie tajemnic tej maszyny. Najprawdopodobniej,
prace zapoczàtkowa∏ w po∏owie lat
trzydziestych polski wywiad, osiàgajàc
do 1939 konkretne sukcesy. Znajàc sobie
spraw´ z w∏asnych ograniczonych mo˝liwoÊci, Polacy postanowili zapoznaç z niemieckimi tajemnicami, swoich przysz∏ych
sojuszników. Na konferencji specjalistów
– kryptologów w Warszawie 22-25 lipca
1939 roku przekazali Brytyjczykom
i Francuzom po jednym egzemplarzu
„Enigmy” i wszystkie osiàgni´te drogà dekrypta˝u materia∏y, a tak˝e Êrodek automatyzacji tego procesu pod symptomatycznà nazwà „Bomba” (urzàdzenie elektromechaniczne, nazwane na czeÊç rodzaju lodów, ulubionego przez polskich specjalistów).
Po kl´sce Polski kryptolodzy i specjaliÊci
w zakresie techniki szyfrowania zebrali si´
w specjalnym centrum „Bruno” w podparyskim miasteczku, gdzie kontynuowali
prac´ pod kierownictwem francuskich oficerów. Rozbicie Francji spowodowa∏o koniecznoÊç dalszej w´drówki, tym razem

centrum dekrypta˝u przenios∏o si´ pod
niebo zamglonego Albionu.
Neutralni Szwedzi tak˝e nie zostawali
w tyle w próbach „rozbicia” niemieckiego
szyfru. Dzi´ki wspólnym wysi∏kom
szwedzkiej s∏u˝by nas∏uchu radiowego,
wywiadu agenturalnego, który zdoby∏ egzemplarze zaszyfrowanych wiadomoÊci
i ich jasnà treÊç w niemieckiej ambasadzie
oraz profesora Beurlinga, który wyjaÊni∏
zasady pracy niemieckiej maszyny szyfrujàcej, uda∏o si´ im tego dokonaç! Szef
s∏u˝by bezpieczeƒstwa Szwecji mjr Ternberg dzieli∏ si´ uzyskanymi informacjami
z brytyjskim attache morskim kmdr Denham, który przesy∏a∏ swoje meldunki
do Operational Intelligence Center – OIC
(pol. Operacyjne Centrum Wywiadu)
Royal Navy. Informacje te dociera∏y co
prawda 1 – 2 dobowym opóênieniem.
Opanowanie „Enigmy” u∏atwia∏o nieco
Brytyjczykom prace deszyfrujàce prowadzone od sierpnia 1939 roku w miasteczku
Bletchley Park oddalonego o 50 mil
od Londynu w kierunku pó∏nocnym, gdzie
ulokowano Government Code & Cipher
School – GS&CS (pol. Rzàdowa Szko∏a
Szyfrów i Dekrypta˝u) O bardzo powa˝nym potraktowaniu problemu przez w∏adze brytyjskie Êwiadczyç mo˝e fakt, ˝e
do prac w centrum zebrano grup´ wybitnych matematyków, in˝ynierów, specjalistów – kryptografów, z których wi´kszoÊç
ukoƒczy∏a uniwersytet w Cambridge.
W ten sposób Bletchley Park sta∏ si´ swego rodzaju miasteczkiem uniwersyteckim.
Jednym z takich specjalistów by∏ wybitny
matematyk Alan Turing. Wed∏ug s∏ów jego

Radiotelegrafista na jednym z niemieckich okr´tów podwodnych przy pracy. Maszyna szyfrujàca „Enigma” widoczna jest w dolnej, lewej cz´Êci fotografii – czarna w skrzynce.
fot. zbiory Siegfried Breyer
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ówczesnego szefa „ekscentrycznoÊç Alana Turinga przewy˝sza∏a tylko jego geniusz.
Aby zapobiec kradzie˝y przywiàzywa∏ on
swój kubek ∏aƒcuchem do kaloryfera, zaÊ
swoje oszcz´dnoÊci przetapia∏ na srebrne
sztabki, które zakopywa∏ w lesie i nie móg∏
ich odnaleêç po zakoƒczeniu wojny”
Tym nie mniej jednak ten orygina∏ rozpracowa∏ na bazie polskiej „Bomby” schemat elektromechanicznego urzàdzenia,
które naÊladowa∏o efekt rotorów „Enigmy” za pomocà obracajàcych si´ b´benków. Urzàdzenie to sprawdza∏o wszystkie
mo˝liwe warianty po∏o˝eƒ rotorów niemieckiej maszyny w ciàgu sekund zamiast
godzin, jak robiono to wczeÊniej, oraz
identyfikowa∏o te z nich, które „t∏umaczy∏y” fragmenty przechwyconego meldunku
na rozsàdne frazy. Po ustaleniu takiej konfiguracji urzàdzenie samo si´ zatrzymywa∏o. „Maszyny” te pod kodowà nazwà
„Agnesse” posiada∏y pami´ç przekaênikowà i elektromagnetyczne b´benki. W roku
1942 ju˝ 6 takich urzàdzeƒ pracowa∏o
nad zagadkami niemieckich kluczy szyfrujàcych. „Honorowy obowiàzek” obs∏ugi
tych maszyn liczàcych i s∏uchania szumu
obracajàcych si´ b´benków przypad∏ kobietom ze s∏u˝by pomocniczej. W okresie
póêniejszym z pomocà de szyfrantom s∏u˝y∏a elektroniczna maszyna liczàca „Coloss”, zbudowana wspólnym wysi∏kiem intelektualistów z Bletchley Park. By∏a to ju˝
programowana maszyna wykonujàca
na cyfrach operacje arytmetyczne i logiczne. Posiada∏a czytnik taÊm perforowanych
i elektrycznà maszyn´ do pisania. Przy pomocy tego archaicznego komputera uda∏o
si´ przyspieszyç operacje matematyczne
przy rozszyfrowywaniu niemieckich radiogramów. „Coloss” powsta∏ jednak dopiero
w roku 1943, wi´c w omawianym okresie
Brytyjczycy musieli stosowaç inne metody
dzia∏ania.
OczywiÊcie mo˝liwoÊci przechwytywania zaszyfrowanych radiogramów w du˝ym stopniu zale˝a∏y od posiadania szerokiej sieci stacji nas∏uchu radiowego, dysponujàcych niezb´dnymi mo˝liwoÊciami
technicznymi. Kierownictwo stacji namiaru radiowego oraz stacji nas∏uchu i zapisu
zagranicznych sygna∏ów radiowych „Y”
dla GC&CS, a tak˝e specjalnego centrum
radiowego we Frigland, spoczywa∏o w r´kach 9 Oddzia∏u sygna∏ów radiowych i rozpoznania Zarzàdu ¸àcznoÊci i Rozpoznania Royal Navy, którym kierowa∏ kmdr
Sandwith. Istnienie bardzo efektywnych
brytyjskich stacji nas∏uchu radiowego potwierdza w swojej znanej publikacji David
Irving.
Poczàtkowo brytyjski kryptolodzy zacz´li czytaç radiogramy Luftwaffe
(od kwietnia 1940), które na du˝à skal´
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wykorzystywano w czasie Bitwy o Angli´
w sierpniu – wrzeÊniu tego roku. Póêniej
Brytyjczycy „dobrali si´” do radiogramów
OKH i kwatery Führera, jednak morska
wersja „Enigmy” jeszcze przez rok pozostawa∏a wielkà zagadkà. Poza jej konstrukcyjnymi szczegó∏ami, dekrypta˝ dodatkowo komplikowa∏o wprowadzone przez dowództwo Kriegsmarine ograniczenie
w wykorzystywaniu ∏àcznoÊci radiowej,
które powodowa∏o brak materia∏ów pierwotnych niezb´dnych do dokonania analizy. Wed∏ug wersji Beasly, Niemcy ca∏à korespondencj´ administracyjnà przekazywali za poÊrednictwem sieci naziemnej,
poza tym flota zawsze stara∏a si´ wykorzystywaç telefon i dalekopis, podciàgajàc
w tym celu odpowiednie linie ∏àcznoÊci kablowej. Generalnie, marynarze „utajnili
swoje rozmowy radiowe szczelniej ni˝ inni”. Jednak rozszerzenie sieci baz na nowych teatrach dzia∏aƒ wojennych w roku
1941 zmusi∏o kierownictwo niemieckiej
marynarki wojennej do zastosowania radia na szerszà skal´.
Jak wiadomo, dla ró˝nych celów
w Kriegsmarine wykorzystywano ró˝norodne kody i szyfry, które od maja 1941 roku zacz´∏y otrzymywaç specjalne nazwy.
Najwa˝niejszymi niemieckimi szyframi
morskimi by∏y wymienione poni˝ej:
• „Hydra” – u˝ywana przez wszystkie
okr´ty nawodne na Ba∏tyku i Morzu Pó∏nocnym, a tak˝e przez okr´ty dzia∏ajàce
na morskich teatrach terytoriów okupowanych. Innymi s∏owy, w Norwegii te˝ szyfr
stosowa∏y tra∏owce i patrolowce, a poczàtkowo i okr´ty podwodne;
• „Triton” – u˝ywany na Atlantyku
przez okr´ty podwodne podporzàdkowane rozkazom sztabu floty podwodnej (poza okr´tami podwodnymi znajdujàcymi si´
pod rozkazami Grupy „Nord”);

• „Thetis” – dla okr´tów podwodnych,
prowadzàcych szkolenie na wodach Ba∏tyku;
• „Medusa” – dla okr´tów podwodnych
na Morzu Âródziemnym
• „Aegir” – u˝ywany przez wszystkie
okr´ty nawodne w czasie dzia∏aƒ poza Ba∏tykiem i Morzem Âródziemnym;
• „Neptun” – dla jednostek ci´˝kich
przy wykonywaniu zadaƒ specjalnych;
• „Süd” – dla okr´tów nawodnych operujàcych na Morzu Âródziemnym i Czarnym;
• „Sleipner” – dla okr´tów w czasie çwiczebnych strzelaƒ torpedowych na Ba∏tyku;
• „100” – dla rajderów, krà˝owników pomocniczych i jednostek zaopatrzeniowych;
• „Tibet” – dla jednostek zaopatrzeniowych na wodach oceanicznych;
• „Freya” – szyfr OKM i dowództwa
marynarki wojennej na làdzie, trzeba zaznaczyç, ˝e przy przekazywaniu informacji
liniami ∏àcznoÊci naziemnej obowiàzywa∏
inny system szyfrów;
• „Bertock” – szyfr dla ∏àcznoÊci mi´dzy
OKM a attache morskim w Tokio.
Ka˝dego miesiàca prawie wszystkie szyfry (poza „Aegir” i „100”) podlega∏y powa˝nym zmianom, zaÊ niewielkie zmiany
wprowadzano ka˝dej doby. Poza tym
praktykowano wykorzystywanie krótkich
umownych hase∏. W ten sposób system
szyfrów niemieckiej marynarki wojennej
posiada∏ wysoki stopieƒ pewnoÊci. Trzeba
wspomnieç, ˝e niemieccy szyfranci byli absolutnie przekonani o prymacie swojej
„Enigmy”. Eksperci – analitycy uwa˝ali, ˝e
zastosowanie maszynowego szyfru ze
zmiennymi kodami i praktycznie nieograniczonà liczbà wariantów, da deszyfrantom pracy na d∏ugie lata. Mieli oni
przy tym nadzieje, ˝e nawet w przypadku
dostania si´ w r´ce przeciwnika maszyny
szyfrujàcej wraz ze wszystkimi dokumen-

Ma∏y okr´t podwodny U 12 by∏ bliêniakiem U 13, na którym uda∏o si´ Brytyjczykom zdobyç
maszyn´ szyfrujàcà wraz z instrukcjà.
fot. zbiory Andrzej Danilewicz
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Niszczyciel Tartar wraz z Somali przechwyci∏ niemieckie trawlery meteorologiczne München i Lauenburg wraz z maszynami szyfrujàcymi, ksi´gami szyfrów, itp.
fot. zbiory Mike Russell

tami, nieprzyjaciel b´dzie móg∏ wykorzystywaç zdobycz do czytania radiogramów
nied∏ugo – tylko do momentu up∏ywu daty
wa˝noÊci dokumentów ∏àcznoÊci kodowanej, które by∏y ÊciÊle regulowane. Tym bardziej, ˝e wszystkie instrukcje drukowane
by∏y na rozpuszczalnym w wodzie papierze, co mia∏o dodatkowo jeszcze gwarantowaç ich zniszczenie przy próbie przechwycenia.
Tym niemniej jednak Brytyjczycy liczyli
(jak si´ póêniej okaza∏o ca∏kiem zasadnie),
˝e zdobycie maszyny szyfrujàcej da im
mo˝liwoÊç czytania radiogramów przeciwnika. Brytyjskie dowództwo postawi∏o jasne zadanie – zdobyç egzemplarze „Enigmy”. Rozpocz´∏o si´ prawdziwe polowanie na niemieckie tajemnice.
Poczàtkowo w zestrzelonym w Norwegii
bombowcu znaleziono maszyn´ szyfrujàcà
z pe∏nym zestawem kluczy. W czasie kampanii francuskiej, gdy Niemcy b∏yskawicznie parli naprzód, jedna sprytna kompania
∏àcznoÊci nabra∏a takiej pr´dkoÊci, ˝e
przegoni∏a w∏asnych pancerniaków i dos∏ownie wjecha∏a w „obj´cia” sojuszników.
U dowódcy tej kiepskiej kompanii znaleziono jeszcze jeden egzemplarz „Enigmy”,
tym razem jednak w wersji armijnej.
OczywiÊcie Brytyjczycy nie ustawali
w wysi∏kach by zdobiç choç jeden egzemplarz morskiej wersji „Enigmy”. Do tajemnicy mogli zbli˝yç si´ jeszcze w roku 1940:
w lutym na U 33 zdobyto 2 rotory,
a w czerwcu na pok∏adzie U 13 samà maszyn´ szyfrujàcà wraz z egzemplarzem instrukcji. Wszystko to jednak jak pisze J. T.
Richelson w ksià˝ce Istorija szpiona˝a „nie
zabezpiecza∏o nawet cz´Êciowego strumienia
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rozszyfrowanych informacji”. Nie widzàc
sposobu przeanalizowania maszyny szyfrujàcej, Brytyjczycy zastanawiali si´
nad przechwyceniem kluczy.
Interesujàcy pomys∏ w tej mierze przedstawi∏ Ian Fleming, osobisty adiutant szefa
wywiadu morskiego Johna Godfreya. „Ojciec chrzestny” „Ultry” Norman Denning
(w tym czasie szef sekcji w OIC) tak wyra˝a∏ si´ o przysz∏ym twórcy Jamesa Bonda:
„Wiele idei Iana by∏o po prostu g∏upich…,
jednak wiele wybranych z potoku idei otacza∏a pewna aura potencjalnej mo˝liwoÊci,
zmuszajàc nas by pomyÊleç dwa razy, nim
wyrzucimy je do kosza na Êmieci”. Tak wi´c
Fleming zaproponowa∏ zainscenizowanie
katastrofy jakiejÊ niemieckiej jednostki
na Atlantyku i przechwycenie rzeczywistego okr´tu pos∏anego na pomoc znajdujàcym si´ w „nieszcz´Êciu” towarzyszom.
OczywiÊcie z tego dzikiego planu nic nie
wysz∏o, jednak stanowiàca jego sedno
zdrowa idea, okaza∏a si´ kluczem do sukcesu.
W czasie rajdu na Lofoty 4 marca 1941
roku grupa aborda˝owa z niszczyciela Somali pod dowództwem lt. Warmington
zdoby∏a na pok∏adzie niemieckiego okr´tu
stra˝niczego Krebs (NN 04) rotory maszyny szyfrujàcej i ró˝norodne dokumenty,
wÊród których by∏y tak˝e tabele kluczy
„Enigmy”, pozwalajàce odczytywaç niemieckie meldunki przez kilka tygodni.
Wiedza uzyskana w wyniku rozszyfrowania lutowych meldunków, pozwoli∏a deszyfrowaç wszystkie morskie komunikaty
w kwietniu i maju 1941 roku, choç efektywnoÊç i operatywnoÊç prac pozostawia∏a
jeszcze wiele do ˝yczenia.

W tym czasie wspó∏pracownik OIC
Harry Hinsley [przysz∏y oficjalny historyk
brytyjskiego wywiadu] twórczo rozwinà∏
idee Fleminga. Na jego stole le˝a∏y rozszyfrowane meldunki niemieckich jednostek
meteorologicznych. Na ka˝dej z nich,
zgodnie z jego wyobra˝eniem, znajdowa∏
si´ spis kluczy kodowych pozwalajàcy
na nastawienie przekazu informacji w ka˝dym dniu miesiàca. A niektóre jednostki
meteo mia∏y zapas kluczy na 2 – 3 miesiàce, w zale˝noÊci od przewidywanego czasu
trwania rejsu.
Brytyjczycy nie przepuÊcili ˝adnej okazji
„uzupe∏nienia kolekcji” niemieckich tajnych materia∏ów. W rejonie wyspy Jan
Mayen w rezultacie przeprowadzonej operacji specjalnej, z wykorzystaniem materia∏ów uzyskanych z namiaru radiowego,
brytyjskie niszczyciele Somali i Tartar przechwyci∏y niemieckie trawlery München
(7 maja) i Lauenburg (28 czerwca) wykorzystywane w charakterze jednostek rozpoznania meteorologicznego.
Trawlery operowa∏y na oceanie po
3 miesiàce i regularnie przekazywa∏y meldunki o pogodzie, namierzenie ich nie stanowi∏o problemu. Na pok∏adzie München
zdobyto maszyn´ szyfrujàcà, ksi´g´ szyfrów ∏àcznoÊci bliskiej, kodowà ksià˝k´
meteo oraz siatk´ koordynat morskich.
By∏ to „po∏ów”, który przyniós∏ Brytyjczykom wiele po˝ytku – Êredni czas mi´dzy
przechwyceniem meldunku a jego odczytaniem, skróci∏ si´ z 11 dni (wg stanu na 21
maja) do 4 godzin (wg stanu na 1 czerwca). Przechwycenie jednostki meteo by∏o
jednak tylko rozwiàzaniem czasowym, bowiem szybko skoƒczy∏ si´ obowiàzywania
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zdobytych kluczy szyfrowych. Na pok∏adzie Lauenburg zdobyto klucze obowiàzujàce ju˝ w lipcu. Dzi´ki tym „∏upom” mo˝liwe by∏o odczytywanie niemieckich
komunikatów od sierpnia 1941 roku, praktycznie do koƒca wojny. Wed∏ug s∏ów Richelsona Brytyjczycy mieli przy tym nadzieje, ˝e Niemcy nadal b´dà sàdziç i˝
obie jednostki posz∏y na dno wraz z ca∏ym
materia∏em kryptograficznym.
G∏ówny „podarunek” otrzymali jednak
Brytyjczycy w dniu 8 maja 1941 roku
przy okazji zdobycia okr´tu podwodnego
U 110. Wówczas w ich r´ce wpad∏a nie tylko sprawna maszyna szyfrujàca, ale tak˝e
ca∏y komplet dokumentów tajnej ∏àcznoÊci, obowiàzujàcy do koƒca czerwca 1941
roku. W rezultacie tej w sumie przypadkowej operacji w Bletchley Park powsta∏a
mo˝liwoÊç czytania niemieckich radiogramów przekazywanych za pomocà „Enigmy”. Nawet po wygaÊni´ciu czasu obowiàzywania tych dokumentów, Brytyjczycy
mieli tylko krótkotrwa∏e trudnoÊci z odczytywaniem nowych szyfrów. Ka˝dy nowy
miesi´cznych klucz niemieckich si∏ podwodnych by∏ rozszyfrowywany w czasie
2 dób.
Panuje przekonanie, ˝e w okresie póêniejszym Brytyjczycy musieli zrezygnowaç
z przeprowadzania dalszych operacji w celu zdobycia niemieckich materia∏ów szyfrowych w obawie by nie wzbudziç podejrzeƒ nieprzyjaciela co do bezpieczeƒstwa
szyfrów. Trudno zgodziç si´ z takà opinià.
Po pierwsze, praktycznie wszystko zdobyli
ju˝ na pok∏adzie U 110, po drugie, kogo
mo˝na by∏o ewentualnie przechwyciç w latach 1942-1943? Rozpoznaniem meteo
zajmowa∏y si´ ju˝ tylko okr´ty podwodne,
a o przechwyceniu rajdera czy „przerywacza blokady” mo˝na by∏o tylko pomarzyç,
bowiem w przypadku w∏asnego zagro˝enia
jednostki te dokonywa∏y samozatopienia,
a gdy stawia∏y opór niszczono je bezlitoÊnie. Gdy Niemcy w prowadzili szyfr „Triton”, Brytyjczycy mieli nadziej´ na zdobycie nowych materia∏ów szyfrowych, co
uda∏o im si´ 30 paêdziernika 1942 roku
na pok∏adzie U 559. Do tego czasu, a wi´c
przez niemal rok, nawet brytyjskie „komputery” niewiele mog∏y pomóc. A gdyby
dzielni marynarze, z których 2 zgin´∏o
w czasie ryzykownej operacji, nie zdo∏ali
wyciàgnàç nowej „Enigmy” z okr´tu podwodnego? Jak wp∏yn´∏o by to nie tylko
na dalszà walk´ s∏u˝b dekrypta˝u Niemiec
i Wielkiej Brytanii, ale tak˝e na przebieg
ca∏ej Bitwy o Atlantyk? Warto zastanowiç
si´, czy w tym przypadku by∏o by miejsce
na wskazane wczeÊniej wàtpliwoÊci?
W koƒcowej fazie wojny Brytyjczycy,
rzeczywiÊcie utracili zainteresowanie
do „kolekcjonowania” niemieckich ma-
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szyn szyfrujàcych. Widaç by∏o, ˝e z pewnà
dozà wy˝szoÊci liczyli i˝ Niemcy nie sà
w stanie wymyÊlaç niczego gruntownie nowego, zaÊ s∏u˝by dekrypta˝u w tym czasie
pracowa∏a bez zarzutu. Dlatego te˝ w roku
1944 nawet nie próbowali pozyskaç najnowszej „Enigmy” z zatopionego na Zatoce Fiƒskiej U 250. Maszyna ta nie stanowi∏a szczególnie cennej zdobyczy dla radzieckiej marynarki wojennej, bowiem
s∏u˝by tej floty nie dysponowa∏a technicznymi Êrodkami do dekrypta˝u. Brytyjscy
przedstawicie poprosili jedynie o informacje dotyczàce torped akustycznych, których szerokie zastosowanie przez Niemców, stanowi∏o nadal zagro˝enie ich interesów.
Rozumiejàc ogromne znaczenie informacji uzyskiwanych przez Brytyjczyków
w wyniku rozszyfrowania niemieckich
meldunków, warto zastanowiç si´ nad pochodzeniem terminu „Ultra”, które wielu
rozumie w ró˝noraki sposób. Jeden z naszych szanowanych kpt. I rangi (kmdr) doszed∏ nawet do tego, ˝e uzna∏ za „Ultr´”
urzàdzenie elektromechaniczne wykorzystywane do odczytywania radiogramów.
W rzeczywistoÊci termin ten narodzi∏ si´
w brytyjskich s∏u˝bach specjalnych. Jak pisze Beasly, na pewnym etapie w OIC doszli do wniosku, ˝e trzeba znaleêç sposób
„umo˝liwiajàcy zapoznawanie si´ z rozszyfrowanymi radiogramami, jedynie niewielkiej grupie oficerów”. Wówczas wspó∏pracownik OIC cmdr (kmdr por.) Colpoise
zaproponowa∏ nadanie takim materia∏om
gryfu „Ultra”. Z czysto brytyjskim poczuciem humoru Beasly zauwa˝y∏, ˝e „by∏o to
zapewne jedyne ∏aciƒskie s∏owo, jakie zdo∏a∏ przypomnieç sobie dzielny cmdr”.
W ten sposób terminem „Ultra” zacz´to
potocznie nazywaç wszystkie znane Brytyjczykom tajne informacje, otrzymane dzi´ki dekrypta˝owi5.
Rozszyfrowane radiogramy rodzi∏y jednak inne problemy, wymaga∏y podj´cia decyzji w zakresie kr´gu ich odbiorców, tak
by zaznajamiaç z ich treÊcià tych, którym
by∏o to niezb´dne. Teksty rozszyfrowanych
w Bletchley Park radiogramów wysy∏ano
dalekopisem do OIC Royal Navy, gdzie
dokumenty trafia∏y do odpowiednich sekcji, a nast´pnie by∏y rozsy∏ane wg bardzo
Êcis∏ego rozdzielnika do: G∏ównego Sztabu
Morskiego, dowódcy Home Fleet i innych
flot, dowódcom lotnictwa obrony wybrze˝a, bombowego i myÊliwskiego, a tak˝e
jeszcze kilku wy˝szym oficerom. Na czele
tej listy znajdowa∏ si´, czemu nie nale˝y si´
w zasadzie dziwiç – Pierwszy Lord Admiralicji adm. Dudley Pound. I tu jeden brytyjskich niuansów – Pierwszy Lord Admiralicji nie mia∏ dopuszczenia do OIC i jego sekretów. W Admiralicji na rozdzielniku ma-

teria∏ów OIC znajdowali si´: zast´pcy i pomocnicy szefa G∏ównego Sztabu Morskiego, szefowie zarzàdów i ich zast´pcy oraz
oficerowie dy˝urni Royal Navy. Przekazywanie informacji odbywa∏o si´ za pomocà
jednorazowych zaszyfrowanych notatek.
Orygina∏ rozszyfrowanego tekstu by∏ przekazywany wraz z komentarzami OIC,
z tym ˝e, fakty i oceny by∏y wyraênie rozgraniczone. Wykonawcy otrzymywali dla
zachowania tajnoÊci êród∏a, informacje
w maksymalny sposób „zamaskowanà” danymi pochodzàcymi z innych materia∏ów
wywiadowczych.
OczywiÊcie nie wszystkie informacje
z gryfem „Ultra” mia∏y t´ samà wag´
i wartoÊç operacyjnà. Trudno powiedzieç
by przechwycenie i rozszyfrowanie informacji o operacji „Zar” by∏o dla Bletchley
Park i OIC jakimÊ specjalnie wyró˝niajàcym si´ wydarzeniem w toku sta∏ego rozpracowywania przeciwnika.

Kropka nad „i”
Pozostaje pytanie: na jakim dok∏adnie
etapie przekazu rozkazów od dowództwa
do wykonawców operacji „Zar” nastàpi∏
„przeciek” informacji, który ostatecznie
doprowadzi∏ do przechwycenia Ulm? Aby
spróbowaç tego dokonaç, nale˝y zapoznaç
si´ ze strukturà dowodzenia Kriegsmarine
na pó∏nocnym teatrze dzia∏aƒ wojennych,
jego funkcjami, porzàdkiem wspó∏dzia∏ania, a tak˝e wykorzystywanymi systemami
i kana∏ami ∏àcznoÊci.
Organizacja dowodzenia niemieckimi
si∏ami morskimi jako ca∏oÊcià, a na pó∏nocnym teatrze morskim w szczególnoÊci,
w czasie wojny nie tylko pozostawa∏a oci´˝a∏à i ma∏o zrozumia∏à, ale tak˝e podlegajàcà cz´stym zmianom.
Dowództwo operacyjne jednostek nawodnych i okr´tów podwodnych na Pó∏nocy znajdowa∏o si´ w r´kach sztabu Morskiej Grupy „Nord” (d-ca gen-adm. Rolf
Carls), mieszczàcego si´ w Kilonii, ca∏kiem daleko od miejsca akcji. BezpoÊrednie dowodzenie operacjami na wodach
arktycznych sprawowa∏ tak zwany „Admira∏ Arktyki” (adm. Hubert Schmundt,
a od sierpnia 1942 r. wiceadm. August
Thiele), którego sztab mieÊci∏ si´ w Narwiku na pok∏adzie jednostki sztabowej Tanga. Poza tym w Norwegii znajdowa∏ si´
jeszcze dowódca floty nawodnej (gen5. F. Winterbotem w swojej pracy Operacja „Ultra”
sobie przypisuje narodziny terminu. Mówi mianowicie,
˝e poczàtkowo zdecydowano o oznaczaniu materia∏ów
uzyskanych za pomocà „Enigmy” gryfem „Ultra secret”, który póêniej skrócono do samego „Ultra”. Te
ró˝nice sà zrozumia∏e, bowiem autor reprezentowa∏
w Intelligence Service interesy RAF i rzecz jasna przecenia∏ swój wk∏ad w organizacj´ wykorzystania rozszyfrowanych materia∏ów, spychajàc na drugi plan specjalistów z Bletchley Park – rzeczywistych g∏ównych
uczestników tej tajnej operacji wywiadowczej.
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-adm. Otto Schniewind), który latem 1942
przebywa∏ na pok∏adzie okr´tu liniowego
Tirpitz. Choç operacyjnie podlega∏ on dowództwu Grupy „Nord”, to w∏aÊnie w jego
gestii znajdowa∏o si´ taktyczne dowodzenie du˝ymi okr´tami nawodnymi. W Narwiku stacjonowa∏ dowódca zespo∏u krà˝owników wiceadm. Oskar Kummetz.
W Norwegii rozmieszczone by∏y tak˝e inne szczeble dowodzenia, o niekiedy zupe∏nie egzotycznych nazwach, w których wzajemnym splocie trudno si´ po∏apaç – „Admira∏owie wybrze˝a”, dowódcy i kapitanowie portów, dowódcy ró˝nych flotylli
i pododdzia∏ów obrony wybrze˝a, a tak˝e
lotnictwa morskiego.
¸àcznoÊç mi´dzy rozmaitymi sztabami
morskimi by∏a zorganizowana za pomocà
linii dalekopisowych i telefonicznych, rozciàgni´tych na setki kilometrów w tundrze,
o których Niemcy mieli nadziej´, ˝e sà poza dost´pem nieprzyjaciela. Poniewa˝ jednak Niemcy nie mieli fizycznej mo˝liwoÊci
pe∏nego zabezpieczenia na ca∏ej d∏ugoÊci
linii ∏àcznoÊci w tundrze, szwedzkie s∏u˝by
wywiadu znalaz∏y sposób pod∏àczenia si´
do nich i czerpania tà drogà wa˝niejszych
informacji o zamiarach Wehrmachtu,
Luftwaffe i Kriegsmarine. Te informacje
docierajàce do Brytyjczyków za poÊrednictwem attache morskiego Denhama, oceniane by∏y jako „wyjàtkowo wa˝ne”.
Nie mo˝emy przeÊledziç wszystkich niuansów opracowania planów w g∏´bi struktur Kriegsmarine. W charakterze przyk∏adu mo˝emy pos∏u˝yç si´ informacjà zawartà w ksià˝ce D. Irving Rozgrom konwoja
PQ-17.
W toku ustalania planu operacji
„Rösselsprung” adm. Carls osobiÊcie wyjaÊnia∏ swoim podkomendnym adm.
Schniewind i adm. Schmundt szczegó∏y
opracowanego w jego sztabie planu, a dopiero póêniej sztab SKL uwzgl´dni∏ zalecenia Grupy „Nord” i szczegó∏owe propozycje dowódcy floty. Schniewind i Carls
uzgadniali szczegó∏y operacji korzystajàc
z dalekopisu, podobnie rzecz mia∏a z ∏àcznoÊcià mi´dzy Narwikiem i Kilonià.
W tym czasie Carls kontaktowa∏ si´ z SKL
telefonicznie, na obszarze Rzeszy nie zachodzi∏a obawa pod∏àczenia si´ przeciwnika do kana∏ów ∏àcznoÊci. Dowódca Kriegsmarine wielki admira∏ Erich Raeder prowadzi∏ wszystkie rozmowy z Kilonià drogà
radiowà, a w szeregu przypadków równie˝
telefonicznie. Drogà radiowà przekazywano równie˝ zaszyfrowane rozkazy dla niemieckich okr´tów liniowych, a nast´pnie
równie˝ i same rozkazy z Kilonii. OczywiÊcie dla szybkiego przekazywania informacji operacyjnych sztabom Schmundta,
Schniewinda, Kummetza, SKL, sztabowi
5 Floty Powietrznej, adm. Carls korzysta∏
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równie˝ z radia. Nie mówiàc ju˝ o wys∏aniu radiogramu do Schniewinda z rozkazem wyjÊcia w morze i trasà rejsu. Tym samym Niemcy aktywnie korzystali z eteru,
zapominajàc o ostro˝noÊci, choç ca∏y czas
dysponowali siecià ∏àcznoÊci telefonicznej
i dalekopisowej. Zrozumia∏e, ˝e podobne
powiàzania i uzgodnienia wymaga∏y
zwi´kszonej eksploatacji ró˝norodnych
kana∏ów ∏àcznoÊci, dajàc tym samym przeciwnikowi mo˝liwoÊç przenikni´cia zamys∏ów niemieckiego dowództwa.
Co prawda, Beasly nie akcentuje szczególnie faktu rozszyfrowania radiogramów
rozmów wy˝szych szczebli dowodzenia
Kriegsmarine, potwierdzajàc jedynie ich
przechwytywanie. Z du˝à ∏atwoÊcià Brytyjczycy równie˝ przechwytywali rozmowy
mi´dzy niemieckimi okr´tami stacjonujàcymi w Westfjord i Altenfjord. Zrozumia∏e, ˝e bezpoÊrednio przed wyjÊciem w morze okr´ty zachowywa∏y cisz´ radiowà, natomiast p∏ynà∏ do nich potok instrukcji
i informacji z ró˝nych brzegowych organów dowodzenia. Bez trudnoÊci przechwycono przyk∏adowo, meldunki z niemieckich niszczycieli eskortujàcych Tirpitz we
wrzeÊniu 1942 czy Scharnhorst w grudniu
1943. Meldunki z zespo∏ów znajdujàcych
si´ na morzu, by∏y rozszyfrowane zadziwiajàco szybko: do Narwiku w ciàgu
1 godz., do sztabu Grupy „Nord” –
w 2 godz., a do sztabu SKL – 3 – 4 godz.
(prawda, ju˝ we wrzeÊniu 1943 r.) Radiogramy dowództwa niemieckich si∏ podwodnych na Pó∏nocy odczytywano po
3 godz. od chwili przechwycenia, a radiogramy z niemieckich samolotów – natychmiast. Wy∏awiano równie˝ i deszyfrowano
takie „drobiazgi” jak rozkaz dla kutra tra∏owego R 121 o dostarczeniu na pok∏ad
Scharnhorst kontradm. Beya czy rozkaz
o wyjÊciu w morze patrolowca V 5903.
Cz´sto radiogramy przechwycone z Pó∏nocnej Norwegii by∏y ma∏o pewne, jednak
wypada przypomnieç, ˝e Brytyjczycy przez
ca∏à wojn´ odczytywali szyfr „Hydra”, chocia˝ niekiedy mieli przerwy zwiàzane z z∏o˝onoÊcià nowych tabel szyfrów, które musieli na bie˝àco sprawdzaç. Beasly podkreÊla, ˝e w∏aÊnie tym szyfrem pos∏ugiwa∏y si´
na wodach przybrze˝nych patrolowce
i tra∏owce eskortujàce okr´ty podwodne
w czasie wyjÊcia w morze i zmianach dyslokacji mi´dzy bazami, których meldunki
czytano regularnie. Z tych meldunków
przekazywanych przy pomocy kodu „Hydra” przez ma∏e jednostki, Brytyjczycy
czerpali informacje o planach wykorzystania przez Niemców du˝ych okr´tów nawodnych.
Z przedstawionych wy˝ej informacji
mo˝na wyciàgnàç pewne wnioski o przyczynach pora˝ki operacji „Zar”. Pewne

szczegó∏y planu operacji Brytyjczycy mogli
otrzymaç od Szwedów z nas∏uchu rozmów
mi´dzy Narwikiem i Kilonià, prowadzonych przy u˝yciu linii kablowych. Potwierdzenie wyst´powania takiej mo˝liwoÊci
znajdujemy w pracy M. Jokipii Finlandija
na puti k wojnie. Fiƒski autor pisze, ˝e
szwedzki wywiad z∏ama∏ niemieckie szyfry,
dzi´ki czemu „dyplomatyczne i wojskowe
komunikaty mo˝na by∏o czytaç jak otwartà
ksià˝k´”.
Brytyjski wywiad radiowy móg∏ otrzymaç informacj´ o rozpocz´ciu operacji
z ró˝nych êróde∏. Po pierwsze, stawiacz
min w czasie wyjÊcia w morz´ by∏ eskortowany przez niszczyciele, po drugie,
przed wyjÊciem tra∏owce przetra∏owa∏y
farwatery, po trzecie, okr´ty podwodne
otrzyma∏y rozkaz o retransmisji meldunków z Ulm. Wszystkie przechwycone rozmowy rozszyfrowano w Bletchley Park
i przekazano do OIC Royal Navy. OczywiÊcie trudno niedoceniaç równie˝ znaczenia innych êróde∏ wywiadowczych, zw∏aszcza wywiadu agenturalnego. Co prawda,
informacje o mo˝liwoÊciach brytyjskiej
agentury w Norwegii sà doÊç zró˝nicowane. Beasly w swojej pracy mówi o s∏aboÊci
norweskiej agentury w poczàtkach 1942
roku, jej kiepskiej organizacji i brakach
Êrodków technicznych, które trudno by∏o
zrekompensowaç meldunkami z brytyjskich okr´tów podwodnych operujàcych
o brzegów Norwegii. Przyznaje on jednak,
˝e póêniej „norweska agentura pokaza∏a
jeszcze swój pazur”. Dla odmiany D. Irving
zauwa˝a, ˝e „…w rejonie Altenfjord sojusznicy dysponowali bardzo pewnym êród∏em”.
Równie˝ niemiecki admira∏ Schmundt potwierdza∏, ˝e „na podstawie dotychczasowych doÊwiadczeƒ, trzeba stwierdziç, i˝ o ruchach naszych okr´tów donosili ciàgle drogà
radiowà agenci przeciwnika”.
Mimo to, nie baczàc na dobrà informacj´ brytyjskich s∏u˝b specjalnych o zamiarach nieprzyjaciela, przechwycenie Ulm
w du˝ej mierze mo˝na uznaç za rzeczywiÊcie przypadkowe. Gdyby w Murmaƒsku
nie znajdowa∏ si´ akurat zespó∏ sojuszniczych okr´tów, niemiecki stawiacz min
„wyszed∏ by suchà nogà z opresji”, zaÊ brytyjskie niszczyciele praktycznie by∏y by pozbawione mo˝liwoÊci rozstrzelania niemal
bezbronnej jednostki6.
Beasly potwierdza, ˝e rozkaz przechwycenia wyda∏a Admiralicja, jednak nie precyzuje kto i na jakim szczeblu podjà∏ decyzj´. Jedno jest pewne, nie uczestniczy∏
6. kompetentny historyk Jürgen Rohwer przypisuje
przypadek przychwycenia Ulm niekorzystnemu zbiegowi okolicznoÊci, poniewa˝ brytyjskie niszczyciele
mia∏y jakoby przeprowadzaç „wypad przeciwko arktycznym wybrze˝om Norwegii” (Chronology of the War
at Sea 1939-1945 wydanie z 1992).
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„Ultra” kontra Ulm
w tym procesie dowódca Home Fleet
adm. John Towey, który znajdowa∏ si´
w sta∏ym konflikcie z Admiralicjà, protestujàc przeciwko jej wtràcaniu si´ w dowodzenie operacyjne.
Przechwycenie nastàpi∏o raptem w 5 godzin po otrzymaniu radiogramu Admiralicji. Przedziwna operatywnoÊç! Brytyjczyków nie wstrzyma∏a nawet mo˝liwoÊç
przechwycenia przez Niemców tak bezapelacyjnego rozkazu, który jasno wskazywa∏ na êród∏o informacji. W tym przypadku nie starczy∏o bowiem czasu na odpowiednie „zamaskowanie” motywów rozkazu, jak to zwykle czyniono w przypadku
korzystania z materia∏ów „Ultry”, które
„przykrywano” innymi êród∏ami informacji. By∏ to Êrodek niezb´dny, bo wed∏ug
s∏ów Irvinga „niemiecka s∏u˝ba dekrypta˝u
osiàgn´∏a w tym czasie [lipiec 1942] apogeum swojej efektywnoÊci i jak dziÊ wiadomo z niemieckich archiwów, radiogramy
Admiralicji by∏y regularnie przechwytywane
i odczytywane”. Na Pó∏nocy zajmowa∏a si´
tym kompania nas∏uchu radiowego 5 pu∏ku ∏àcznoÊci Luftwaffe, stacjonujàca
w Kirkenes.
Dlaczego Brytyjczycy postanowili a˝ tak
zaryzykowaç zupe∏nie nie wiadomo. Powinni byli przypuszczaç, ˝e przechwycenie
zwyk∏ego stawiacza min, wykonujàcego
drugorz´dne i lokalne zadanie (w dodatku
jeszcze poza swojà strefà operacyjnà), mo˝e spowodowaç podejrzenia Niemców co

do niezawodnoÊci w∏asnych szyfrów.
W OIC doskonale wiedziano, ˝e przy braku innych informacji o pozycji Ulm, nie nale˝a∏o korzystaç z danych „Ultry”. „Okazja” by∏a jednak zbyt du˝a by z niej zrezygnowaç! Ryzyko by∏o jednak usprawiedliwione: zatopienie stawiacza min nie wzburzy∏o specjalnie Niemców, którzy po raz
kolejny zapisali je na konto „przypadku”.
Najprawdopodobniej, przy braku istotnych sukcesów wojennych, przechwycenie
Ulm odby∏o si´ pod has∏em „na bezrybiu
i rak ryba” W paÊmie pora˝ek ten incydent
by∏ przecie˝ jaÊniejszym punktem. Na tajemnice podj´tej decyzji Êwiat∏o rzuciç
mogli jedynie oficerowie OIC, a szczególnie m∏odszy oficer Garrison, który odpowiada∏ za sytuacj´ na wodach norweskich.
Tym samym, w tych okolicznoÊciach na zakoƒczenie artyku∏u wypada postawiç wielokropek zamiast kropki.
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SUPLEMENT
Jeden z norweskich pancerników obrony wybrze˝a typu Norge.
fot. zbiory Andrzej Danilewicz
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Lider drugiej serii amerykaƒskich okr´tów dowodzenia si∏ami desantowymi Mount McKinley (AGC-7) sfotografowany w Philadelphia
Navy Yard w dniu 7 maja 1944 roku. Jednostka w kamufla˝u wzorów
plamistych Schemat 32/8F. Na jej maszcie kratownicowym widoczna
antena radaru SK-2.
fot. zbiory Arthur D. Baker III

Amerykaƒskie okr´ty dowodzenia
Cz´Êç
Cz´Êç II –– jednostki
jednostki typów
typów Appalachian,
Appalachian, Ancon
Ancon ii Mount
Mount McKinley
McKinley
I

dea okr´tów dowodzenia pochodzi
z poczàtków XX wieku, kiedy to w 1903 roku z inicjatywy admira∏a Makarowa zbudowano w Rosji jacht A∏maz, który by∏ u˝ywany jako jednostka sztabowa. Cztery lata
póêniej, w Wielkiej Brytanii wprowadzono
do s∏u˝by wykorzystywany tak˝e do celów
dowodzenia niszczyciel Swift. Pierwszym
okr´tem tej klasy we flocie Stanów Zjednoczonych by∏ transportowiec Great Northern.
W∏aÊciwy jednak rozwój okr´tów tej klasy
nastàpi∏ dopiero podczas II wojny Êwiatowej, kiedy to szczególnie nasili∏y si´ potrzeby precyzyjnego koordynowania skomplikowanych operacji desantowych.

Geneza amerykaƒskich
okr´tów dowodzenia desantem
TrudnoÊci z koordynacjà wielkich operacji
desantowych da∏y znaç o sobie ju˝ w okresie
I Wojny Âwiatowej. Pomi´dzy lutym 1915,
a styczniem 1916 roku si∏y zbrojne Ententy
usi∏owa∏y zajàc turecki pó∏wysep Gallipoli,
co uwa˝ano za najlepszy sposób obrony zagro˝onego przez Turków Egiptu. Prowadzona wówczas tzw. Kampania Dardanelska zakoƒczy∏a si´ jednak wielkà kl´skà aliantów.
Zmuszone ostatecznie do ewakuacji oddzia∏y brytyjskie, francuskie, australijskie, nowozelandzkie i hinduskie straci∏y niemal 150
tys. ˝o∏nierzy, podczas gdy straty tureckie si´gn´∏y 186 tys. obroƒców pó∏wyspu. Równie
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dotkliwe okaza∏y si´ dla Ententy straty
na morzu. Alianci stracili wówczas 6 okr´tów liniowych (brytyjskie: Majestic, Goliath,
Ocean, Irresistible, i Triumph oraz francuski
Bouvet), a tak˝e 7 okr´tów podwodnych
(4 brytyjskie: AE2, E7, E15 i E20 oraz 3 francuskie: Turquoise, Joule i Mariotte). Straty floty tureckiej ograniczy∏y si´ do pancernika
Barboros Hayreddin, ma∏ego niszczyciela
Yarhisar oraz torpedowca Demirihissar.
Kampania Dardanelska kosztowa∏a tak˝e
utrat´ stanowiska Pierwszego Lorda Admiralicji przez Winstona Churchilla. Jednà
z przyczyn niepowodzenia oraz znacznych
strat ludzkich, zarówno podczas rozpocz´tej
w dniu 26 kwietnia 1915 roku inwazji na po∏udniowym kraƒcu pó∏wyspu Gallipoli, jak
i póêniejszej (6 sierpnia) operacji desantowej
w Zatoce Suw∏a by∏a niedostateczna koordynacja dzia∏aƒ. Skutkiem tego by∏o niewykorzystanie mo˝liwoÊci operacyjnych na kierunkach, na których desanty odnios∏y
powodzenie oraz niejednokrotnie biernoÊç
i brak wsparcia wojsk zgrupowanych w rejonach, obok których toczy∏y si´ szczególnie
ci´˝kie zmagania.
Z podobnymi problemami alianci spotkali si´ równie˝ podczas pierwszych, wielkich operacji desantowych w II Wojnie
Âwiatowej. Brak by∏o na przyk∏ad dostatecznej koordynacji dzia∏aƒ w czasie rozpocz´tej w dniu 8 listopada 1942 roku Opera-

cji „Torch” – inwazji Sprzymierzonych
w Afryce Pó∏nocnej. Mimo stosunkowo
niewielkiego oporu wojsk francuskich, lojalnych wobec rzàdu Vichy, z∏a koordynacja
oraz niedostateczne wsparcie przyczyni∏y
si´ do opóênienia dzia∏aƒ nara˝ajàc na niepotrzebne niebezpieczeƒstwo làdujàce oddzia∏y. Szczególnie odczuli to Amerykanie,
prowadzàcy operacj´ w ramach Zgrupowania Zachodniego, którego wojska mia∏y làdowaç na zachodnim wybrze˝u Maroka,
pomi´dzy Safi i Mehedia.
Okr´tem dowodzenia tego Zespo∏u by∏
ci´˝ki krà˝ownik Augusta (CA-31) – jednostka flagowa kontradmira∏a Henry Kenta Hewitta. Na jej pok∏adzie zaokr´towany
by∏ równie˝ genera∏-major George S. Patton, dowódca amerykaƒskich si∏ desantowych w Maroku. Krà˝ownik zosta∏ specjalnie przystosowany do pe∏nienia nietypowej
dla siebie roli. Okr´t otrzyma∏ dodatkowe
radiostacje oraz wyposa˝enie mieszkalne
dla oficerów i ˝o∏nierzy sztabu dowodzenia
desantem. W praktyce Êrodków ∏àcznoÊci
okaza∏o si´ dalece za ma∏o, a stosunkowo
ma∏e pomieszczenia krà˝ownika by∏y zbyt
przepe∏nione aby sztab operacji móg∏ efektywnie wykonywaç swe zadania. Ponadto,
okr´t kilkakrotnie musia∏ opuszczaç pozycje, na których sztabowcy mieli najlepszy
przeglàd sytuacji. Wiàza∏o si´ to z koniecznoÊcià udzielania wsparcia artyleryjskiego
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Brytyjski okr´t dowodzenia Bulolo, który sta∏ si´ inspiracjà dla Amerykanów w budowie swoich jednostek tej klasy.
fot. „Warship”

oddzia∏om znajdujàcym si´ ju˝ na brzegu
oraz ostrza∏em francuskich baterii artylerii
nadbrze˝nej na przylàdku Fedala1. Humorystyczne w pewnym sensie zdarzenie mia∏o miejsce podczas odpierania ataku na si∏y
inwazyjne zespo∏u niszczycieli francuskich,
które wysz∏y z pobliskiej Casablanki. Podmuch pierwszej salwy artylerii g∏ównej
krà˝ownika zrzuci∏ z ˝urawików do wody
motorówk´, na której znajdowa∏y si´
wszystkie rzeczy osobiste przygotowujàcego si´ do zejÊcia na làd genera∏a Pattona.
W raporcie, który admira∏ Hewitt przekaza∏ bezpoÊrednio po zakoƒczeniu dzia∏aƒ,
jego stanowisko co wykorzystania jednostek bojowych do dowodzenia desantem
by∏ jednoznaczne. Wed∏ug admira∏a: ze
wzgl´du na niedostatek przestrzeni dla zainstalowania odpowiednich Êrodków ∏àcznoÊci oraz zaokr´towania personelu sztabowego ˝aden z okr´tów bojowych Zespo∏u Zachodniego nie nadawa∏ si´ do tego
celu.
Potrzeb´ posiadania specjalnych jednostek, które mog∏yby pe∏niç rol´ okr´tów dowodzenia desantem znacznie wczeÊniej ni˝
Amerykanie dostrzegli Brytyjczycy. Tu˝
przed wybuchem wojny Admiralicja dosz∏a
do wniosku, ˝e ˝adna tego rodzaju operacja
nie mo˝e byç dowodzona z pok∏adu ci´˝kiej
jednostki bojowej takiej jak pancernik, czy
krà˝ownik. Poglàdy te znalaz∏y potwierdzenie we wrzeÊniu 1940 roku pod Dakarem,
kiedy to zadaniem ci´˝kich okr´tów by∏o
przede wszystkim bombardowanie celów
na brzegu. Ponadto, musia∏y one byç dyspozycyjne dla odparcia ewentualnego zagro˝enia ze strony jednostek bojowych
nieprzyjaciela2. KoniecznoÊç posiadania
specjalnych okr´tów dowodzenia sta∏a si´
wi´c wyraênie widoczna. Tylko z pok∏adu
takiej jednostki mo˝na by∏o skutecznie ko-
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ordynowaç dzia∏ania po∏àczonych si∏ i monitorowaç sytuacj´ taktycznà na akwenie
desantu. Ponadto, mog∏y na niej znajdowaç
si´ stanowiska dowodzenia wszystkich rodzajów wojsk zaanga˝owanych w operacji,
w tym tak˝e gotowe do transportu na brzeg
sztaby jednostek làdowych. Poniewa˝
na poczàtku wojny marynarka Brytyjska nie
dysponowa∏a nadwy˝kà jednostek odpowiednich do przebudowy, do koncepcji tej
powrócono dopiero w raporcie Inter-Service Committee and Communications z dnia
14 stycznia 1942 roku. Oprócz oczywistych
zalet okr´tu dowodzenia zwiàzanych z jego
funkcjà podczas inwazji, w raporcie zwrócono uwag´ na mo˝liwoÊç jego wykorzystania do çwiczeƒ i szkolenia w czasie bezpoÊrednich przygotowaƒ do operacji desantowej. Koncepcja budowy okr´tów dowodzenia zosta∏a zaaprobowana przez komitet
Szefa Sztabu Marynarki Brytyjskiej w dniu
28 stycznia 1942 roku.
Ze wzgl´du jednak na brak odpowiedniego tona˝u, przebudow´ pierwszej jednostki – krà˝ownika pomocniczego Bulolo3. rozpocz´to dopiero w marcu 1942 roku, a wi´c na osiem miesi´cy przed inwazjà
w Afryce Pó∏nocnej. Prace na jednostce
ukoƒczono w czerwcu 1942 roku. W jej wyniku pierwszy okr´t dowodzenia otrzyma∏
oddzielne systemy radiokomunikacji dla
jednostek làdowych, morskich i powietrznych oraz wspólny system pozwalajàcy
na koordynacj´ ich dzia∏aƒ. Aby zminimalizowaç efekt nak∏adania si´ fal radiowych
wi´kszoÊç nadajników zosta∏a zainstalowana na rufie, a odbiorników w cz´Êci dziobowej jednostki. Poszczególne rodzaje si∏
zbrojnych otrzyma∏y oddzielne pomieszczenia sztabowe, przy czym do specjalnego
pomieszczenia sp∏ywa∏y informacje od poszczególnych rodzajów si∏ zbrojnych, gdzie

koordynowano ich dzia∏ania. Okr´t wyposa˝ono w kilka ma∏ych jednostek desantowych, którymi mo˝na by∏o transportowaç
na brzeg dowódców wraz z ich sztabami.
IloÊç pomieszczeƒ na Bulolo by∏a wystarczajàca do zaokr´towania liczàcej 300 osób
za∏ogi oraz oko∏o 200 oficerów i szeregowych nale˝àcych do jednostek sztabowych
desantu. Dla bezpoÊredniej obrony przeciwlotniczej przebudowany krà˝ownik
otrzyma∏ cztery dzia∏a 102 mm (2 x II) oraz
pi´ç pojedynczych dzia∏ek kalibru 40 mm
i jedenaÊcie 20 mm. Po przebudowie jednostka zosta∏a sklasyfikowana przez jako
okr´t-kwatera g∏ówna desantu (LSH –
Landing Ship Headquarters). W podobny
sposób ukoƒczono wkrótce przebudowy
trzech innych statków handlowych: Hilary,
Largs i Lothian. Dzi´ki temu, podczas
Operacji „Torch” Marynarka Brytyjska
mog∏a wykorzystaç dwa okr´ty dowodzenia desantem, przez co efekty operacyjne
Brytyjczyków by∏y lepsze od amerykaƒskich. Okr´tem flagowym Zgrupowania
Wschodniego z wiceadmira∏em sir Haroldem Burroughem na pok∏adzie by∏ Bulolo,
a jednostkà flagowà komandora Troubridge – dowódcy Zgrupowania Centralnego
by∏ Largs.
W po∏owie 1942 roku brytyjski koordynator wspólnych dzia∏aƒ wojennych, rozpoczà∏ poprzez reprezentantów w Waszyngtonie wywieranie nacisków na dowództwo
U.S. Navy, aby marynarka amerykaƒska
równie˝ wprowadzi∏a do s∏u˝by okr´ty dowodzenia. Podczas wizyty, którà w czerwcu
1942 roku sk∏ada∏ w Wielkiej Brytanii
kontradmira∏ Hewitt jego szczególne zainteresowanie wzbudzi∏ przebudowany Bulolo. W dniu 28 lipca 1942 zast´pca szefa sztabu U.S. Navy ds. gotowoÊci bojowej potwierdzi∏ pilnà potrzeb´ przebudowy trzech
jednostek na okr´ty flagowe, które mia∏y
spe∏niaç zadania koordynacji dowodzenia
i zapewnienia ∏àcznoÊci. W raporcie Komisji Jednostek Pomocniczych z dnia 19 wrzeÊnia 1942 roku, jako potencjalnie mo˝liwe
do wykorzystania wskazano kad∏uby trzech
frachtowców typu C-2, które znajdowa∏y si´
w budowie z terminem jej zakoƒczenia
w styczniu 1943 roku. W dniu 30 wrzeÊnia
1942 roku Sekretarz Marynarki formalnie
za˝àda∏ od Administracji ˚eglugi Wojennej
trzech jednostek w celu ich przebudowy
na okr´ty dowodzenia, podobne do jednostek brytyjskich. W dniu 15 paêdziernika
1. Baterie dzia∏ kalibrów 75 mm i 100 mm.
2. Ostatecznie, ze wzgl´du na z∏e warunki pogodowe, które uniemo˝liwi∏y skuteczne bombardowanie wybrze˝a oraz uszkodzenie pancernika Resolution do wysadzenia desantu si∏ brytyjskich i wolnych Francuzów
w okolicach Dakaru nie dosz∏o.
3. Bulolo – zbud.: 1938 r.; 6500 gt; 9110 t; 15 w; jako
krà˝ownik pomocniczy uzbrojony: 7 x 152 mm, 2 x
76 mm.
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1942 roku koncepcja ta zosta∏a zaaprobowane przez Szefów Po∏àczonych Sztabów.
Poczàtkowo, w nomenklaturze amerykaƒskiej jednostki mia∏y zostaç sklasyfikowane
jako „administracyjne okr´ty flagowe”
(APF). Ostatecznie jednak przyj´to dla
nich okreÊlenie: „okr´ty flagowe si∏ desantowych” (AGC).
Przyspieszenie prac projektowych jednostek nowej podklasy spowodowa∏ wspomniany wczeÊniej raport admira∏a Hewitta
z dzia∏aƒ w ramach operacji „Torch”. Biuro
Okr´tów Marynarki Stanów Zjednoczonych pospiesznie przystàpi∏o wi´c do prac
projektowych tak, ˝e pod koniec 1942 roku
gotowe by∏y rysunki pierwszego, amerykaƒskiego odpowiednika Bulolo. Konstrukcja
okr´tów zosta∏a zaaprobowana w dniu 3 lutego 1943 roku. Jej podstawà sta∏y si´ kad∏uby jednoÊrubowych frachtowców typu
C-2, które w du˝ej iloÊci budowano na zlecenie Komisji ˚eglugi Stanów Zjednoczonych4. Przebudowa pierwszych trzech,
budowanych w Federal Shipbuilding and
Drydock Co. w Kearny, New Jersey frachtowców typu C-2S-B1 (o numerach kad∏u-

bów 200-202), zosta∏a zatwierdzona w dniu
15 marca 1943 roku. Noszàce nazwy Appalachian, Blue Ridge oraz Rocky Mount jednostki otrzyma∏y oznaczenia AGC-1, -2 i -3.
Dotkliwy brak okr´tów dowodzenia desantem spowodowa∏ jednak, ˝e Marynarka
w oczekiwaniu na przebudowywane jednostki postanowi∏a przystosowaç do tego
celu zbudowany w 1938 roku, eks-liniowiec
pasa˝erski Ancon. Po japoƒskim ataku
na Pearl Harbor jednostka ta pe∏ni∏a rol´
transportowca wojska armii amerykaƒskiej,
a nast´pnie zosta∏a przej´ta przez flot´.
W jej s∏u˝bie z kolei okr´t bra∏ udzia∏ w inwazji w Afryce Pó∏nocnej przewo˝àc tam ze
Stanów Zjednoczonych oddzia∏y piechoty
morskiej. Krótko po zakoƒczeniu operacji
„Torch” transportowiec przeszed∏ w Norfolk Navy Yard przebudow´ na okr´t dowodzenia. Prace zosta∏y zakoƒczone w dniu
20 kwietnia 1943 roku, po czym Ancon z sygnaturà AGC-4 wszed∏ do s∏u˝by zanim
ukoƒczono przebudow´ któregokolwiek ze
statków typu C-2. Pierwszy amerykaƒski
okr´t dowodzenia desantem zosta∏ skierowany na Atlantyk, gdzie zadebiutowa∏ w in-

wazji na Sycyli´ w lipcu 1943 roku jako
okr´t flagowy kontradmira∏a Alana G. Kirka dowódcy Task Force 85. Nast´pnie, we
wrzeÊniu tego samego roku bra∏ udzia∏ w làdowaniu pod Salerno pod dowództwem teraz ju˝ wiceadmira∏a Henry K. Hewitta.
Jako pierwszy z przebudowywanych statków handlowych typu C-2, w dniu 2 paêdziernika 1943 roku wszed∏ do s∏u˝by Blue
Ridge (AGC-2). Zanim jednak ten okr´t,
jak i wcielone wkrótce po nim Appalachian
(AGC-1) oraz Rocky Mount (AGC-3) by∏y
zdolne do wykonywania zadaƒ operacyjnych, niedostatki koordynacji dzia∏aƒ okaza∏y si´ znacznie bardziej brzemienne
w skutki ni˝ te, które wystàpi∏y w czasie
operacji „Torch”. Nieco ponad rok od inwazji w Afryce Pó∏nocnej, na przeciwleg∏ym
teatrze dzia∏aƒ wojennych – Pacyfiku, rozpocz´∏a si´ operacja „Galvanic” – inwazja
Sprzymierzonych na Wyspy Gilberta.
Okr´tem flagowym ca∏oÊci si∏ desantowych,
których zadaniem by∏o wyparcie Japoƒczy4. US Maritime Commission – poprzednia nazwa
dzisiejszej Maritime Administration.

Fotografia lotnicza Appalachian (AGC-1) – lidera pierwszej serii amerykaƒskich okr´tów dowodzenia si∏ami desantowymi wykonana w dniu
18 paêdziernika 1943 roku. Widoczne charakterystyczne maszty portalowe jednostki.
fot. zbiory Arthur D. Baker III
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ków z atoli Tarawa i Abemama zosta∏ pancernik Maryland (BB-46). Okr´t ten konstrukcyjnie by∏ przystosowany do pe∏nienia
roli jednostki flagowej zespo∏ów floty, b´dàc wyposa˝onym w pomieszczenia sztabowe oraz admiralski pomost dowodzenia.
Prace majàce na celu jego adaptacj´ do pe∏nienia roli okr´tu dowodzenia desantem
morskim, a wi´c jednostki flagowej o znacznie bardziej rozszerzonych zadaniach,
wykonano jednak dopiero podczas jego
przejÊcia na zgrupowanie przedinwazyjne
w Havannah Harbor na Nowych Hebrydach. W czasie operacji „Galvanic” na pok∏adzie pancernika zaokr´towani byli: dowodzàcy Po∏udniowymi Si∏ami Uderzeniowymi (TF 53) kontradmira∏ Harry W. Hill,
dowódca 2 Grupy Wsparcia Ogniowego
(TG 53.4.2) kontradmira∏ Laurence T. Dubose oraz dowódca 2 Dywizji Piechoty
Morskiej genera∏ major Julian C. Smith
wraz ze swoimi sztabami.
Si∏y inwazyjne przyby∏y na miejsce desantu wczesnym rankiem 20 listopada 1943
roku. Zanim jednak Maryland przystàpi∏
do ostrza∏u wyspy Betio zosta∏ przywitany
salwami dwóch dzia∏ 203 mm5 artylerii nabrze˝nej, która by∏a ulokowana na po∏udniowo-zachodnim kraƒcu wyspy. Wystrzeliwszy dziesi´ç salw artylerii g∏ównej

406 mm okr´t uciszy∏ japoƒskà bateri´.
Ostrza∏ ten przyniós∏ wprawdzie doskona∏e
efekty bojowe, spowodowa∏ jednak nieoczekiwane k∏opoty z ∏àcznoÊcià dowodzenia. Podmuchy dzia∏ artylerii g∏ównej sta∏y
si´ bowiem przyczynà uszkodzenia Êrodków radiokomunikacji znajdujàcych si´
na pomoÊcie admiralskim, który by∏ usytuowany na poziomie drugiej wie˝y artylerii
g∏ównej. Maryland wznawia∏ póêniej ogieƒ
jeszcze kilkakrotnie – najpierw dla przygotowania artyleryjskiego desantu, a nast´pnie aby likwidowaç gniazda japoƒskich karabinów maszynowych, które czyni∏y spustoszenie w szeregach làdujàcej piechoty
morskiej. Ka˝dy z tych ostrza∏ów, dla unikni´cia ponownych k∏opotów ze Êrodkami
∏àcznoÊci, by∏ jednak prowadzony z mniejszych kalibrów dzia∏ pancernika.
Operacja na Betio kosztowa∏a ˝ycie ponad tysiàca ˝o∏nierzy alianckiej piechoty
morskiej oraz niemal wszystkich japoƒskich
obroƒców wyspy. Jednà z przyczyn tak ci´˝kich strat wÊród Sprzymierzonych by∏y niedostatki ∏àcznoÊci dowodzenia. Zak∏ócenia
zwiàzane z bliskim usytuowaniem licznych
nadajników i odbiorników oraz ich anten
wraz ze wspomnianymi wczeÊniej uszkodzeniami aparatury radiokomunikacji spowodowanymi przez podmuchy wystrza∏ów

dzia∏ artylerii g∏ównej Maryland spowodowa∏y, ˝e przez d∏ugi czas systemy ∏àcznoÊci
dowodzenia zupe∏nie nie dzia∏a∏y. Sta∏o si´
widoczne, ˝e ˝aden pancernik nie nadaje
si´ do koordynowania du˝ej operacji desantowej. Si∏y Sprzymierzonych nie dysponowa∏y jednak jeszcze wówczas na Pacyfiku
˝adnym, z prawdziwego zdarzenia okr´tem
dowodzenia desantem. Jako pierwszy
na Oceanie Spokojnym zadebiutowa∏ w tej
roli wspomniany wczeÊniej Rocky Mount
(AGC-3). Dopiero w styczniu 1944 roku,
podczas desantu na atol Kwajalein, prowadzonej w ramach Operacji „Flintlock” – inwazji na Wyspy Marshalla, zosta∏ on okr´tem flagowym kontradmira∏a Richmonda
K. Turnera.
Trzy przebudowywane frachtowce typu
C-2S-B1 zosta∏y wkrótce uzupe∏nione
o czwartà jednostk´6, która otrzyma∏a nazw´ Catoctin i oznaczenie AGC-5. Rosnàce
zapotrzebowanie na okr´ty dowodzenia de5. Bateria ta sk∏ada∏a si´ z czterech dzia∏ 203 mm,
które zosta∏y przewiezione z Singapuru. Dwa z nich zosta∏y zniszczone na skutek nalotów bombowców Consolidated B-24 „Liberator”, przeprowadzonych w dniach
18-19 listopada 1943 roku.
6. Poniewa˝ okr´t ten zosta∏ zbudowany w innej
stoczni (Moore Dry-Dock Co., w Oakland, Kalifornia)
i od poprzedników ró˝ni∏ si´ niektórymi szczegó∏ami
konstrukcji, czasami jest uwa˝any za oddzielny typ.

G∏ówne daty dotyczàce okr´tów dowodzenia typów Appalachian, Ancon i Mount McKinley
Okr´t
Nazwa
Appalachian
Blue Ridge
Rocky Mount
Ancon
Catoctin
(eks-Mary Whitridge)
Mount McKinley
(eks-Cyclone)
Mount Olympus
(eks-Eclipse)
Wasatch
(eks-Fleetwing)
Auburn
(eks-Kathay)
Eldorado
(eks-Monsoon)
Estes
(eks-Morning Star)
Panamint
(eks-Northern Light)
Teton
(eks-Witch of the Wave)
Adirondack
Pocono
Taconic
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29.01.1943
07.03.1943
07.03.1943
24.09.1938

W s∏u˝bie jako
okr´t dowodzenia
02.10.1943
27.09.1943
16.10.1943
21.04.1943

Wycofany
ze s∏u˝by
21.05.1947
14.03.1947
22.03.1947
25.02.1946

SkreÊlenie
z listy floty
01.03.1959
01.01.1960
01.01.1960
17.04.1946

23.01.1943

24.01.1944

26.02.1947

01.03.1959

27.09.1943

01.05.1944

26.03.1970

30.07.1976

03.10.1943

04.05.1944

05.01.1955

01.06.1961

08.10.1943

20.05.1944

30.08.1946

01.01.1960

19.10.1943

20.07.1944

07.05.1947

01.07.1960

26.10.1943

26.08.1944

08.11.1972

16.11.1972

01.11.1943

09.10.1944

?

30.07.1976

09.11.1943

14.10.1944

?.01.1947

01.07.1960

05.02.1944

18.10.1944

30.08.1946

01.06.1961

13.01.1945
25.01.1945
10.02.1945

02.09.1945
29.12.1945
16.01.1946

09.02.1955
?
17.12.1969

01.06.1961
01.12.1976
01.12.1976

Sygn.
AGC-1
AGC-2
AGC-3
AGC-4

Stocznia

Wodowanie

Federal, Kearny
Federal, Kearny
Federal, Kearny
Bethlehem, Quincy

AGC-5

Moore, Oakland

AGC-7
AGC-8
AGC-9
AGC-10
AGC-11
AGC-12
AGC-13
AGC-14
AGC-15
AGC-16
AGC-17

North Carolina Shipb.,
Wilmington
North Carolina Shipb.,
Wilmington
North Carolina Shipb.,
Wilmington
North Carolina Shipb.,
Wilmington
North Carolina Shipb.,
Wilmington
North Carolina Shipbuilding Co.
North Carolina Shipb.,
Wilmington
North Carolina Shipb.,
Wilmington
North Carolina Shipb., Wilmington
North Carolina Shipb., Wilmington
North Carolina Shipb., Wilmington
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Burtowe uj´cie Ancon (AGC-4), jednostki wprowadzonej do s∏u˝by jako pierwszy amerykaƒski okr´t dowodzenia si∏ami desantowymi. Fotografia wykonana w Norfolk Navy Yard w dniu 21 kwietnia 1943 roku. Na maszcie kratownicowym antena radaru dozoru powietrznego SK.
fot. zbiory Arthur D. Baker III

santem spowodowa∏o, ˝e planiÊci po∏àczonych sztabów za˝àdali budowy kolejnych 13
okr´tów dowodzenia. Ju˝ jednak w grudniu
1943 roku Komisja Jednostek Pomocniczych oznajmi∏a G∏ównodowodzàcemu
Marynarki Admira∏owi Ernestowi J. Kingowi, ˝e nie dysponuje ju˝ ˝adnymi kad∏ubami statków typu C-2S-B1. W zwiàzku
z tym admira∏ za˝àda∏ od Komisji ˚eglugi
przeznaczenia do przebudowy na okr´ty
dowodzenia si∏ami desantowymi oÊmiu jed-

nostek wersji C-2S-AJ1. Budowane
w North Carolina Shipbuilding Co. w Wilmington w Pó∏nocnej Karolinie frachtowce
po przekazaniu Marynarce otrzyma∏y sygnatury AGC-7 do -14 i od nazwy jakà
nadano pierwszej jednostce stanowi∏y typ
Mount McKinley. Pierwsze trzy okr´ty tego
typu mia∏y byç podobne do AGC-5. Na pozosta∏ych zamierzano zrezygnowaç z wyposa˝enia, które by∏o zb´dne dla dowodzenia
zespo∏ami si∏ bojowych. Ca∏oÊç zwolnionej

w ten sposób powierzchni mia∏a zostaç
przeznaczona dla zaokr´towania dodatkowych ˝o∏nierzy oraz urzàdzeƒ prze∏adunkowych, których brak by∏ szczególnie odczuwalny. Okr´ty o sygnaturach AGC-10
i AGC-11 zosta∏y jednak ukoƒczone w wersji standardowej i wyposa˝one w centrale
wsparcia lotniczego operacji desantowych.
W styczniu 1944 roku admira∏ King, poprzez szefów po∏àczonych sztabów za˝àda∏
od Komisji ˚eglugi kolejnych pi´ciu kad∏u-

G∏ówne dane techniczne okr´tów dowodzenia typów Appalachian, Ancon i Mount McKinley
Okr´t
Nazwa

Sygn.

Appalachian
Blue Ridge
Rocky Mount
Ancon
Catoctin
Mount McKinley
Mount Olympus
Wasatch
Auburn
Eldorado
Estes
Panamint
Teton
Adirondack
Pocono
Taconic

AGC-1
AGC-2
AGC-3
AGC-4
AGC-5
AGC-7
AGC-8
AGC-9
AGC-10
AGC-11
AGC-12
AGC-13
AGC-14
AGC-15
AGC-16
AGC-17
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WypornoÊç
w stanie bez∏adunkowym
t
6660
7550
7356
10 105
7549
7620
7620
7620
7 620
7350
7356
7356
7620
7356
7356
7356
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WypornoÊç
pe∏na
t
14 133
14 133
14 133
14 376
14 133
12 782
12 337
12 954
12 954
12 781
12 954
12 893
12 781
12 781
12 781
12 781

Wymiary kad∏uba
d∏. x szer. x zan.
m
139,98 x 19,20 x 7,32
139,98 x 19,20 x 7,32
139,98 x 19,20 x 7,32
150,27 x 19,51 x 8,00
139,98 x 19,20 x 7,32
139,98 x 19,20 x 7,62
139,95 x 19,20 x 7,32
139,95 x 19,20 x 7,62
139,98 x 19,20 x 7,32
139,95 x 19,20 x 7,62
139,95 x 19,20 x 7,32
139,90 x 19,20 x 7,32
139,98 x 19,20 x 7,62
139,90 x 19,20 x 7,32
139,90 x 19,20 x 7,32
139,95 x 19,20 x 7,32
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Urzàdzenia nap´dowe okr´tów dowodzenia typów Appalachian i Mount McKinley
Okr´t
Nazwa
Appalachian
Blue Ridge
Rocky Mount
Ancon
Catoctin
Mount McKinley
Mount Olympus
Wasatch
Auburn
Eldorado
Estes
Panamint
Teton
Adirondack
Pocono
Taconic

Producent
Sygn.
AGC-1
AGC-2
AGC-3
AGC-4
AGC-5
AGC-7
AGC-8
AGC-9
AGC-10
AGC-11
AGC-12
AGC-13
AGC-14
AGC-15
AGC-16
AGC-17

bów, dla przebudowania ich na okr´ty dowodzenia. Komisja odnios∏a si´ do ˝àdania
admira∏a z niech´cià, jednak w lipcu 1944
roku trzy kolejne, budowane w North Carolina Shipbuilding Co. kad∏uby zosta∏y
przekazane flocie. Na ich bazie zbudowano
trzy ostatnie okr´ty dowodzenia si∏ami desantowymi, którym nadano sygnatury
AGC-15, -16 i -17. Zasadniczo by∏y one podobne do poprzednich jednostek, w niektórych êród∏ach bywajà jednak traktowane jako oddzielny typ: Adirondack.

Charakterystyki techniczne
okr´tów
Wprowadzony do s∏u˝by jako pierwszy
amerykaƒski okr´t dowodzenia desantem
Ancon (AGC-4) by∏ najwi´kszà z jednostek
tej klasy zbudowanych podczas wojny.
Ukoƒczony w 1938 roku jako liniowiec pasa˝erski, po przebudowie w Norfolk Navy
Yard posiada∏ wypornoÊç 10 105 ton w stanie bez∏adunkowym oraz 13 354 tony w stanie za∏adowanym. Ca∏kowita jego d∏ugoÊç
wynosi∏a 150,42 m przy d∏ugoÊci na linii
wodnej 143,71 m. Kad∏ub mia∏ szerokoÊç
19,51 m, a zanurzenie przy pe∏nym obcià˝eniu 8,0 m. Okr´t by∏ nap´dzany turbinà parowà Bethlehem o mocy na wale 6000 KM,
która poprzez mechanicznà przek∏adni´ redukcyjnà porusza∏a pojedynczà Êrub´ nadajàc jednostce pr´dkoÊç 19,0 w´z∏ów. Turbina by∏a zasilana parà przegrzanà o ciÊnieniu 32,69 kg/cm2 i temperaturze 405°C produkowanà przez dwa kot∏y typu Yarrow.
Do wytwarzania energii elektrycznej s∏u˝y∏y 3 generatory o mocach po 300 kW oraz
generator pomocniczy o mocy 150 kW. PojemnoÊç zbiorników zapasowych paliwa wynosi∏a 1582 tony, a wody s∏odkiej 988 ton.
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Turbiny
General Electric
General Electric
DeLaval
Bethlehem
General Electric
General Electric
General Electric
General Electric
General Electric
General Electric
General Electric
General Electric
General Electric
General Electric
General Electric
General Electric
Jednostk´ wyposa˝ono w uk∏ad wyparowników o wydajnoÊci 46,5 t/24h. Dzi´ki zabieranym zapasom, Ancon mia∏ zasi´g 10
852 Mm przy 15 w´z∏ach. Za∏og´ okr´tu
stanowi∏o 54 oficerów, 31 starszych podoficerów oraz 553 podoficerów m∏odszych
i marynarzy. Dodatkowo jednostka mog∏a
zaokr´towaç 195 ˝o∏nierzy. Uzbrojenie
okr´tu stanowi∏y dwa pojedyncze dzia∏a
uniwersalne kalibru 127 mm L/38 usytuowane na platformach na dziobie i rufie
oraz ma∏okalibrowa artyleria przeciwlotnicza w postaci 4 podwójnych stanowisk dzia∏ek 40 mm Boforsa oraz 14 pojedynczych
dzia∏ek 20 mm Oerlikon7.
Okr´ty dowodzenia desantem zbudowane na kad∏ubach statków handlowych typu
C-2 stanowi∏y najliczniejszà seri´ du˝ych
jednostek tej klasy jakà kiedykolwiek zbudowano. Pierwsze cztery noszàce oznaczenia AGC-1, -2, -3 i -5 jak ju˝ wspomniano
zosta∏y oparte na kad∏ubach serii C2-S-B1
i stanowi∏y pierwszà grup´ okreÊlanà jako
typ Appalachian. Pozosta∏e jednostki zbudowane na kad∏ubach C2-S-AJ1 stanowi∏y
typ Mount McKinley (AGC-7 do -17).
Wszystkie 15 okr´tów by∏o w du˝ej mierze
podobne do siebie. Ich d∏ugoÊç projektowa
wynosi∏a 139,90 m; szerokoÊç 19,20 m, a zanurzenie projektowe 7,30 m. WypornoÊç
jednostek pierwszej grupy wynosi∏a od 6660
to do 7550 ton w stanie bez∏adunkowym
oraz 14 133 tony w stanie za∏adowanym.
Druga seria okr´tów wypiera∏a odpowiednio 7356 ton do 7620 oraz 12 337 ton
do 12 954 ton. Kad∏uby okr´tów pierwszej
serii oraz ACG-15 mia∏y d∏ugoÊç ca∏kowità
139,98 m, pozosta∏ych jednostek 139,90 m
do 139,98 m. D∏ugoÊç wszystkich okr´tów
na linii wodnej wynosi∏a 132,59 m, a ich sze-

Kot∏ów
Combustion Engineering
Combustion Engineering
Combustion Engineering
Yarrow
Foster-Wheeler
Babcock & Wilcox
Babcock & Wilcox
Babcock & Wilcox
Babcock & Wilcox
Combustion Engineering
Combustion Engineering
Babcock & Wilcox
Babcock & Wilcox
Babcock & Wilcox
Babcock & Wilcox
Babcock & Wilcox
rokoÊç maksymalna 19,20 m. Zanurzenie
w stanie za∏adowanym wynosi∏o od 7,32 m
(typ Appalachian), do 7,32-7,62 m (typ Mount McKinley).
Kad∏uby statków typu C-2 charakteryzowa∏y si´ lekko pochylonymi dziobnicami
i krà˝owniczymi rufami. Na Êródokr´ciach
okr´ty mia∏y nadbudówki z pojedynczymi,
prostymi kominami oraz masztami kratownicowymi, b´dàcymi wspornikami dla anten stacji radiolokacyjnych oraz Êrodków
∏àcznoÊci. Podczas przebudowy przed∏u˝ano dolne poziomy ich nadbudówek dodajàc
dodatkowe pok∏ady rozciàgajàce si´ pomi´dzy masztami portalowymi zlokalizowanymi w cz´Êciach dziobowych i rufowych. W ten sposób uzyskano dodatkowà
przestrzeƒ wewn´trznà pozwalajàcà na wydzielenie w niej pomieszczeƒ zwiàzanych
funkcjami sztabowymi jednostek. Zrezygnowano przy tym z wykorzystania do celów ∏adunkowych Êrodkowych dwóch
z czterech ∏adowni, pozostawiajàc do przewo˝enia ∏adunku jedynie dwie skrajne. ¸adownie te, jak równie˝ ustawione na rostrach ∏odzie i barki desantowe by∏y obs∏ugiwane przez bomy ∏adunkowe wsparte
na wspomnianych wczeÊniej masztach. Ich
poprzecznice stanowi∏y wsporniki dla urzàdzeƒ radiolokacyjnych i radiokomunikacyjnych. Pomi´dzy masztami portalowymi
oraz masztem kratownicowym rozpi´te zosta∏y anteny poziome oraz liny noÊne pionowych anten odbiorczych. Trzy ostatnie
okr´ty (AGC-15-17), zamiast masztów portalowych otrzyma∏y pojedyncze maszty kolumnowe. Dwa z nich ustawione zosta∏y
7. Niektóre êród∏a podajà, ˝e Ancon nie by∏ uzbrojony w dzia∏ka 20 mm.
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Catoctin (AGC-5) wychodzàcy w dniu 2 lutego 1944 roku z Philadelphia Navy Yard. Fotografia wykonana tu˝ po wejÊciu okr´tu do s∏u˝by. Jednostka w kamufla˝u stopniowanym Schemat 22 jeszcze bez barek desantowych.
fot. zbiory Arthur D. Baker III

równolegle obok siebie w cz´Êciach dziobowych, a pojedyncze na rufach. Zrezygnowano przy tym z ∏adowni rufowych oraz co
za tym idzie z obs∏ugujàcych je bomów.
Uk∏ady nap´dowe okr´tów dowodzenia
desantem typów Appalachian i Mount
McKinley z∏o˝one by∏y z pojedynczej turbiny o projektowej mocy 6000 KM na wale,
poruszajàcej poprzez przek∏adni´ redukcyjnà pojedynczà Êrub´ oraz dwóch dwuwalczakowych kot∏ów zasilajàcych turbin´ parà
poprzez wspólny kolektor. Producentem
wszystkich niemal turbin by∏ koncern General Electric, z wyjàtkiem Rocky Mount
(AGC-3), na którym zainstalowano turbin´
DeLavala. Okr´ty by∏y wyposa˝one w kot∏y
Combustion Engineering wytwarzajàce par´ przegrzanà o ciÊnieniu 32,69 kg/cm2
i temperaturze 405°C, albo w kot∏y produkcji Babcock & Wilcox, które wytwarza∏y par´ przegrzanà o ciÊnieniu 31,64 kg/cm2
i temperaturze 400°C. Wyjàtkiem by∏ Catoctin (AGC-5) wyposa˝ony w kot∏y Foster-Wheeler. Pr´dkoÊç projektowa jednostek
typu Appalachian wynosi∏a 16,4 w, a typu
Mount McKinley 16,0 w. Wszystkie okr´ty
otrzyma∏y po trzy generatory o mocach
po 300 kW [od Adirondack (AGC-15) generatory mia∏y moc po 500 kW] oraz
po jednym, awaryjnym zespole pràdotwórczym o mocy 100 kW. PojemnoÊç zbiorników zapasowych paliwa okr´tów typu Appalachian wynosi∏a przesz∏o 4300 ton, a wo-
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dy s∏odkiej 397 ton. Jednostki typu Mount
McKinley by∏y wyposa˝one w zbiorniki zapasowe odpowiednio o pojemnoÊci 4265
ton (3227 ton Adirondack) i 393 tony.
Okr´ty pierwszej grupy wyposa˝ono w wyparowniki o wydajnoÊci 93 t/24h, a jednostki drugiej w wyparowniki o wydajnoÊci 129
t/24h (AGC-15 – 117 t/24h). Zabierane zapasy umo˝liwia∏y okr´tom typu Appalachian osiàganie zasi´gu 48 460 Mm
przy 12 w, a jednostkom typu Mount
McKinley 43 948 Mm przy 12 w.
Uzbrojenie okr´tów
Uzbrojenie okr´tów dowodzenia desantem typów Appalachian/Ancon/Mount
McKinley zosta∏o ograniczone do artylerii
majàcej zapewniç im obron´ bezpoÊrednià.
Jej podstaw´ stanowi∏y dwa pojedyncze
dzia∏a uniwersalne kalibru 127 mm L/38
usytuowane na platformach na dziobach
i rufach. Uzupe∏nieniem artylerii by∏a ma∏okalibrowa artyleria przeciwlotnicza w postaci podwójnych stanowisk dzia∏ek 40 mm
Boforsa [na Catoctin (AGC-5) tak˝e pojedynczych] oraz pojedynczych lub podwójnych stanowisk dzia∏ek 20 mm Oerlikon.
Projektowanie pó∏automatycznych dzia∏
kalibru 127 mm L/38 Mk 12 zakoƒczono
oko∏o 1932 roku i dwa lata póêniej wprowadzono je na uzbrojenie marynarki amerykaƒskiej. Po raz pierwszy uzbrojono w nie
niszczyciele typu Farragut (DD-348), a na-

st´pnie liczne nowobudowane i przebudowywane okr´ty innych klas. Dzia∏a te sta∏y
si´ niekwestionowanie najlepszymi dzia∏ami uniwersalnymi okresu II wojny Êwiatowej. Armaty 127 mm L/38 posiada∏y d∏ugoÊç ca∏kowità 5683 mm, luf´ o d∏ugoÊci
przewodu 4826 mm (38 kalibrów) i wa˝y∏y
po 1,81 tony bez mechanizmu zamkowego.
Wykonane ze stali stopowej lufy by∏y chromowane na ca∏ej swej d∏ugoÊci. Cz´Êç lufy
o d∏ugoÊci 3994 mm, posiada∏a 45 rowków
prawoskr´tnego gwintu o skoku 1/30 kalibrów, który nadawa∏ wystrzeliwanym pociskom rotacj´ 208 obrotów na minut´. Zespó∏ komory nabojowej mia∏ obj´toÊç 10,72
dm3. Bagnetowe zamocowania za pomocà
Êrub o przerwanym gwincie, umo˝liwia∏o
wymian´ luf bez demonta˝u innych cz´Êci
i mechanizmów dzia∏.
Amunicja dla dzia∏ L/38 Mk12 by∏a dwucz´Êciowa i sk∏ada∏a si´ z pocisków o d∏ugoÊci 527 mm i ci´˝arze zale˝nym od rodzaju
pocisku. Stosowane pociski przeciwlotnicze
Mk 35 i Mk 49 wa˝y∏y 25,03 kg, od∏amkowe
24,63 kg (by∏y wype∏nione ∏adunkami wybuchowymi 3,42 kg), przeciwpancerne
25,03 kg, a smugowe 24,67 kg. ¸uska naboju wa˝y∏a 6,01 kg i mog∏a byç wype∏niona
∏adunkiem prochu bezb∏yskowego o ci´˝arze 7,03 kg lub b∏yskowego wa˝àcego
6,99 kg, blokowanym przek∏adkà korkowà
o gruboÊci 64 mm. Energia wylotowa pocisków wynosi∏a oko∏o 801 tm, przy ciÊnieniu
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Konfiguracja artylerii okr´tów dowodzenia desantem
typów Appalachian, Ancon i Mount McKinley w chwili ich wejÊcia do s∏u˝by
Okr´t
Nazwa
Appalachian
Blue Ridge
Rocky Mount
Ancon
Catoctin
Mount McKinley
Mount Olympus
Wasatch
Auburn
Eldorado
Estes
Panamint
Teton
Adirondack
Pocono
Taconic

Sygn.
AGC-1
AGC-2
AGC-3
AGC-4
AGC-5
AGC-7
AGC-8
AGC-9
AGC-10
AGC-11
AGC-12
AGC-13
AGC-14
AGC-15
AGC-16
AGC-17

127 mm L/38
2xI
2xI
2xI
2xI
2xI
2xI
2xI
2xI
2xI
2xI
2xI
2xI
2xI
2xI
2xI
2xI

2835 kg/cm2 i pr´dkoÊci wylotowej (w zale˝noÊci od ci´˝aru pocisku i stanu lufy) 762792 m/s. Odrzut dzia∏ wynosi∏ 38 cm. Zak∏adana ˝ywotnoÊç luf wynosi∏a oko∏o 4600
strza∏ów, a praktyczna szybkostrzelnoÊç 15
strza∏ów na minut´. Zasi´g dzia∏ wynosi∏
15 900 m przy kàcie podniesienia luf 45°
i strzelaniu pociskami Mk 49 oraz 11 890 m
przy strzelaniu przeciwlotniczym. Pociski
przeciwpancerne mog∏y przebijaç pancerz
o gruboÊci 127 mm, przy strzelaniu z odleg∏oÊci 3660 m, 76 mm na dystansie 6770 m
oraz 51 mm z 10 060 m. Pancerz pok∏adowy
o gruboÊci 25 mm móg∏ byç przebijany
przy strzelaniu z odleg∏oÊci 12 620 m.
Dzia∏a uniwersalne 127 mm L/38 Mk 12
amerykaƒskich okr´tów dowodzenia okresu II wojny by∏y montowane na otwartych
stanowiskach o podstawie pierÊcieniowej
Mk 30 (wa˝àcych 15,19 tony), albo Mk 37
(o wadze 15,74 tony). Stanowiska te umo˝liwia∏y zmian´ elewacji dzia∏ w granicach
od -15° do +85°, z pr´dkoÊcià 15°/sekund´.
Obrót dzia∏ w p∏aszczyênie poziomej by∏
mo˝liwy w granicach (150° z pr´dkoÊcià
30°/sekund´. Zarówno obrót w p∏aszczyênie poziomej stanowisk obydwu typów jak
i zmiana kàta podniesienia zamontowanych na nich dzia∏ by∏y dokonywane za pomocà mechanizmów nap´dzanych jednym
silnikiem elektrycznym o mocy 10 KM. ¸adowanie dzia∏ odbywa∏o si´ r´cznie za pomocà mechanicznego dosy∏acza, przy ka˝dym kàcie ich podniesienia. W zale˝noÊci
od stopnia wyszkolenia za∏óg mo˝liwe by∏o
prowadzenie ognia z szybkostrzelnoÊcià
do 15 – 22 strza∏ów na minut´.
Dzia∏ka 40 mm oraz 20 mm by∏y produkowane w Stanach Zjednoczonych na li-
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Dzia∏a
40 mm L/56
2 x II
2 x II
2 x II
4 x II
2 x II; 4 x I
4 x II
4 x II
2 x II
4 x II
4 x II
4 x II
4 x II
4 x II
3 x II
3 x II
3 x II

20 mm L/70
14 x I
18 x I
14 x I
14 x I
10 x I
10 x II
10 x II
18 x I
14 x I
14 x I
10 x II
10 x II
10 x II
6xI
6xI
6xI

cencjach szwedzkiej firmy Bofors oraz
szwajcarskiej Oerlikon od 1941 roku. Stanowiàce w okresie mi´dzywojennym ma∏okalibrowe uzbrojenie przeciwlotnicze okr´tów amerykaƒskich dzia∏ka kalibru 28 mm
rodzimej konstrukcji, w warunkach bojowych okaza∏y si´ zawodne, a ich mo˝liwoÊci
zwalczania lotnictwa morskiego problematyczne. Przeciwlotnicze karabiny maszynowe 12,7 mm Browning by∏y do tego celu
niemal zupe∏nie nieprzydatne. Biuro Artylerii Marynarki Stanów Zjednoczonych
rozpocz´∏o poszukiwania dzia∏ek innych
konstrukcji, spe∏niajàcych wymagania
wspó∏czesnego pola walki, jeszcze przed japoƒskim atakiem na Pearl Harbor. Poczàwszy w lipca 1942 roku w dzia∏ka Bofors
i Oerlikon zacz´to uzbrajaç wszystkie nowe
oraz zast´powaç artyleri´ ma∏okalibrowà
na wi´kszoÊci b´dàcych w s∏u˝bie okr´tów
amerykaƒskich.
Dzia∏ka 40 mm L/56 mia∏y ca∏kowità d∏ugoÊç 2499 mm i wa˝y∏y oko∏o 91,6 kg bez
mechanizmu zamkowego. Przewody ich luf
mia∏y d∏ugoÊç 2250 mm (56,3 kalibru)
i na d∏ugoÊci 1927 mm posiada∏y 16 rowków
gwintu o skoku zmieniajàcym si´ z 1/45
do 1/30 kalibru. Obj´toÊç komory nabojowej wynosi∏a 0,464 dm3. Dzia∏ka strzela∏y
nabojami zespolonymi o d∏ugoÊci 447,5 mm
i ci´˝arze 2,15 kg. Nitrocelulozowe ∏adunki
miotajàce w nabojach wa˝y∏y 0,314 kg i mog∏y nadaç pociskom przy ciÊnieniu
3071 kg/cm2, pr´dkoÊç wylotowà 881 m/s.
Pozwala∏o to na uzyskanie zasi´gu 10 180 m
przy elewacji 45° oraz pu∏apu 6800 m
przy strzelaniu przeciwlotniczym. Ci´˝ar
od∏amkowych pocisków Mk 1 i Mk 2 wynosi∏ 0,900 kg, w tym ∏adunek wybuchowy

0,068 kg. Wa˝àce 0,899 kg pociski przeciwpancerne M81A1 mia∏y zdolnoÊç przebijania pancerza o gruboÊci 30 mm z odleg∏oÊci
1830 m; 15 mm z 3660 m oraz 11 mm na dystansie 5500 m. Zasi´g pocisków przeciwpancernych wynosi∏ 8680 m przy kàcie podniesienia dzia∏ 45°. Dzia∏ka 40 mm Bofors
by∏y ∏adowane z góry, przy czym amunicja
do nich by∏à dostarczana za pomocà czteronabojowych ∏ódek wa˝àcych po 8,6 kg.
Praktyczna szybkostrzelnoÊç dzia∏ek si´ga∏a
150 strza∏ów na minut´, a ˝ywotnoÊç luf
oko∏o 9500 strza∏ów.
Podwójne stanowiska Mk 1 dzia∏ek
40 mm Bofors sk∏ada∏y si´ z lewego dzia∏ka
Mk 1 oraz prawego Mk 2, których osie by∏y
oddalone od siebie o 243 mm. Ich podzespo∏y (z wyjàtkiem zespo∏ów luf) nie by∏y
zast´powalne. Stanowiska mog∏y obracaç
si´ w p∏aszczyênie poziomej o 360°, z pr´dkoÊcià 26° na sekund´. Kàt podniesienia
w granicach -15° do +90° móg∏ byç zmieniany z szybkoÊcià 24° na sekund´. Elewacja dzia∏ek by∏a zmieniana jednoczeÊnie.
Wszystkie nap´dy posiada∏y przek∏adnie
hydrauliczne, przy czym silnik nap´du podniesienia mia∏ moc 5 KM, albo 3 KM. Podobnà moc mia∏y silniki nap´du obrotu.
Ci´˝ar podwójnego stanowiska wynosi∏
4,45-5,89 tony. Pojedyncze dzia∏ka 40 mm
Bofors montowane by∏y na stanowiskach
Mk 3, które umo˝liwia∏y zmian´ elewacji
w granicach -6° do +90°. W p∏aszczyênie
poziomej dzia∏ka mog∏y byç obracane
o 360°, przy czym zarówno obrót jak i ustawianie dzia∏ek w kierunku celu odbywa∏o
si´ przewa˝nie za pomocà si∏y ramion celowniczego. Wersja Mk 3/4 pojedynczych
stanowisk dzia∏ek 40 mm posiada∏a elektryczne mechanizmy zmiany kàta podniesienia i obrotu nap´dzane silnikami o mocach po 1 KM. Umo˝liwia∏y one zmian´
elewacji z pr´dkoÊcià 24°/s, a obrót dzia∏ka
z pr´dkoÊcià 30°/s. Ci´˝ar pojedynczego,
obs∏ugiwanego r´cznie stanowiska Mk 3
wynosi∏ 1,11 tony, a stanowiska z nap´dem
mechanicznym 1,91 tony.
Na okr´tach dowodzenia desantem typów Appalachian i Mount McKinley przeciwlotnicze dzia∏ka kalibru 40 mm Bofors
by∏y standardowo umieszczane na czterech
podwójnych stanowiskach. Po dwa z nich
montowano na platformach usytuowanych
na rufach i dwa w cz´Êciach dziobowych
okr´tów, po obydwu stronach masztu portalowego. W pierwotnej konfiguracji
uzbrojenia jednostki typu Appalachian by∏y
wyposa˝one jedynie w dwa podwójne stanowiska tych dzia∏ek, na platformach
w cz´Êciach rufowych okr´tów. SpoÊród
okr´tów dowodzenia typów Appalachian/Ancon/Mount McKinley w dzia∏ka
40 mm na pojedynczych stanowiskach Mk 3
uzbrojony by∏ jedynie Catoctin (AGC-5).
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Ze wzgl´du na brak informacji êród∏owych
trudno jednoznacznie okreÊliç ich wersj´
oraz sposób rozmieszczenia.
Dzia∏ka 20 mm Mk 4 Oerlikon mia∏y ca∏kowità d∏ugoÊç 2210 mm i bez mechanizmu
zamkowego wa˝y∏y oko∏o 20,87 kg. Ich lufy
mia∏y d∏ugoÊç 1 452 mm (70 kalibrów)
i na d∏ugoÊci 1246 mm posiada∏y 9 rowków
gwintu o skoku 1/36, dzi´ki którym opuszczajàcy luf´ pocisk nabiera∏ rotacji 1154 obrotów na sekund´. Obj´toÊç komory nabojowej dzia∏ka wynosi∏a 34,86 cm3 i wraz
z mechanizmem zamkowym wa˝y∏y one
68 kg. Dzia∏ka 20 mm strzela∏y nabojami
zespolonymi o d∏ugoÊci 182 mm i wadze
0,241 kg. Zasilanie dzia∏ek odbywa∏o si´
z szeÊçdziesi´cionabojowego magazynku
b´bnowego z nap´dem spr´˝ynowym. Wa˝àce 0,09 kg mosi´˝ne ∏uski nabojów by∏y
wype∏nione nitrocelulozowymi ∏adunkami
miotajàcymi o ci´˝arze 0,028 kg, które powodowa∏y powstanie ciÊnienia w komorze
nabojowej o wielkoÊci 3090 kg/cm2. W zale˝noÊci od stanu lufy pociski mog∏y osiàgnàç pr´dkoÊç wylotowà 835-844 m/s. Pozwala∏o to na uzyskanie zasi´gu 4400 m
przy elewacji 45° oraz pu∏apu 3050 m
przy strzelaniu przeciwlotniczym. Teoretyczna szybkostrzelnoÊç dzia∏ek 20 mm si´ga∏a 450 strza∏ów na minut´ przy strzelaniu
cyklicznym, a praktyczna szybkostrzelnoÊç
wynosi∏a 250-320 strza∏ów na minut´. ˚ywotnoÊç luf si´ga∏a 9000 strza∏ów.
Przeciwlotnicze dzia∏ka 20 mm L/70
Mk 4 Oerlikon by∏y montowane na pojedynczych stanowiskach Mk 4 i Mk 10, albo
podwójnych stanowiskach Mk 24. Pojedyncze stanowisko dzia∏owe wa˝y∏o 769 kg,
a podwójne 635 kg. Kàt podniesienia dzia∏ek móg∏ byç zmieniany r´cznie za pomocà
mechanicznego podnoÊnika w granicach
-5° do +87° (stanowiska Mk 4) albo -15°

do +90° (stanowiska Mk 10 i Mk 24).
W p∏aszczyênie poziomej dzia∏ka mog∏y byç
obracane o 360°, przy czym zarówno obrót
jak i ustawianie dzia∏ek w kierunku celu odbywa∏o si´ za pomocà si∏y ramion celowniczego. Liczba dzia∏ek 20 mm L/70 Mk 4
Oerlikon montowanych na ka˝dym z okr´tów by∏a zmieniana w ró˝nych okresach ich
s∏u˝by8. Na okr´tach pozostawionych w linii w okresie powojennym, wszystkie dzia∏ka tego kalibru zosta∏y zdemontowane.
Do kierowania ogniem artylerii okr´ty
dowodzenia typów Appalachian/Mount
McKinley otrzyma∏y dalocelowniki typu Mk
51. Dalocelowniki te zosta∏y zaprojektowane specjalnie do naprowadzania na cel
dzia∏ek przeciwlotniczych kalibru 40 mm
systemu Boforsa9. Sporadycznie stosowano
je jednak tak˝e jako g∏ówne (cz´Êciej jako
rezerwowe) systemy kierowania ogniem
uniwersalnych dzia∏ kalibru 127 mm L/38.
Ich wprowadzanie na wyposa˝enie okr´tów
amerykaƒskich rozpocz´to w czerwcu 1942
roku. By∏y wyposa˝one w stabilizowane ˝yroskopowo celowniki optyczne Mk 14 (lub
w póêniejszym okresie wojny Mk 15) oraz
proste przeliczniki artyleryjskie pozwalajàce na wprowadzanie korekt ustawienia
dzia∏ek wzgl´dem celowników. Dalocelowniki tego typu by∏y obs∏ugiwane przez pojedynczego operatora, który naprowadza∏
przyrzàd na cel za pomocà si∏y ramion.
W póêniejszym okresie s∏u˝by okr´ty otrzyma∏y do kierowania dzia∏ami uniwersalnymi dalocelowniki typu Mk 57 b´dàce wersjà
rozwojowà dalocelowników serii Mk 51.
Oprócz standardowego celownika optycznego Mk 15 dalocelowniki typu Mk 57 wyposa˝ono tak˝e w stacj´ radiolokacyjnà Mk
28 (póêniej tak˝e Mk 34) z ekranem radarowym Mk 21 oraz przelicznik artyleryjski
Mk 17. Dalocelowniki tego typu by∏y obs∏u-

giwane przez dwie osoby: celowniczego
i operatora radaru. Ostatnià serià rozwojowà amerykaƒskich dalocelowników artylerii ma∏okalibrowej okresu II wojny by∏y dalocelowniki typu Mk 63. Wprowadzano je
na wyposa˝enie okr´tów od listopada 1944
roku. Przyrzàdy te by∏y wyposa˝one w celowniki stabilizowane Mk 29, stacje radiolokacyjne Mk 34 oraz przeliczniki artyleryjskie Mk 28. Dalocelowniki tego typu by∏y
wykorzystywane do kierowania ogniem
dziobowych dzia∏ uniwersalnych 127 mm
jednostek, które pozosta∏y w s∏u˝bie po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej.
Dalocelowniki na okr´tach dowodzenia
desantem typów Appalachian i Mount
McKinley by∏y rozmieszczane w taki sposób,
aby ka˝de ze stanowisk uniwersalnych dzia∏
127 mm oraz podwójnych stanowisk przeciwlotniczych dzia∏ek 40 mm by∏o kierowane swoim, indywidualnym urzàdzeniem.
Stanowiska dalocelowników rufowych dzia∏
uniwersalnych oraz rufowych dzia∏ek Boforsa usytuowano za platformà, na której
zamontowane by∏y stanowiska dzia∏ek
40 mm. Stanowiska dalocelowników kierujàcych ogniem dziobowych dzia∏ 127 mm
zlokalizowano bezpoÊrednio za nimi,
a dziobowych dzia∏ek 40 mm sytuowano
obok, przy kolumnach dziobowych masztów portalowych.
Wyposa˝enie funkcjonalne
Zgodnie z opracowanymi przez Marynark´ za∏o˝eniami przebudowy, pierwszo8. Na podstawie dost´pnych autorowi materia∏ów
êród∏owych nie mo˝na praktycznie ustaliç ich liczby
i konfiguracji.
9. Zarówno dalocelowniki tego typu, jak i kolejne ich
wersje rozwojowe by∏y wykorzystywane na okr´tach
amerykaƒskich tak˝e do kierowania ogniem dzia∏ek kalibru 20 mm Oerlikon oraz 76 mm L/50.

Interesujàce uj´cie lotnicze Wasatch (AGC-9) obrazujàce doskonale rozmieszczenie uzbrojenia i wyposa˝enia jednostki. Fotografi´ wykonano
w dniu 15 maja 1944 roku – tu˝ przed wejÊciem okr´tu do s∏u˝by.
fot. zbiory Arthur D. Baker III
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Okr´t dowodzenia si∏ami desantowymi Pocono (AGC-16) sfotografowany w dniu 18 marca 1946 roku na wodach zatoki Massachusetts. Trzy
ostatnie jednostki typu Mount McKinley otrzyma∏y b´dàce ich wyró˝nikiem pojedyncze maszty kolumnowe. Okr´t w jednolitym malowaniu
Schemat 21.
fot. zbiory Arthur D. Baker III

rz´dnym zadaniem okr´tów dowodzenia si∏ami desantowymi by∏o wsparcie logistyczne dowódców si∏ morskich, làdowych i lotniczych podczas prowadzenia operacji inwazyjnych. W rzeczywistoÊci jednostki te
by∏y jednak czymÊ wi´cej ni˝ tylko okr´tami
∏àcznoÊci, zapewnia∏y bowiem mo˝liwoÊç
dowodzenia i nadzoru nad przebiegiem ca∏oÊci desantów morskich. Ponadto, dzi´ki
bogatemu na ówczesne czasy wyposa˝eniu
technicznemu umo˝liwiajàcemu obrazowanie przebiegu operacji, prognozowanie pogody i aerologi´, reprodukcj´ map oraz
drukowanie zdj´ç i dokumentów, jednostki
pe∏ni∏y zadania wspomagajàce dowodzenie. Ârodki ∏àcznoÊci, w które by∏y wyposa˝one okr´ty dowodzenia typów Appalachian, Ancon i Mount McKinley nie ró˝ni∏y
si´ w zasadzie od stosowanych na wczeÊniejszych okr´tach flagowych. Zasadniczà
ró˝nicà by∏a natomiast liczba ró˝nych wielkoÊci wskaêników, która umo˝liwia∏a obrazowanie wielkiej iloÊci informacji generowanych podczas wspó∏czesnych operacji
desantowych.
Najistotniejszym wyró˝nikiem konfiguracji przestrzeni funkcjonalnej okr´tów dowodzenia desantem, w oczywisty sposób
zwiàzanych z ich funkcjà, by∏a du˝a liczba
pomieszczeƒ wewn´trznych przeznaczonych do celów nadzoru i kierowania oraz
zainstalowania Êrodków rozpoznania i ∏àcznoÊci. W oczywisty sposób konfiguracja
przestrzeni funkcjonalnej ró˝ni∏a si´ zarów-
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no na ka˝dym z okr´tów, jak te˝ uzale˝niona by∏a od dzia∏aƒ bojowych, w których jednostka bra∏a udzia∏. Niemniej, g∏ówne zasady jej kszta∏towania na okr´tach dowodzenia typów Appalachian i Mount McKinley
by∏y podobne.
Funkcje nadzoru i kierowania operacjà
desantowà by∏y skoncentrowane na pomoÊcie dowodzenia ca∏oÊcià si∏. Odwzorowywanie aktualnej sytuacji taktycznej odbywa∏o si´ w kabinie nakresów na planszetach, na których obrazowano po∏o˝enie
jednostek zespo∏u i przemieszczanie si´
poszczególnych jego elementów. W przyleg∏ej do pomostu kabinie nakresów dowodzenia nawigator zespo∏u wykonywa∏
zliczanie przebytej drogi oraz monitorowa∏ ruch ca∏oÊci si∏. Obok znajdowa∏o si´
pomieszczenie sztabowych oficerów wachtowych. Wszyscy oni przekazywali informacje dowódcy si∏ morskich, a w przypadku jego nieobecnoÊci dowódcy wachty.
Na najwy˝szym pok∏adzie Eldorado
(AGC-11), tu˝ za pomostem dowodzenia
zlokalizowane by∏o centrum ∏àcznoÊci artylerii morskiej, biuro operacyjne, kabiny
nakresów taktycznych i strategicznych
oraz biuro ∏àcznoÊci. W podobny sposób
zamierzano przebudowaç pok∏ady dowodzenia innych okr´tów, zamiaru tego jednak nie zrealizowano. Na pok∏adach nawigacyjnych jednostek zlokalizowane by∏y
biura aerologiczne (meteorologiczne) –
prognozowanie pogody by∏o bowiem nie-

zwykle istotne dla prowadzenia morskich
operacji desantowych.
Pomosty dowodzenia, kabina nakresów
oraz pomieszczenia sztabowych oficerów
wachtowych by∏y wyposa˝one we wskaêniki
radiolokacyjne, za pomocà których obrazowano prac´ radarów dozoru powietrznego
oraz nawodnego. W okresie II wojny
na wi´kszoÊci jednostek jako wskaêniki radarowe stosowano r´cznie obs∏ugiwane
oscyloskopy. Okr´ty dowodzenia zosta∏y
jednak wyposa˝one w nowe radiolokacyjne
wskaêniki panoramiczne, które na poczàtku wojny zosta∏y skonstruowane przez U.S.
Naval Research Laboratory. Umo˝liwi∏y
one Êledzenie wielu ech dajàc mo˝liwoÊç
wczesnego ostrzegania przed zagro˝eniem.
Pomost dowodzenia, kabina nakresów oraz
pomieszczenia sztabowych oficerów wachtowych by∏y wyposa˝one w Êrodki ∏àcznoÊci
radiowej oraz dost´p do sieci telefonii wewn´trznej powiàzanej ze wszystkimi istotnymi dla dowodzenia pomieszczeniami
okr´tu. W razie koniecznoÊci elektroniczne
Êrodki ∏àcznoÊci mog∏y byç wspomagane
przez tradycyjnà sygnalizacj´ flagowà oraz
pneumatyczny system przesy∏ania wiadomoÊci pisemnych. DoÊwiadczenia operacyjne zdobyte podczas dzia∏aƒ na Pacyfiku pokaza∏y, ˝e dobrym rozwiàzaniem by∏o usytuowanie na pomoÊcie dowodzenia tak˝e
pomieszczenia, z którego mo˝liwa by∏aby
koordynacja wsparcia artyleryjskiego i lotniczego. Dost´pnoÊç tych informacji okaza-
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∏a si´ bowiem byç niewystarczajàca dla dowodzàcych operacjami. Niemo˝liwe by∏o
jednak zlokalizowanie tak wielu planszetów
i monitorowanie informacji uzyskiwanych
z innych pomieszczeƒ dowodzenia. Problem ten móg∏ zostaç rozwiàzany dopiero
w przysz∏oÊci wraz ze skonstruowaniem odpowiednio wydajnych elektronicznych maszyn liczàcych.
Znacznà cz´Êç pok∏adu nadbudówki
okr´tów dowodzenia zajmowa∏o biuro dowodzenia operacyjnego z obszernà salà
konferencyjnà, w której mog∏y byç organizowane odprawy ka˝dego z rodzajów zaokr´towanych wojsk. Je˝eli dowódca si∏
morskich pozostawa∏ na pomoÊcie bojowym pomieszczenia te s∏u˝y∏y zwykle dowódcom si∏ desantowych jako ich stanowiska dowodzenia. Dla wspomagania dowodzenia okr´ty otrzyma∏y kabiny koordynowania dzia∏aƒ, w których znajdowa∏y si´ du˝e sto∏y nakresowe. Kabiny te by∏y wyposa˝one w zewn´trznà ∏àcznoÊç radiowà oraz
wewn´trzna ∏àcznoÊç ze sztabowymi oficerami operacyjnymi odpowiedzialnymi
za ka˝dy z aspektów operacji desantowej.
Na podstawie otrzymywanych w formie pisemnej informacji nadzorowali oni operacje dowodzonych przez siebie si∏. Kabiny te
nie by∏y przy tym na tyle du˝e aby pomieÊciç wszystkich oficerów sztabowych. Pozostali znajdowali si´ w pomocniczych pomieszczeniach koordynacyjnych, które by∏y
tak˝e rezerwowymi na wypadek uszkodzenia bàdê zniszczenia g∏ównej kabiny koordynowania dzia∏aƒ. W oddzielnych pomieszczeniach pracowali tak˝e oficerowie
operacyjni wszystkich rodzajów wojsk: marynarki, armii làdowej/piechoty morskiej,
lotnictwa morskiego, artylerii i wywiadu.
Okr´ty dowodzenia desantem typów Appalachian, Ancon i Mount McKinley zosta∏y

Konfiguracja pomieszczeƒ dowodzenia na Mount McKinley (AGC-7)
Pok∏ad
Pomost Dowodzenia
Pomost Nawigacyjny
Nadbudówki
G∏ówny

Drugi
Pierwszej Platformy
Drugiej Platformy

Przeznaczenie pomieszczeƒ
Kabiny: radarowa i nakresów dowodzenia
Kabina aerologiczna i meteorologiczna.
Biuro dowodzenia operacyjnego wojsk làdowych i piechoty
morskiej, biuro wywiadu.
Centrala Bojowa, kabiny: koordynowania dzia∏aƒ, operacji morskich
i ewaluacji wiadomoÊci fonicznych, biura: sztabów artylerii
i lotnictwa, II radiokabina (g∏ówna nadawcza).
Kabiny: kodowania i ∏àcznoÊci, biura dowódców i ich sztabów,
III radiokabina (rezerwowa nadawcza).
I radiokabina (centrala odbiorcza).
Kabiny: fotograficzna i interpretacji zdj´ç, powielarnia map
i drukarnia dokumentów.

wyposa˝one w zlokalizowane na pok∏adach
g∏ównych Centrale Bojowe, 11 w których
ogniskowa∏a si´ wi´kszoÊç informacji istotnych dla bie˝àcego dowodzenia taktycznego. Zamontowane w nich by∏y wskaêniki
panoramiczne radarów dozoru powietrznego i nawodnego oraz systemy ∏àcznoÊci,
dzi´ki którym operatorzy radiolokacji mogli Êledziç ruch w powietrzu oraz na powierzchni morza, szybko reagujàc na zmiany sytuacji. Obrazowania bie˝àcej sytuacji
taktycznej dokonywano na du˝ych tablicach nakresów, na których zaznaczano ponadto wysokoÊci obiektów odczytanych
z ekranów wysokoÊciomierzy radiolokacyjnych. Po rozpoznaniu obiektu jako obcego,
dowódca Centrali Bojowej móg∏ skierowaç
w jego stron´ zespo∏y myÊliwców. Podejmowa∏y one obron´ zarówno si∏ na morzu jak
i na làdzie przed atakami nieprzyjacielskich
bombowców, samolotów torpedowych i kamikaze, przy czym pod koniec wojny nasili∏y si´ zw∏aszcza ataki tych ostatnich. Rozkazy by∏y przekazywane za pomocà licznych
terminali radiowych, w jakie by∏a wyposa˝ona
W jednym z pomieszczeƒ dowodzenia na Estes (AGC-12).
fot. U.S. Navy
Centrala Bojowa. Deszyfrowanie i szyfrowanie informacji odbywa∏o si´
w kabinach kodowych.
WiadomoÊci
foniczne
„filtrowano” i oceniano
stopieƒ ich wa˝noÊci
w kabinach ewaluacji.
Stàd te˝ operatorzy ∏àczyli zewn´trzne obwody komunikacji radiowej z abonentami ∏àcznoÊci wewn´trznej we wszystkich
pomieszczeniach okr´tu.
¸àcznoÊç z zewn´trznymi jednostkami operacji desantowej zapewnia∏y
urzàdzenia nadawczo-odbiorcze zgrupowane
w trzech kabinach radio-
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wych. Pierwsza z nich znajdowa∏a si´ w dziobowej cz´Êci ka˝dego z okr´tów. Stanowi∏a
ona g∏ównà kabin´ odbiorczà, przy czym
oprócz funkcji odbiorczej nadzorowa∏a tak˝e prac´ pozosta∏ych dwóch kabin oraz ∏àcznoÊci fonicznej. Wysy∏ano z niej tak˝e
wszystkie wiadomoÊci w formie pisemnej.
W 1944 roku typowe wyposa˝enie I radiokabiny stanowi∏o 66 zgrupowanych w pary
odbiorników radiowych ró˝nych cz´stotliwoÊci (od HF do LF), 4 pary urzàdzeƒ
nadawczo-odbiorczych pracujàcych w paÊmie UKF oraz 44 stanowiska operatorów
radiotelegrafów. Dla unikni´cia interferencji fal radiowych obydwie kabiny nadawcze
zlokalizowane by∏y w rufowych cz´Êciach
okr´tów. Zamontowanych w nich by∏o 30
nadajników zarówno dalekiego zasi´gu pracujàcych na falach LF z mocà 2 kW, jak i s∏u˝àcych do komunikacji lokalnej nadajników
HF o mocy 25 W. Dodatkowo, ka˝dà z radiokabin nadawczych wyposa˝ono w pojedyncze odbiorniki HF i LF, które pe∏ni∏y
funkcj´ rezerwowych stacji odbiorczych
na wypadek awarii lub zniszczenia I radiokabiny. O ile liczba nadajników do koƒca
wojny pozostawa∏a na ka˝dym z okr´tów
na mniej wi´cej sta∏ym poziomie, o tyle wraz
z rozwojem dzia∏aƒ wojennych liczba odbiorników wrasta∏a znacznie. Przyk∏adowo,
na Mount McKinley (AGC-7) w 1946 roku
by∏o 112 odbiorników (nie liczàc przenoÊnych odbiorników dowódców si∏ desantowych przeznaczonych do przewo˝enia
na brzeg), a liczba nadajników pozosta∏a
na poziomie niezmienionym, tj. 34.
Ogromna iloÊç obwodów elektrycznych
na ka˝dym z okr´tów wymaga∏a instalacji
znacznej liczby tablic rozdzielczych. Za ich
pomocà nadzorowano prac´ i wykonywano
∏àczenia nie tylko radiowych Êrodków ∏àcznoÊci, ale tak˝e zewn´trznych i wewn´trznych sieci telefonicznych i teleksowych.
Najwa˝niejszà ich funkcjà by∏o szybkie ∏àczenie odpowiednich stanowisk z bezpoÊrednim dost´pem do ∏àcznoÊci fonicznej
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tak, aby by∏a mo˝liwa jak najszybsza odpowiedê na zagro˝enie wynikajàce ze strony
nieprzyjacielskiego lotnictwa lub baterii artylerii nadbrze˝nej.
Poniewa˝ okr´ty dowodzenia znacznà
cz´Êç swych zadaƒ bojowych wykonywa∏y
w warunkach tropikalnych, poczàwszy od listopada 1944 roku ich centrale bojowe oraz
niektóre inne zlokalizowane wewnàtrz kad∏uba pomieszczenia (np. kabiny interpretacji zdj´ç) by∏y wyposa˝ane w klimatyzacj´. Mimo wyposa˝enia wi´kszoÊci
pomieszczeƒ w wentylacj´, jednostki te zawsze by∏y uwa˝ane przez za∏ogi za nie posiadajàce wystarczajàco wydajnych systemów wentylacji.
IloÊç pomieszczeƒ na jednostek dowodzenia typów Appalachian i Mount McKinley, zgodnie z projektem by∏y wystarczajàca
dla zaokr´towania po oko∏o 55 oficerów
i 580 podoficerów i marynarzy. LiczebnoÊç
za∏óg morskich zmienia∏a si´ zarówno w zale˝noÊci od operacji, w których okr´ty bra∏y
udzia∏, jak te˝ konfiguracji uzbrojenia
(zw∏aszcza ma∏okalibrowej artylerii przeciwlotniczej). Na jednostkach pierwszej
grupy mo˝na by∏o zaokr´towaç ponadto 55
oficerów i 110 ˝o∏nierzy piechoty morskiej,
a na okr´tach drugiej grupy 61 oficerów
i 275 ˝o∏nierzy. Liczba oficerów i ˝o∏nierzy
obs∏ugi sztabowej zmienia∏a si´ równie˝
w zale˝noÊci od operacji, w której bra∏y
udzia∏ okr´ty. Na typie Appalachian mo˝na
by∏o zakwaterowaç 101 oficerów i 267 podoficerów i szeregowych obs∏ugi sztabowej.
Dla typu Mount McKinley liczby te wynosi∏y odpowiednio 103 i 338. ¸àczna liczba pomieszczeƒ na pierwszym typie okr´tów
umo˝liwia∏a zaokr´towanie 130 oficerów

i 738 podoficerów i szeregowych, wzrastajàc do 156 oficerów i 877 szeregowych
na jednostkach drugiej grupy. Pomieszczenia trzech ostatnich jednostek (AGC-1517) umo˝liwia∏y zaokr´towanie do 150 oficerów i 950 podoficerów i szeregowych.
Okr´ty dowodzenia desantem typów Appalachian, Ancon i Mount McKinley zosta∏y
wyposa˝one dodatkowo w ma∏e jednostki
p∏ywajàce s∏u˝àce do przewo˝enia na brzeg
dowódców oddzia∏ów làdowych wraz
z cz∏onkami ich sztabów. Standardowe wyposa˝enie desantowe jednostek stanowi∏y
po: 2 barki desantowe pojazdów i wojska
(LCVP), 4 du˝e barki desantowe wojska
(LCPL), 2 barki desantowe wyposa˝one
w rampy (LCPR) oraz 2 kutry dowodzenia
(LCC). Ancon (AGC-4) przenosi∏ o 4 barki LCVP wi´cej. Wyposa˝enie desantowe
jednostek podtypu Adirondack (AGC-1517) stanowi∏y jedynie 4 barki LCPL oraz
jedna LCPR. Zapas paliwa dla jednostek
desantowych wynosi∏ 116 ton na typie Appalachian, 44 tony na Ancon (AGC-4) oraz
107 ton na typie Mount McKinley. Na AGC-15-17 mo˝na by∏o magazynowaç do 113
ton paliwa dla jednostek desantu.
Du˝a liczba pomieszczeƒ zwiàzanych zarówno z funkcjà okr´tów, jak i liczebnoÊcià
za∏óg oraz zaokr´towanych na nich sztabów
spowodowa∏a, ˝e pojemnoÊç standardowych kad∏ubów frachtowców typu C-2 zosta∏a wyczerpana. Oczekiwane przez si∏y
zbrojne zwi´kszenie liczby pomieszczeƒ
mieszkalnych do wielkoÊci umo˝liwiajàcej
zaokr´towanie ∏àcznie 185 oficerów i oko∏o
1000 szeregowych by∏o niemo˝liwe. Zabudowa dodatkowych nadbudówek spowodowa∏aby bowiem zwi´kszenie zanurzenia al-

Projektowa liczebnoÊç za∏óg okr´tów dowodzenia typów Appalachian, Ancon i Mount McKinley
Okr´t
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Za∏oga morska

Nazwa

Sygn.

Oficerowie

Appalachian
Blue Ridge
Rocky Mount
Ancon
Catoctin
Mount McKinley
Mount Olympus
Wasatch
Auburn
Eldorado
Estes
Panamint
Teton
Adirondack
Pocono
Taconic

AGC-1
AGC-2
AGC-3
AGC-4
AGC-5
AGC-7
AGC-8
AGC-9
AGC-10
AGC-11
AGC-12
AGC-13
AGC-14
AGC-15
AGC-16
AGC-17

34
36
31
54
54
54
54
50
54
54
54
54
54
633
633
633

Podoficerowie
i szeregowi
472
442
472
584
579
568
579
562
632
579
579
579
568
633
633
633

bo upoÊledzenie statecznoÊci jednostek.
W czerwcu 1944 roku Biuro Okr´tów zaproponowa∏o dwa rozwiàzania tego problemu: rezygnacja z niektórych funkcji okr´tów albo powi´kszenie ich kad∏ubów.
Pierwsze rozwiàzanie sta∏o w oczywistej
sprzecznoÊci z koncepcjà okr´tów dowodzenia. Drugie by∏ niemo˝liwe do zrealizowania ze wzgl´du chocia˝by na brak kad∏ubów odpowiedniej d∏ugoÊci. Ponadto, istniejàce okr´ty dowodzenia i tak by∏y ju˝
uwa˝ane za zbyt du˝e i za zbyt ∏atwe
do identyfikacji. Biuro Okr´tów zauwa˝y∏o
jednak, ˝e mo˝liwe by∏o przej´cie przez inne jednostki p∏ywajàce niektórych funkcji
wykonywanych podczas operacji desantowych przez jednostki dowodzenia. Nale˝a∏a
do nich kontrola przestrzeni powietrznej
oraz mo˝liwoÊç zapewnienia Êrodków przeprawowych przez sàsiednie jednostki.
Podstaw´ wyposa˝enia radiolokacyjnego okr´tów dowodzenia typu Appalachian
oraz Ancon stanowi∏y stacje dozoru powietrznego dalekiego zasi´gu SK, których
anteny by∏y usytuowane na masztach kratownicowych ustawionych na pok∏adach
ich nadbudówek. Jednostki typu Mount
McKinley by∏y wyposa˝ane w nowà wersj´
radarów tej serii – SK-2. Na masztach kolumnowych usytuowanych w tylnych cz´Êciach platform masztów kratownicowych
by∏y montowane mniejsze anteny radarów
dozoru nawodnego typu SG. Antena drugiej stacji tego samego typu by∏a montowana na jednej z kolumn przednich masztów
portalowych, podczas gdy na jednej z kolumn rufowych masztów portalowych by∏y
umieszczane anteny urzàdzeƒ naprowadzajàcych YE oraz jako uzupe∏nienie YG.
W póêniejszych latach wojny na tylnych
masztach portalowych okr´ty otrzymywa∏y
anten´ wysokoÊciomierza radiolokacyjnego SP. Ciàg∏ym problemem, który wyst´powa∏ na naszpikowanych ró˝nymi urzàdzeniami radiowymi okr´tach dowodzenia,
by∏a interferencja fal. Z tego te˝ powodu
anteny radiostacji ∏àcznoÊci taktycznych
(TBS) w toku s∏u˝by jednostek zosta∏y
przeniesione na wsporniki z ty∏u i z przodu
masztu kratownicowego tak, aby podczas
nadawania emitowane przez nie fale nie
nak∏ada∏y si´ z emisjà radaru SK. Pionowe
anteny linowe odbiorników pod koniec
wojny by∏y zast´powane antenami pr´towymi. Liczba anten poziomych zosta∏a
zmniejszona, przy czym przeniesiono je
w miejsce zdemontowanych bomów. Anteny nadajników niskiej cz´stotliwoÊci (LF),
majàce kszta∏t odwróconej litery „L” zosta∏y zamontowane w cz´Êciach dziobowych
okr´tów. Poniewa˝ wyposa˝enie radiowe
i radarowe zajmowa∏o du˝o miejsca, w listopadzie 1944 roku zdecydowano o przeniesieniu stacji nadawczych na wy˝szy po-
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Fotografia okr´tu dowodzenia si∏ami desantowymi Estes (AGC-12) wykonana w dniu 6 maja 1964 roku. W latach pi´çdziesiàtych ubieg∏ego
wieku wszystkie pozostawione w s∏u˝bie jednostki typu Mount McKinley zosta∏y wyposa˝one w rufowe platformy dla Êmig∏owców.
fot. zbiory Arthur D Baker III

ziom tak, aby zwi´kszyç wolnà powierzchnie na pomoÊcie dowodzenia.
Wchodzàce do s∏u˝by trzy pierwsze okr´ty dowodzenia si∏ami desantowymi typu
Appalachian zosta∏y pomalowane zgodnie
ze wzorem kamufla˝u Schemat 21. Wszystkie powierzchnie pionowe tego malowania
mia∏y jednolity kolor granatowy – Navy
Blue (5-N), a powierzchnie poziome granatowoszary – Deck Blue (20-B). Skierowane
na wody Morza Âródziemnego Ancon
(AGC-4) i Catoctin (AGC-5) otrzyma∏y
charakterystyczny dla jednostek amerykaƒskich pe∏niàcych s∏u˝b´ na tym teatrze dzia∏aƒ wojennych kamufla˝ stopniowany Schemat 22. Zgodnie z nim, powierzchnie pionowe okr´tów od linii wodnej do równoleg∏ej
do niej linii przechodzàcej przez najni˝szy
punkt pok∏adu by∏y malowane na kolor granatowy – Navy Blue (5-N). Powierzchnie
pionowe powy˝ej linii rozgraniczajàcej by∏y
malowane na kolor mglistoszary – Hazy
Grey (5-H). Powierzchnie poziome malowano na granatowoszary – Deck Blue
(20-B). Przeznaczone do s∏u˝by na Pacyfiku
okr´ty dowodzenia typu Mount McKinley
by∏y malowane zgodnie z systemem wzorów
plamistych Schemat 32/8F. System ten stanowi∏ uk∏ad figur geometrycznych o kraw´dziach b´dàcych odcinkami prostych lub ∏uków. Kolorami jego powierzchni pionowych
by∏y: jasnoszary – Light Gray (5-L), oceaniczny szary – Ocean Grey (5-O) oraz matowy czarny – Dull Black (BK). Powierzchnie poziome malowano na granatowoszaro
– Deck Blue (20-B). Trzy ostanie okr´ty typu, które wesz∏y do s∏u˝by faktycznie ju˝
po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych oraz te
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jednostki, które pozostawiono w s∏u˝bie
po wojnie, otrzyma∏y malowanie zgodne ze
wspomnianym wczeÊniej jednolitym wzorem kamufla˝u Schemat 21.

Powojenne modernizacje
okr´tów
Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych wyniesione z nich przez amerykaƒski korpus
piechoty morskiej doÊwiadczenia pozwoli∏y
na przedstawienie za∏o˝eƒ dotyczàcych zadaƒ, które powinny spe∏niaç nowoczesne
okr´ty dowodzenia desantem. Marines
optowali za ich wyposa˝eniem w pomieszczenia przeznaczone w sposób ciàg∏y
do jednoczesnego wykorzystywania przez
sztaby si∏ desantowych oraz uderzeniowych
floty, takich jak biura wspólnych operacji,
∏àcznoÊci oraz informacji. Ponadto, w czasie trwania operacji inwazyjnych sztaby si∏
desantowych powinny mieç mo˝liwoÊç
sprawnego przeniesienia si´ na làd, do czego potrzebowa∏y w∏asnych ∏odzi i pojazdów.
Pozosta∏e w s∏u˝bie okr´ty dysponowa∏y tylko jednà ∏adownià i jednym bomem prze∏adunkowym, co by∏o zbyt ma∏ym potencja∏em do wy∏adunku sztabowych pojazdów
i Êrodków ∏àcznoÊci. Piechota morska oczekiwa∏a wi´c na wyposa˝enie okr´tów dowodzenia w barki motorowe oraz szybkie ∏odzie ∏àcznikowe. Zadania te mog∏y wykonywaç niektóre du˝e barki motorowe albo
wchodzàce na wyposa˝enie okr´tów Êmig∏owce. Dowództwo piechoty morskiej
oczekiwa∏o przy tym, ˝e kiedy na brzegu b´dzie znajdowa∏ si´ dowódca operacji wojsk
làdowych, w dalszym ciàgu b´dzie on potrzebowa∏ ∏àcznoÊci z jednostkami p∏ywajà-

cymi. Dlatego te˝ koniecznym by∏o odpowiednie wyposa˝enie zarówno jednostek
na làdzie jak i na morzu w urzàdzenia telefonii i teletypii wraz z odpowiednio wyszkolonymi operatorami.
Amerykaƒskie okr´ty dowodzenia si∏ami
desantowymi budowy wojennej by∏y mocno
krytykowane za stosunkowo niewielkà
pr´dkoÊç jakà by∏y w stanie rozwijaç.
W paêdzierniku 1945 roku dowództwo Floty Pacyfiku optowa∏o za budowà jednostek
szybszych o oko∏o 2 w´z∏y od poprzedników. W tym celu zamierzano adaptowaç
kad∏uby transportowców typu C-3. Równie˝ piechota morska oczekiwa∏a, ˝e okr´ty
dowodzenia b´dà w stanie rozwijaç pr´dkoÊç umo˝liwiajàcà im manewrowanie
wÊród transportowców desantu. Za∏o˝enia
te nie zosta∏y zmaterializowane a˝ do poczàtków lat siedemdziesiàtych, bowiem dopiero wtedy wesz∏y do s∏u˝by nowe okr´ty
sztabowe typu Blue Ridge.
Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych ze
s∏u˝by zosta∏y wycofane wszystkie okr´ty
dowodzenia si∏ami desantowymi typu Appalachian oraz Ancon (zwrócony poprzedniemu w∏aÊcicielowi) i pi´ç okr´tów typu
Mount McKinley. ˚aden z nich nie zosta∏
ju˝ nigdy ponownie wprowadzony do linii.
Wycofanie dwóch kolejnych jednostek mia∏o miejsce w latach 1955-56. Wszystkie wycofane okr´ty zosta∏y skreÊlone z listy floty
i z∏omowane na prze∏omie lat pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych ubieg∏ego wieku.
A˝ do poczàtków lat siedemdziesiàtych
w s∏u˝bie Marynarki Stanów Zjednoczonych pozostawa∏o pi´ç okr´tów dowodzenia
si∏ami desantowymi budowy wojennej. By∏y
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to: Mount McKinley (AGC-7), Eldorado
(AGC-11), Estes (AGC-12), Pocono (AGC-16) oraz Taconic (AGC-17). Na jednostkach tych sukcesywnie dokonano wymiany
stacji radiolokacyjnych dozoru powietrznego SK-2 najpierw na radary SPS-6B, a póêniej na stacje SPS-17 oraz SPS-37. Na masztach kratownicowych (z przodu i z ty∏u)
montowano ponadto lekkie anteny wysokoÊciomierzy SPS-8A (póêniej SPS-30). Jednostki by∏y równie˝ wyposa˝ane w lotnicze
systemy wczesnego ostrzegania. O ile okr´t
posiada∏ odpowiedni terminal mog∏y one
stanowiç dodatkowà stacj´ radiolokacyjnà.
Systemy te by∏y montowane w szczególnoÊci
po 1948 roku, kiedy to zosta∏a skonstruowana ich lekka wersja.
W latach pi´çdziesiàtych wszystkie pozostawione w s∏u˝bie okr´ty dowodzenia si∏ami desantowymi typu Mount McKinley
otrzyma∏y na rufach platformy dla Êmig∏owców. Zdemontowano wówczas ich rufowe,
podwójne stanowiska przeciwlotniczych
dzia∏ek 40 mm, a stanowiska rufowych dalocelowników armat uniwersalnych 127 mm
przesuni´to przed przednià kraw´dê platformy lotniczej. Usuni´to ponadto ˝urawiki
∏odziowe tak, ˝e przewo˝one na pok∏adach
jednostki p∏ywajàce by∏y obs∏ugiwane przez
bomy ∏adunkowe wsparte na przednim
maszcie portalowym. W latach 1963-64
dwie jednostki: Mount McKinley (AGC-7)
i Eldorado (AGC-11) zosta∏y przebudowane w ramach programu FRAM II. Najbardziej widocznym wyró˝nikiem tej przebudowy by∏o wyd∏u˝enie do przodu pok∏adów ich
nadbudówek. Pozostawione w s∏u˝bie
po zakoƒczeniu wojny okr´ty dowodzenia
si∏ami desantowymi typu Mount McKinley
zosta∏y wycofane w latach 1969-1972,
po czym w latach 1970-76 skreÊlono je z listy
floty.
Amerykaƒskie okr´ty dowodzenia si∏ami desantowymi typów Appalachian, Ancon i Mount McKinley mimo, ˝e pojawi∏y
si´ w s∏u˝bie stosunkowo póêno, zdà˝y∏y
oddaç nieocenione us∏ugi podczas wszystkich operacji desantowych przeprowadzonych przez Sprzymierzonych w ostatnich
latach wojny. Otoczenie ich Êcis∏à tajemnicà wojskowà spowodowa∏o, ˝e Japoƒczycy
do koƒca dzia∏aƒ wojennych nie byli Êwiadomi wagi pe∏nionych przez nie zadaƒ
podczas operacji inwazyjnych na Pacyfiku.
DoÊwiadczenia wyniesione z II wojny da∏y
asumpt do pozostawienia kilku z nich w linii i wykorzystania podczas operacji morskich prowadzonych w latach pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych ubieg∏ego wieku.
S∏u˝ba operacyjna poszczególnych jednostek tych typów zostanie przedstawiona
w drugiej cz´Êci artyku∏u.

Dane techniczne niektórych stacji radiolokacyjnych okr´tów dowodzenia
typów Appalachian, Ancon i Mount McKinley
Seria
Zastosowanie
Wprowadzona na wyposa˝enie
D∏ugoÊç fal
Zakres fal
Cz´stotliwoÊç promieniowania
elektromagnetycznego
Moc wyjÊciowa
Teoretyczny zasi´g maksymalny

Czas trwania impulsu

SG
Dozór nawodny
1 lutego 1942
10 cm
S
3000 MHz
50 kW
64 km/35 Mm – du˝e zgrupowania okr´tów;
37 km/20 Mm – du˝e okr´ty (pancerniki);
28 km/15 Mm – samoloty;
9 km/5 Mm – peryskopy okr´tów podwodnych
1,3-2,0 µsec

Seria
Zastosowanie
Wprowadzona na wyposa˝enie
D∏ugoÊç fal
Zakres fal
Cz´stotliwoÊç promieniowania
elektromagnetycznego
Teoretyczny zasi´g maksymalny
Anteny

SK
Dozór powietrzny
1 lutego 1942
100 cm
P

Seria
Zastosowanie
Teoretyczny zasi´g maksymalny

SP
Dozór powietrzny (wysokoÊciomierz)
130 km/70 Mm – du˝e samoloty (bombowce);
74 km/40 Mm – ma∏e cele powietrzne;
65 km/30 Mm – du˝e okr´ty (pancerniki).
talerzowa o Êrednicy 2,44 m

Antena

300 MHz
180 km/100 Mm – du˝e samoloty (du˝e bombowce)
kwadratowa o boku 5,18 m (SK)
paraboliczna o Êrednicy 5,18 m (SK-2)
36 dipoli (6 x 6) oraz 4 dipole rozpoznania „swój-obcy”

Seria
Zastosowanie
D∏ugoÊç fal
Zakres fal
Cz´stotliwoÊç promieniowania
elektromagnetycznego
Cz´stotliwoÊç powtarzania impulsu
Moc wyjÊciowa
Teoretyczny zasi´g maksymalny
Antena

SPS-6B
Dozór powietrzny
24 cm
L

Seria
Zastosowanie
Teoretyczny zasi´g maksymalny
Antena

SPS-8A
Dozór powietrzny (wysokoÊciomierz)
148 km/80 Mm – samoloty wielkoÊci myÊliwca;
paraboliczna 1,22 m x 4,27 m

1249 GHz
600 Hz
750 kW
148 km/80 Mm – samoloty wielkoÊci myÊliwca;
paraboliczna 5,49 m x 1,52 m

(ciàg dalszy nastàpi)
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Antonio Erce Lisarraga (Hiszpania)
Niko∏aj W. Mitiuckow (Rosja)
Roger de Lauria krótko po wcieleniu do s∏u˝by.
fot. zbiory Jaros∏aw Malinowski

Hiszpaƒskie niszczyciele
typu

Oquendo

OPIS KONSTRUKCJI
Kad∏ub
Od francuskich liderów Oquendo przejà∏
eleganckà i dynamicznà sylwetk´, która zupe∏nie nie odzwierciedla∏a rzeczywistych
problemów okr´tu. Sporo elementów przejà∏ równie˝ niszczyciel z budowanych w El
Ferrol w latach 1944-1951 fregat typu Pizarro, które charakteryzowa∏y si´ „suchym”
kad∏ubem. OczywiÊcie kad∏ub Oquendo te˝
móg∏ wyró˝niaç si´ dobrà dzielnoÊcià morskà. Op∏ywowe kszta∏ty i wyd∏u˝enie kad∏uba 10,54 czyni∏y jednostk´ potencjalnie bardzo szybkà, oczywiÊcie pod warunkiem, ˝e
uda∏o by si´ zamontowaç si∏owni´ o mocy
wi´kszej od istniejàcej.
Konstrukcja kad∏ub sk∏ada∏a si´ ze 190
wr´g, numerowanych od dziobu, ze Êrednim odst´pem mi´dzy nimi wynoszàcym
0,58 m. Jednostka na ca∏ej d∏ugoÊci posiada∏a podwójne dno, jednak z 4 pok∏adów,
ciàg∏ym (nieprzerwanym) by∏ jedynie g∏ówny pok∏ad. Pok∏ad dziobowy (pó∏bak) rozciàga∏ si´ na mniej ni˝ po∏owie d∏ugoÊci kad∏uba, mniej wi´cej do poziomu przedniego komina, jednak górny pok∏ad bieg∏ dalej
w kierunku rufy i koƒczy∏ si´ przy stanowisku rufowego dzia∏a g∏ównego kalibru.
Platforma rozciàga∏a si´ od dziobu do wr´gi nr 58, gdzie koƒczy∏a si´, bowiem dalej
w kierunku rufy znajdowa∏y si´ przedzia∏y
kot∏owni i maszynowni. Na odcinku mi´dzy
rufowà kot∏ownià a maszynownià (mi´dzy
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wr´gami nr 111 a 117, pok∏ad platformy pojawia∏ si´ ponownie, by skoƒczyç si´ na grodzi rufowej maszynowni. Po raz trzeci pok∏ad platformy rozpoczyna∏ si´ na grodzi
zamykajàcej maszynowni´ umieszczonej
na wr´dze nr 137 by ostatecznie zakoƒczyç
si´ na wr´dze nr 172, za którà mieÊci∏ si´
przedzia∏ maszynki sterowej. Dolny pok∏ad
równie˝ nie mia∏ ciàg∏oÊci.
Rozpoczyna∏ si´ na dziobie i bieg∏
do wr´gi nr 35, za którà znajdowa∏y si´ komory amunicyjne i zbiorniki paliwa,
pod którymi wielkoÊç przestrzeni mi´dzy-dennej zmniejsza∏a si´ oko∏o 1,5 razy z powodu du˝ego rozgi´cia wr´g. Nast´pnie pok∏ad dolny bieg∏ nieprzerwanie pod komorami amunicyjnymi, zbiornikami paliwa,
fundamentami kot∏ów i turbin a˝ do wr´gi
nr 137. Dalej znajdowa∏ si´ kolejny swego
rodzaju „stopieƒ”, zwi´kszajàcy wysokoÊç
kila 1,5-krotnie. Na odcinku do wr´gi nr
162 dolny pok∏ad bieg∏ równolegle do pok∏adu górnego, jednak mi´dzy wr´gà nr 162
a wr´gà nr 172 wznosi∏ si´ ku górze, tak jak
kszta∏t rufowej cz´Êci samego kad∏uba.
Za wr´gà nr 172 dolny pok∏ad tworzy∏ przedzia∏ pomieszczenia maszynki sterowej.
Grodzie wodoszczelne rozciàgajàce si´
na ca∏ej wysokoÊci kad∏uba zosta∏y rozmieszczone na wr´gach nr 4, 9, 28, 45, 57,
72, 92, 111, 117, 137, 162, 172 i 187.
Na g∏ównym pok∏adzie do skraju pó∏baka znajdowa∏y si´ nast´pujàce pomieszcze-

cz´Êç II

nia – skrajnik dziobowy, koƒczàcy si´
na wr´dze nr 4, magazyn bosmaƒski, komora ∏aƒcucha kotwicznego (sam ∏aƒcuch
kotwiczny znajdowa∏ si´ na dolnym pok∏adzie). Za wr´gà nr 9 rozpoczyna∏a si´ toaleta i umywalnia (5 w´z∏ów sanitarnych,
7 pryszniców i 13 umywalek), a za wr´gà nr
18 – pomieszczenia mieszkalne. Dwa 40miejscowe kubryki rozdzielone wr´gà nr 28
mia∏y ró˝nà powierzchni´. W dziobowym
znajdowa∏o si´ 10 koji 4-pi´trowych, zaÊ
w drugim przy tej samej liczbie koji i szafek,
znajdowa∏o si´ jeszcze 6 sto∏ów (3 dziesi´ciomiejscowe, 2 oÊmiomiejscowe i 1 sk∏adany). Gródê rozdzielajàca kubryki przebiega∏a przez wyciàg amunicyjny dziobowej
wie˝y g∏ównego kalibru. Dalej w kierunku
rufy znajdowa∏y si´ kabiny oficerskie: na lewej burcie 3 dwumiejscowe dla podporuczników, a na prawej 3 jednomiejscowe dla
g∏ównego mechanika i 2 poruczników.
Za grodzià na wr´dze nr 45 znajdowa∏y si´
na prawej burcie: magazyn ˝ywnoÊciowy,
pomieszczenie zmywalni naczyƒ, oficerski
magazyn ˝ywnoÊciowy i oficerska apteka,
a na lewej burcie: sala operacyjna i izolatka
oraz kuchnia marynarska i podoficerska.
Dalej w kierunku rufy znajdowa∏a si´
centralna nadbudówka, koƒczàca si´
przy stanowisku dzia∏a kal. 120 mm i zajmujàca mniej wi´cej po∏ow´ szerokoÊci kad∏uba. W pierwotnym wariancie na cz´Êci rufowej nadbudówki znajdowa∏o si´ trzecie sta-
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Oquendo wkrótce po wejÊciu do s∏u˝by. Widoczne trzy wie˝e artylerii g∏ównej kal. 120 mm.

fot. zbiory Coello-Lillo

padku osiàganie przez jednostk´ maksymalnego zasi´gu, jednak problem sprowadza∏ si´ do tego, ˝e znajdowa∏y si´ one powy˝ej linii wodnej, przez co ogranicza∏y statecznoÊç Oquendo, przez co z regu∏y pozostawa∏y puste. Mi´dzy wr´gami nr 111 i nr
117 (mi´dzy rufowà kot∏ownià a maszynownià) jest niewielkie pomieszczenie wykorzystywane do przechowywania cz´Êci
do elektrowni okr´towej, a tak˝e magazynek z cz´Êciami elektrycznymi i radiowymi.
W przedziale mi´dzy wr´gami nr 137 i nr
149 mieÊci si´ jeszcze jeden wysokopr´˝ny
agregat pràdotwórczy o mocy 75 kW, toaleta i 2 prysznice dla oficerów i podoficerów
z obs∏ugi kot∏owni i maszynowni a tak˝e 3
kabiny: dwuosobowa dla poruczników oraz
dwumiejscowa i trzymiejscowa dla podporuczników. W przedziale mi´dzy wr´gami
nr 149 a nr 162 znajdujà si´ 4 kubryki podoficerskie: 2 szeÊcioosobowe i 2 dziewi´cioosobowe, wszystkie wyposa˝one w trzypi´trowe koje. Przestrzeƒ mi´dzy kubrykami
w osi symetrii okr´tu jest zaj´ta przez stela˝
na worki z rzeczami osobistymi za∏ogi oraz
niewielki wysokopr´˝ny agregat pràdotwórczy do prac awaryjnych. PoÊrodku kubryka dla 38 marynarzy rozlokowanego
mi´dzy wr´gami nr 162 i nr 172 znajduje si´
wyciàg amunicyjny rufowej wie˝y g∏ównego
kalibru. Marynarze korzystali z 12 trzypi´trowych koji oraz 1 koji dwupi´trowej. Mi´dzy wr´gami nr 172 a nr 187 ulokowana by∏a maszynka sterowa, zaÊ na lewej burcie 3
pomieszczenia gospodarcze dla podoficerów, zaÊ na prawej burcie pralnia i warsztat
elektryczny. Na samym koƒcu kad∏uba
za wr´gà nr 187 by∏a 2 magazyny cz´Êci zapasowych.
Poniewa˝ pok∏ad platformy znajdowa∏
si´ na poziomie powy˝ej konstrukcyjnej linii wodnej, podzia∏ kad∏uba na przedzia∏y

wodoszczelne poni˝ej by∏ dok∏adniejszy,
a liczba drzwi mi´dzy przedzia∏ami na dolnym pok∏adzie ograniczona. Podobnie jak
na wy˝szych pok∏adach, równie˝ na dolnym pok∏adzie, wr´ga nr 4 ogranicza∏a
skrajnik dziobowy. Wr´ga nr 9 zamyka∏a
magazyn z farbami materia∏ami konserwacyjnymi. Dalej do wr´gi nr 13 mieÊci∏a si´
komora amunicyjna dla broni ma∏ego kalibru, w tym karabinów i pistoletów. W przedziale do wr´gi nr 17 mieÊci∏ si´ ∏aƒcuch
kotwiczny. Dalej a˝ do wr´gi nr 21 znajdowa∏ si´ magazyn ˝ywnoÊci i kuchnia podoficerska. Mi´dzy wr´gami nr 21 a nr 28 ulokowano ch∏odni´ wraz z autonomicznym
zasilaniem. Nast´pnie znajdowa∏ si´ kolejny magazyn ˝ywnoÊci i kuchnia marynarska. Tu by∏ równie˝ zbiornik ze s∏odkà wodà do picia o pojemnoÊci 13,69 m3 i sk∏ad
wyrobów zbo˝owych (nale˝y pami´taç, ˝e
podstawowà rol´ w menu Hiszpanów odgrywa∏y ry˝ i proso). BezpoÊrednio poni˝ej
tego pomieszczenia znajdowa∏a si´ antena sonaru z op∏ywkà, tak ˝e cz´Êç pomieszczenia by∏a wydzielona na wyposa˝enie sonaru i stanowisko jego obs∏ugi. Rzecz charakterystyczna, pomieszczenie to mia∏o
swojà kontynuacj´ równie˝ na wy˝szym pok∏adzie mi´dzy kubrykami. Jednak wyjÊcie
obs∏ugi na gór´ mo˝liwe by∏o wy∏àcznie
przez pok∏ad platformy. W przedziale mi´dzy wr´gami nr 35 a nr 45 znajdowa∏y si´
4 pomieszczenia: w pierwszym znajdowa∏o
si´ wyposa˝enie nawigacyjne, w drugim autonomiczny generator zasilajàcy radar,
a tak˝e ˝yroskopy, w trzecim by∏ zbiornik
paliwa o pojemnoÊci 27,86 m3, zaÊ w czwartym komora amunicyjna dla dzia∏ g∏ównego kalibru. Kolejny przedzia∏ wodoszczelny
podzielony by∏ równie˝ na szereg pomieszczeƒ: komora amunicyjna dla „Hedgehog”, zbiorniki paliwa o pojemnoÊci

nowisko dzia∏a kal. 120 mm, zdemontowane dla zmniejszenia umieszczonych wysoko
ci´˝arów. Nadbudówka niegdzie nie wznosi∏a si´ ponad poziom pierwszego „pi´tra”
dziobowego mostka, za wyjàtkiem rzecz jasna kominów, lekkiego mostka rufowego
i podstaw pod urzàdzenia kierowania
ogniem artylerii plot. W nadbudówce
od dziobu w kierunku rufy znajdowa∏y si´
pomieszczenia: przewodów dziobowego
komina, warsztatu mechanicznego, warsztatu artyleryjskiego, kancelarii, piekarni,
przewodów komina rufowego, centralnego
stanowiska kierowania si∏ownià, magazynu
broni, magazynu zapalników do „Hedgehog”, ch∏odni, kabiny radiowej, mesy,
pomieszczenia pocztowego, kancelarii
prawnika, oficerskiej toalety, zbiornika wody pitnej, a tak˝e pomieszczenia gospodarczego dla oficerów i podoficerów. Pok∏ad
platformy rozpoczyna si´ tak˝e skrajnikiem
dziobowym, ograniczonym wr´gà nr 4,
za którà a˝ do wr´gi nr 9 znajduje si´ warsztat szewski. Nast´pnie mieÊci si´ kubryk dla
43 marynarzy, zamkni´ty wr´gà nr 28.
W kubryku znajdowa∏y si´ 2 koje czteropi´trowe, 11 koji trzypi´trowych oraz 1 koja
dwupi´trowa. W kolejnym przedziale wodoszczelnym ograniczonym wr´gà nr 45
mieszczà si´ 4 pomieszczenia: kubryk dla
31 marynarzy (7 koji czteropi´trowych
i 1 koja trzypi´trowa), warsztat krawiecki,
przedzia∏ sonaru i wysokopr´˝nego agregatu pràdotwórczego o mocy 75 kW. W nast´pnym przedziale wodoszczelnym, zamkni´tym wr´gà nr 57 znajduje si´ przedzia∏ turbogeneratorów – g∏ówna elektrownia niszczyciela. Dalej do wr´gi nr 111 rozlokowane sà kot∏ownie i maszynownie,
a w przestrzeniach mi´dzyburtowych rezerwowe zbiorniki paliwa. Formalnie rzecz
bioràc zbiorniki te by∏y niezb´dne w przy-
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32,50 m3 i 49,60 m3, a tak˝e jeszcze jeden
autonomiczny agregat pràdotwórczy zasilajàcy wyposa˝enie pomocnicze, a poza tym równie˝ znajdujàcà si´ obok 80-tonowà pomp´. BezpoÊrednio pod komorami amunicyjnymi znajdowa∏ si´ jeszcze
zbiornik paliwa o pojemnoÊci 23,0 m3, który cz´Êciowo os∏ania∏ komory od do∏u.
W przedziale mi´dzy wr´gami nr 57 a nr 72
by∏a dziobowa kot∏ownia. Na lewej burcie
w przestrzeni mi´dzydennej ulokowano
zbiornik paliwa o pojemnoÊci 26,91 m3,
a na prawej burcie zbiornik wody po pojemnoÊci 9,62 m3 oraz rezerwowy zbiornik
s∏odkiej wody o pojemnoÊci 13,94 m3.
Umieszczonà dalej dziobowà maszynowni´ cz´Êciowo chroni∏y równie˝ od do∏u
rozmieszczone w przestrzeni mi´dzydennej zbiorniki: na prawej burcie z paliwem
o pojemnoÊci 52,06 m3, a na lewej burcie
z paliwem o pojemnoÊci 28,53 m3, paliwem
do silników wysokopr´˝nych o pojemnoÊci
8,29 m3, smarem o pojemnoÊci 5,72 m3
oraz rezerwowy ze smarem o pojemnoÊci
5,82 m3. W przedziale mi´dzy wr´gami nr
92 a nr 111 umieszczono rufowà kot∏owni´,
pod którà w przestrzeni mi´dzydennej
mieÊci∏y si´ na prawej burcie zbiorniki paliwa (55,48 m3), a na lewej s∏odkiej wody
(18,01 m3) i rezerwowy s∏odkiej wody
(31,85 m3). Mi´dzy rufowà kot∏ownià
a maszynownià mieÊci∏a si´ komora amunicyjna dzia∏ plot. kal. 40 mm. Wzd∏u˝ prawej burty bieg∏ z dziobowej maszynowni
specjalny tunel z wa∏em nap´dowym poruszajàcym prawà Êrub´. W przestrzeni mi´dzydennej mieÊci∏y si´ 2 zbiorniki paliwo-

we o pojemnoÊci po 16,48 m3. Mi´dzy wr´gà nr 117 a nr 137 umieszczono rufowà maszynowni´, której wa∏ nap´dowy porusza∏
lewà Êrub´. W przestrzeni mi´dzydennej
na lewej burcie znajdowa∏ si´ zbiornik paliwa o pojemnoÊci 44,26 m3, na prawej: paliwa (35,65 m3), smaru (3,58 m3) i rezerwowy smaru (3,17 m3). Nast´pna gródê
poprzeczna umieszczona by∏a na wr´dze
nr 162, a ca∏a przestrzeƒ mi´dzy nià
a poprzednià grodzià podzielona by∏a
na 9 przedzia∏ów wodoszczelnych za pomocà 2 grodzi wzd∏u˝nych i 6 poprzecznych. W trzech centralnych przedzia∏ach
mieÊci∏y si´ komory amunicyjne kal.
120 mm i kal. 40 mm, warsztat artyleryjski
oraz przedzia∏ z wyposa˝eniem nawigacyjnym rufowego mostka. Podobnie jak to
mia∏o miejsce w przypadku dziobowych
komór amunicyjnych, równie˝ komory rufowe sà cz´Êciowo ochraniane od do∏u
przez zbiornik paliwa o pojemnoÊci
23,38 m3. Na lewej burcie znajdujà si´
2 zbiorniki paliwa o pojemnoÊci 50,50 m3
i 32,26 m3, zaÊ na prawej burcie o pojemnoÊci 33,26 m3 i 32,96 m3. Przestrzeƒ mi´dzy wr´gà nr 162 a nr 172 zajmowa∏o pomieszczenie pompy oraz 2 zbiorniki paliwa
o pojemnoÊci po 48,50 m3. W znajdujàcym
si´ pod maszynkà sterowà przedziale mieÊci∏y si´ zamocowania obejmów wa∏ów nap´dowych, zbiornik s∏odkiej wody o pojemnoÊci 21,11 m3 oraz magazynek. Na samej rufie, za grodzià wodoszczelnà na wr´dze nr 187 mieÊci∏ si´ magazynek.
W powodu problemów ze statecznoÊcià,
wysokoÊç dziobowego mostka Oquen-

Oquendo po demonta˝u rufowej wie˝y artylerii g∏ównej.

Nr 70 (2/2005)

• OKR¢TY WOJENNE

do ograniczono do 3 kondygnacji, na których musiano rozmieÊciç wszystkie niezb´dne s∏u˝by i stanowiska. Na dolnej kondygnacji od dziobu w kierunku rufy mieÊci∏y si´: marszowe stanowisko dowodzenia,
kabina dowódcy z w´z∏em sanitarnym
i prysznicem, salon kapitaƒski, 2 oficerskie
w´z∏y sanitarne równie˝ z prysznicami, jadalnia wraz z magazynkiem ˝ywnoÊci dla
kapitana, przedzia∏ wentylatorów i klimatyzacji, 2 dwuosobowe kabiny dla poruczników, oficerska mesa i jadalnia, kuchnia oficerska i warsztat elektryczny.
Wszystkie wy˝sze pi´tra mostka mia∏y
aerodynamiczny kszta∏t. W dziobowej cz´Êci umieszczony by∏y 2 miotacze „Hedgehog”, strzelajàce ponad mostkiem, obok
umieszczono 2 du˝e pud∏a z wyposa˝eniem
bojowym pierwszej potrzeby. Dalej znajdowa∏o si´ centrum informacji bojowej, centralne stanowisko obrony pop, pomieszczenia z wyposa˝eniem i operatorami radarów,
przy czym stanowisko radaru SNW-10 mieÊci∏o si´ w odr´bnym pomieszczeniu.
Na trzecim pi´trze mostka znajdowa∏o
si´ stanowisko dowodzenia, kabina nawigacyjna, kabina radiowa wraz z pomieszczeniem operatorów radionamierników.
Na dachu trzeciej kondygnacji znajdowa∏o
si´ ca∏kowicie zamkni´te urzàdzenie kierowania ogniem artyleryjskim Mk VI.
Na ograniczonej przestrzeni mi´dzy
mostkiem a dziobowym kominem znajdowa∏ si´ lekki trójno˝ny maszt z marsami dla
anten radarów: nawigacyjnego, obserwacji
nawodnej i powietrznej. Tam umieszczono
równie˝ anteny nadawczo-odbiorcze i wyfot. zbiory L. Baturone
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posa˝enie systemu identyfikacji „swój-obcy” Mk X.
Zaraz za drugim kominem rozmieszczono 6 platform na których umieszczono automatyczne dzia∏a plot. kal. 40 mm Bofors
L/70. Rufowa cz´Êç, po usuni´ciu miotaczy
i zrzutni bomb g∏´binowych, okaza∏a si´
ca∏kiem „oczyszczona” a˝ do rufowej wie˝y
dzia∏ kal. 120 mm, mieszczàcej si´ dok∏adnie w tym miejscu, które przewidywa∏ projekt jeszcze z lat 1942-1943.
Z powodu problemów Oquendo ze statecznoÊcià, kad∏uby pierwotnie identycznych Roger de Lauria i Marques de la Ensenada, przeci´to tak, ˝e faktycznie sta∏y si´
one jednostkami zupe∏nie innego typu.
A wszystko rozpocz´∏o si´ 7 sierpnia 1964 r.
wznowieniem prac wykoƒczeniowych
na obu niszczycielach, które z du˝à intensywnoÊcià kontynuowano przez nast´pnych
6 lat.
W tym czasie Êwiat mia∏ ju˝ bogate doÊwiadczenie w zakresie przed∏u˝enia jednostek, zgodnie z technologià „cut and glue”
(pol. „rozetnij i wklej”), dotyczàce przede
wszystkim zbiornikowców. Jednak Gabriel
Martorel zaproponowa∏ coÊ, czego nie stosowano na Êwiecie, a ju˝ tym bardziej
na okr´tach. Ju˝ przygotowane kad∏uby
przeciàç w poprzek w dwóch miejscach, tak
by odciàç cz´Êç dziobowà i rufowà. Nast´pnie, pozosta∏à cz´Êç centralnà rozciàç
wzd∏u˝ kila i zamontowaç 2 metrowe
wstawki. W ten sposób pierwotna szerokoÊç wzros∏a z 11 m do 13 m, tak by spe∏-
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niaç wymogi statecznoÊci, przyj´te we flocie
amerykaƒskiej. Po tym ponownie przy∏àczono przebudowane dziobowà i rufowà
cz´Êci kad∏uba. W wyniku tych zabiegów
wspó∏czynnik wyd∏u˝enia kad∏uba obni˝y∏
si´ z 10,54 do 9,15.
Choç wzd∏u˝na konstrukcja kad∏uba pozosta∏a taka sama jak poprzednio, z 190
wr´gami (faktycznie w zwiàzku z przebudowà dziobnicy i tylnicy dodano wr´gi nr 0 i nr
191), rozmieszczenie pok∏adów, przekrój
poprzeczny i konfiguracja drugiego dna
uleg∏y znaczàcym zmianom. Pok∏ad pó∏baka (dziobówki) rozciàga∏ si´ w kierunku rufy do wr´gi nr 147, praktycznie do rufowego stanowiska dzia∏a g∏ównego kalibru. Stanowisko no znajdowa∏o si´ na pok∏adzie
g∏ównym, co robi∏o wra˝enie „Êci´tej” rufowej cz´Êci kad∏uba. Zabieg taki by∏ niezb´dny aby uzyskaç wolno miejsce dla zamontowania wyposa˝enia oraz Êmig∏owca systemu DASH. Przeróbka pomieszczeƒ wewn´trznych i projektowanie nowych systemów oÊwietlenia i wentylacji, prowadzona by∏a równie˝ zgodnie z normami obowiàzujàcymi we flocie amerykaƒskiej.
W szczególnoÊci, Hiszpanie po raz pierwszy
zastosowali na swoim niszczycielu tradycyjny dla Amerykanów centralny system klimatyzacji.
Z uwagi na bardziej zwarte rozmieszczenie turbin i innych urzàdzeƒ uk∏adu nap´dowego, zdo∏ano utrzymaç praktycznie nieprzerwany pok∏ad platformy na ca∏ej d∏ugoÊci okr´tu. Nad kot∏owniami i maszynow-

niami pok∏ad mia∏ charakterystyczne dla
wczesnych krà˝owników pancerno pok∏adowych skrzyniowe wygi´cie, rozciàgajàce
si´ od wr´gi nr 57 do wr´gi nr 137.
Przy czym o ile poza skrzyniowym wygi´ciem poziom platformy znajdowa∏ si´ poni˝ej linii wodnej, to w rejonie kot∏owni i maszynowni przebiega∏ ponad linià wodnà
okr´tu. Za wr´gà nr 172, podobnie jak
na Oquendo znajdowa∏ si´ przedzia∏ maszynki sterowej, co powodowa∏o, ˝e platforma koƒczy∏a si´ tam, zaÊ dalej bieg∏a na nieco ni˝szym poziomie, pozwalajàcym na rozmieszczenie urzàdzeƒ sterowych. Nowa
forma pok∏adu platformy, wraz z nieprzerwanym pok∏adem g∏ównym i przed∏u˝eniem pok∏adówki, w istotny sposób zwi´ksza∏a wytrzyma∏oÊç kad∏uba.
Przebudowano równie˝ charakterystyczny ostry dziób niszczyciela, który sta∏ si´
jeszcze bardziej ostry i zupe∏nie nie podobny do Oquendo. Gródê wodoszczelna na wr´dze nr 4, podobnie jak na Oquendo dochodzi∏a do górnego pok∏adu, jednak
wydzielony przez nià przedzia∏ uleg∏ znacznemu zwi´kszeniu, co pozwoli∏o na umieszczenie w nim kabestanu i urzàdzeƒ kotwicznych. Grodzie na wr´gach nr 0 i nr 1 dochodzàce do poziomu pok∏adu platformy dawa∏y jednostkom dodatkowà ochron´
w przypadku uszkodzenia dziobnicy. Dolny
pok∏ad rozpoczyna∏ si´ od wr´gi nr 4. Dalej
bieg∏ nieprzerwanie do wr´gi nr 57, za którà rozpoczyna∏ si´ przedzia∏ dziobowej kot∏owni. Tu z uwagi na wi´ksze rozgi´cie
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wr´g wysokoÊç przestrzeni mi´dzydennej
zmniejsza∏a si´ dwukrotnie i na du˝o ni˝szym poziomie dolny pok∏ad przebiega∏
pod przedzia∏ami kot∏owni i maszynowni a˝
do wr´gi nr 137. Za tà wr´gà znajdowa∏ si´
odwrotny „stopieƒ”, tym razem w gór´ i pok∏ad przebiega∏ równolegle z innymi
do wr´gi nr 162. Dalej z uwagi na rzeczywiste wygi´cie kad∏uba, dolny pok∏ad odgina∏

si´ ku górze i koƒczy∏ na wr´dze nr 172.
Dalszy odcinek kad∏uba podzielony 18 grodziami na kolejnych wr´gach podnosi∏ si´
do poziomu pok∏adu platformy. W toku
przeróbki rufowej cz´Êci kad∏uba, ostatniej
nawiàzujàcej do cech francuskich liderów,
jaka wyst´powa∏a jeszcze na Oquendo, rufa
zosta∏a przed∏u˝ona o 0,2 m. Przeróbka ta
poprawi∏a cechy dynamiczne kad∏uba, po-

Roger de Lauria w koƒcu lat siedemdziesiàtych w zatoce Santander.
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zwalajàc równoczeÊnie na zainstalowanie
sonaru o zmiennej g∏´bokoÊci zanurzenia
VDS.
Grodzie wodoszczelne na ca∏ej wysokoÊci kad∏uba znajdowa∏y si´ na wr´gach nr 4,
9, 14, 27, 43, 57, 72, 92, 111, 117, 137, 145,
162 i 172, Poza tym do poziomu pok∏adu
platformy (to jest do linii wodnej) doprowadzone zosta∏y grodzie na wr´gach nr 22,
fot. zbiory Coiello-Lillo
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30, 35 i 40. System podzia∏u kad∏uba
na przedzia∏y wodoszczelne zosta∏ w porównaniu z Oquendo w istotny sposób rozbudowany. Na odcinku mi´dzy wr´gami nr
66 a nr 125 przebiega∏y st´pki przechy∏owe.
Korzystajàc z doÊwiadczeƒ Oquendo ca∏kowicie zdemontowano nadbudówki,
a w ich miejsce postawiono nowe, wykonane g∏ownie z aluminium i stopów lekkich,
tak obni˝yç wielkoÊç umieszczonych wysoko ci´˝arów. W architekturze nowego
mostka widoczne by∏y wyraêne wp∏ywy
amerykaƒskie. Mostek by∏ ca∏kowicie zamkni´ty, a na jego szczycie umieszczono
wie˝´ urzàdzenia kierowania ogniem artyleryjskim Mk 37, zaÊ bezpoÊrednio z ty∏
znajdowa∏ si´ jedyny maszt okr´tu. Trójnóg
masztu dos∏ownie „obejmowa∏” dziobowy
komin. Rozmieszczenie przedzia∏ów kot∏owni i maszynowni pozosta∏o bez zmian,
z dwoma kominami umieszczonymi w poprzednich miejscach. Kszta∏t i konstrukcja
kominów uleg∏a jednak istotnej zmianie.
Podobnie jak nadbudówki równie˝ i korpusy kominów wykonano ze stopów lekkich,
a kszta∏t ko∏paków zapo˝yczono u Amerykanów. Przestrzeƒ mi´dzy kominami przeznaczono na uzbrojenie torpedowe, które
wyposa˝ono w torpedy pop. Za rufowym
kominem rozciàga∏a si´ szeroka i doÊç pojemna nadbudówka w kszta∏cie pude∏ka,
mieszczàca hangar dla pok∏adowego bezpilotowego Êmig∏owca. Dach hangaru by∏ wykorzystany dla umieszczenia urzàdzeƒ kierowania ogniem artyleryjskim Mk 56. Dalej
w kierunku rufy znajdowa∏a si´ niewielka
dla platforma dla Êmig∏owca Gyrodyne
QH-50C, stanowiàcego podstawowy element systemu DASH (Drone Anti-Submarine Helicopter – pol. zdalnie sterowany
Êmig∏owiec zop.). Za làdowiskiem umieszczono trzecià wie˝´ artylerii g∏ównego kalibru, zaÊ samo zakoƒczenie rufy zosta∏o specjalnie oczyszczone dla zamontowania miotaczy i zrzutni bomb g∏´binowych. Ostatecznie na rufie zamontowano, po raz
pierwszy w hiszpaƒskiej flocie, sonar
o zmiennej g∏´bokoÊci zanurzenia SQA-10.
W porównaniu z Oquendo, sylwetka przebudowanych niszczycieli, mimo pewnej
ci´˝koÊci prezentowa∏a si´ nieêle.
StatecznoÊç
W zwiàzku z tym, ˝e ró˝ne techniczne organy floty stale wnosi∏y mniejsze i wi´ksze
zmiany do projektu Oquendo do czerwca
1960 wypornoÊç pe∏na niszczyciela osiàgn´∏a ju˝ 2970 t, a tym samym jego statecznoÊç
obni˝y∏a si´ do krytycznego poziomu. Najtragiczniejsze w ca∏ej sytuacji by∏o to, ˝e
z powodu ciàg∏ych przeróbek i modernizacji, nie przeprowadzono badaƒ rzeczywistej
statecznoÊci, a jeÊli ju˝ nawet przeprowadzano pewne obliczenia, to wkrótce trzeba
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Oquendo prace zwiàzane z poszerzeniem
je by∏o wykonywaç od nowa. Proces ten wykad∏uba, poprawi∏y statecznoÊç do poziodawa∏ si´ nigdy nie koƒczyç, wobec czego
mu odpowiadajàcego standardom zarówno
wykaƒczajàcy okr´t w pe∏ni utracili kontrohiszpaƒskiej jak i amerykaƒskiej floty. Nal´ nad wagà poszczególnych elementów.
dal jednak statecznoÊç pozostawa∏a s∏abà.
W tej sytuacji rzeczywistà statecznoÊç noW tej sytuacji wybór przez terrorystów ETA
wego niszczyciela mo˝na by∏o sprawdziç jeniszczyciela Marques de la Ensenada nie by∏
dynie przeprowadzajàc próby na uwi´zi.
przypadkowy. Relatywnie niewielkimi
Formalnie próby wypad∏y zadawalajàco:
Êrodkami mo˝na by∏o doprowadziç
Oquendo posiada∏ okreÊlonà statecznoÊç
do przewrócenia si´ okr´tu i ogromnych
statycznà.
strat materialnych.
Wyniku prób morskich w roku 1961 ukaza∏y jednak rzeczywiÊcie krytycznà sytuacje
Si∏ownia
w zakresie statecznoÊci dynamicznej. Z poSi∏ownia niszczyciela by∏a zaprojektowawodu nieuniknionego przy manewrowaniu
na w systemie eszelonowym: przedzia∏ maprzechy∏u i skr´cenia, w kad∏ubie powsta∏y
szynowni nast´powa∏ po przedziale kot∏owszczeliny, przez które przesiàka∏a do wn´ni (wpierw dziobowy, a potem rufowy). Mitrza woda. Czego wi´cej mo˝na by∏o oczemo generalnej przebudowy kad∏uba i cz´kiwaç od kad∏uba, którego wypornoÊç stanÊciowego przekomponowania przedzia∏ów
dardowa i pe∏na zgodnie z projektem No
kot∏owni i maszynowni, rozmieszczenie
155 mia∏a wynosiç 1759 i 2676 t, zaÊ w czauk∏adu nap´dowego by∏o podobne we
sie prób zarejestrowano odpowiednio 2032
wszystkich 3 niszczycielach. 2 kot∏ownie
i 2147,6 t Przy czym praktycznie ca∏e zwi´ki 2 maszynownie, ka˝de znajdowa∏o si´
szenie wypornoÊci odbywa∏o si´ przez
w odr´bnym przedziale wodoszczelnym.
zwi´kszenie wysoko umieszczonych mas.
Dziobowa kot∏ownia by∏a zamkni´ta groWyrafinowane kszta∏ty kad∏uba, a tak˝e
dziami na wr´gach nr 57 i nr 72. Mi´dzy
wysoki wspó∏czynnik d∏ugoÊci do szerokowr´gami nr 72 a nr 92 znajdowa∏a si´ dzioÊci tak˝e nie sprzyja∏y zwi´kszeniu wysokobowa maszynownia, której turbina poruszaÊci metacentrycznej. W tej sytuacji ˝aden
∏a prawà Êrub´ nap´dowà. Pomi´dzy
zdrowo myÊlàcy marynarz nie móg∏by przywr´gami nr 92 a nr 111 mieÊci∏a si´ rufowa
jàç okr´tu w podobnym stanie, dopóki jego
kot∏ownia. Przerwa mi´dzy rufowà kot∏owstatecznoÊç nie zosta∏aby choç troch´ ponià a maszynownià (pomi´dzy wr´gami nr
prawiona. Zupe∏nie logicznà decyzjà w tych
111 a nr 117) pojawia∏a si´ w ró˝nych stawarunkach by∏o zamro˝enie w tym okresie
diach projektowania niszczyciela. Poczàtprac na bliêniaczych Roger de Lauria i Makowo mia∏y si´ tam znajdowaç komory
rques de la Ensenada w oczekiwaniu na reamunicyjne dla umieszczonych wy˝ej autozultaty poprawek prototypu. Jedynà mo˝limatycznych dzia∏ plot. W toku dalszych
wà drogà poprawy stanu statecznoÊci Oquprzeróbek projektu amunicj´ umieszczono
endo by∏o zmniejszenie wysoko umieszczow innym miejscu, a na niszczycielach Roger
nych mas i bardziej racjonalne rozmieszde Lauria i Marques de la Ensenada nie
czenie paliwa i innych p∏ynów. W rezultacie
przewidywano w ogóle ma∏okalibrowej arzastosowano najprostsze rozwiàzanie: usutylerii plot. ze wzgl´dów oszcz´dnoÊcioni´to drugie (umieszczone w superpozycji)
wych zrezygnowano jednak z ca∏kowitej lidzia∏o kal. 120 mm, zlikwidowano jego komory amunicyjne,
a tak˝e ameryWidok na maszynowni´ Oquendo. Bez wzgl´du na swojà nowoczesnoÊç, z powodu s∏abej jakoÊci wykonania maszynownia nie zarekokaƒskie miotacze
mendowa∏a si´ z najlepszej strony. Na fotografii naocznie widaç
i zrzutnie bomb g∏´urzàdzenia w przedziale, mo˝na tylko domyÊlaç si´ jak wÊród nich
binowych. Przy okaporusza∏a si´ za∏oga.
fot. zbiory Coello-Lillo
zji zmniejszono zapas amunicji i pojemnoÊç zbiorników. W efekcie tych
wszystkich dzia∏aƒ
uda∏o si´ zredukowaç wypornoÊç pe∏nà do 3004 t i choç
statecznoÊç nadal
pozostawa∏a nadal
miernà, to jednak
sytuacja niszczyciela
nie by∏a ju˝ tak
krytyczna. Przeprowadzone na pozosta∏ych bliêniakach
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Po niewiele ponad rok od chwili wejÊcia do s∏u˝by Marques de la Ensenada przeszed∏ wszechstronne próby dla ustalenia mo˝liwoÊci jego si∏owni.
fot. zbiory Coello-Lillo

kwidacji tego przedzia∏u. Rufowa maszynownia, ulokowana mi´dzy wr´gami nr 117
a nr 137 mieÊci∏a turbin´ poruszajàcà wa∏
nap´dowy Êruby lewej burty. W ten sposób
ka˝da z turbin parowych (systemu „Rateau”) mia∏a za poÊrednictwem przek∏adni
z´batej, wyjÊcie na swój wa∏ nap´dowy.
Par´ dostarcza∏y kot∏y wysokiego ciÊnienia typu „La Seine” opatentowane przez
„Ateliers et Chantiers de Bretagne”. Zaopatrywanie turbin w par´ odbywa∏o si´
w nader oryginalny sposób. Dla obs∏ugi
przedniej – dziobowej grupy turbin, w dziobowej kot∏owni umieszczono 1 kocio∏ du˝ych wymiarów. Jego powierzchnia grzewcza wynosi∏a 1105 m2. W rufowej kot∏owni
do obs∏ugi tylnej – rufowej grupy kot∏ów,
umieszczono 2 kot∏y o ∏àcznej powierzchni
grzewczej 596 m2. Mimo ró˝nicy w rozmiarach, konstrukcja kot∏ów by∏a praktycznie
identyczna, poniewa˝ projekt wszystkich
3 zosta∏ opracowany przez „Ateliers et
Chantiers de Bretagne”. Zgodnie ze Êwiadectwem technicznym kot∏y wytwarza∏y par´ o ciÊnieniu roboczym 35 atm., jednak
w rzeczywistoÊci kocio∏ dziobowy dawa∏
33,8 atm., a rufowe 34,4 atm. Wtryskiwacze
w liczbie 8 podajàce paliwo do komory spalania pozwala∏y na uzyskanie temperatury
pozwalajàcej na osiàgni´cie przez par´
385°C.
Masa pustego kot∏a dziobowego z ca∏ym
oprzyrzàdowaniem wynosi∏a 71 t, a ka˝dego z rufowych 43,5 t. W czasie pracy, masa
kot∏a z wodà osiàga∏a odpowiednio 85,7 t
i 53 t. Liczba i wymiary rurek kot∏owych by∏a nast´pujàca: kocio∏ dziobowy – 372
o wym. 46 x 52 mm, 312 o wym. 42 x 48 mm
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oraz 1984 o wym. 28 x 33 mm. Dla ka˝dego
z kot∏ów rufowym wymiary rurek pozostawa∏y identyczne, zaÊ liczba wynosi∏a odpowiednio 236, 206 i 1280. spr´˝arki powietrza typu „Bayley” dostarczy∏a firma „Bayley Meter Co”.
Turbiny parowe typu „Rateau” posiada∏y
kilka stopni spr´˝ania i jeden stopieƒ pr´dkoÊci dla ka˝dego ciÊnienia. W sk∏ad zespo∏u turbin wchodzi∏y turbina wysokiego,
Êredniego i niskiego ciÊnienia, turbina pr´dkoÊci ekonomicznej i biegu wstecznego.
Moment obrotowy z turbiny pr´dkoÊci ekonomicznej przenoszono za pomocà hydraulicznego sprz´g∏a systemu „Vulcan”
na przek∏adnie z´batà i dalej na wa∏ nap´dowy. Przy przekroczeniu mocy 12 – 15 tys.
KM po∏ówki sprz´g∏a hydraulicznego
otwiera∏y si´ i do pracy w∏àcza∏a si´ trójstopniowa turbina pr´dkoÊci maksymalnej.
Obie grupy turbin (dziobowa i rufowa) by∏y identyczne, ka˝da z nich osiàga∏a maksymalnà moc 30 000 KM przy 400 obrotach
na minut´ wa∏u nap´dowego zakoƒczonego Êrubà o 4 piórach, Êrednicy 3,27 m i masie 4200 kg. (Oquendo wyposa˝ony by∏
w Êruby o 3 piórach). Manewrowanie niszczycieli umo˝liwia∏ 1 ster typu pó∏balansowego o du˝ych rozmiarach.
W toku prób morskich prowadzonych
przez stoczni´ „Bazan” we wrzeÊniu 1961,
Oquendo osiàga∏ maksymalnà pr´dkoÊç 35
w´z∏ów. Zak∏adana w projektach pr´dkoÊç
39 w´z∏ów z uwagi na ciàg∏y wzrost wypornoÊci przy kolejnych przeróbkach, pozostawa∏a w sferze nieosiàgalnych marzeƒ.
Zresztà nawet 35 w´z∏ów osiàgni´to w nader sprzyjajàcych warunkach i przy nie pe∏-

nej wypornoÊci. W toku eksploatacji maksymalna pr´dkoÊç nie przekracza∏a 32,5
w´z∏a.
Próby morskie Marques de la Ensenada
przeprowadzono w roku 1970. W toku prób
uzyskano 15 w´z∏ów przy 168,2 obrotu
na minut´ i 4030 KM, 20,6 w´z∏a przy 244
obrotach na minut´ i 12 808 KM oraz 30,39
w´z∏a przy 385,5 obrotu na minut´
i 53 109 KM. W czasie prób pr´dkoÊci maksymalnej w okresie 3 godzin jednostka rozwija∏a pr´dkoÊç 31,08 w´z∏a przy 385,9 obrotu na minut´ i 53 371 KM, zaÊ najwy˝sza
osiàgni´ta pr´dkoÊç wynosi∏a 31,6 w´z∏a
przy 391,25 obrotu na minut´ i mocy
56 140 KM.
W czasie próby trzygodzinnej niszczyciel
zu˝y∏ ogó∏em 63 057 litrów paliwa, co pozwoli∏o na okreÊlenie zasi´gu przy pr´dkoÊci 31 w´z∏ów na 1060 Mm przy za∏o˝eniach
wykorzystania 95% jego pe∏nego zapasu.
Opierajàc si´ na tych rezultatach, zasi´g
przy pr´dkoÊci 15 w´z∏ów okreÊlono
na 4305 Mm.
Tym samym zarówno maksymalna zak∏adana teoretycznie moc si∏owni, wynoszàca
60 000 KM, podobnie jak pr´dkoÊç maksymalna 39 w´z∏ów, pozostawa∏y absolutnie
nieosiàgalne. Przyczyn pierwszego nale˝y
upatrywaç przede wszystkim w kiepskiej jakoÊci monta˝u urzàdzeƒ nap´dowych,
a drugiego we wzroÊcie wypornoÊci do 2680
t w porównaniu z projektowanà 1943 t.
W roku 1971 pp∏k korpusu in˝ynierów
budownictwa okr´towego Carlos Bonaplata przeprowadzi∏ kompleksowe badanie
uk∏adu nap´dowego Marques de la Ensenada. Badanie obejmowa∏o nie tylko klasycz-
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ne parametry takie jak zu˝ycie paliwa,
pr´dkoÊç ekonomicznà i maksymalnà, ale
tak˝e stopieƒ wibracji, emisj´ ciep∏a i inne.
Badania przeprowadzono przy ró˝nych re˝imach pracy si∏owni, a ich celem by∏o wypracowanie praktycznych instrukcji dla obs∏ugi. Warto zauwa˝yç, ˝e wÊród innych
punktów, jeden mówi i˝ zak∏adany w dokumentacji zasi´g 4000 Mm jest w praktyce
nieosiàgalny i rzeczywiÊcie zdaniem Bonaplata wynosi zaledwie 3200 Mm. Co ciekawsze, w sprawozdaniu brak zaleceƒ dotyczàcych poprawy efektywnoÊci zu˝ycia paliwa, a tym samym zwi´kszenia zasi´gu. Ma∏o tego, wskazano na niecelowoÊç prowadzenia dalszych badaƒ w tym kierunku,
a jedyne praktyczne zalecenie sprowadza∏o
si´ do demonta˝u istniejàcej si∏owni. W toku prób Marques de la Ensenada nie zdo∏a∏
ju˝ powtórzyç swych wczeÊniejszych rezultatów Maksymalna pr´dkoÊç wynios∏a 28,1
w´z∏a, przy czym dziobowa turbina mia∏a
345 obrotów na minut´, a rufowa 360 obrotów, co dawa∏o ∏àcznà moc 45 737 KM, zaÊ
zu˝ycie paliwa si´ga∏o 0,339 kg/KM na godzin´.
Mówiàc ogólnie takie badania by∏y unikalne dla hiszpaƒskiej marynarki wojennej.
WczeÊniej niczego podobnego nie przeprowadzano, a o ile ju˝ wykonywano, to bada-

nia te nie znajdowa∏y ˝adnego odzwierciedlenia w oficjalnych dokumentach. Swojà
drogà, bardzo ciekawe by∏oby porównanie
„oficjalnych” parametrów z rzeczywistymi
osiàgami dla szeregu okr´tów zarówno
XIX jak XX wieku!
Artyleria
G∏ówny kaliber Oquendo stanowi∏y zastosowane ju˝ wczeÊniej na Canarias i Mendez Nunez dzia∏a kal. 120 mm systemu Vickers-Armstrong Mk F. Podstawowa ró˝nica
sprowadza∏a si´ do zwi´kszenia d∏ugoÊci lufy z 45 do 50 kalibrów, co poprawia∏o nieco
parametry balistyczne. Poczàtkowo planowano monta˝ dwudzia∏owych wie˝ NG-48
(wykorzystywanych przyk∏adowo do uzbrojenia fregat typu Pizarro), jednak w poczàtku lat 1950-tych korzystajàc z ocieplenia relacji z Wielkà Brytanià, SECN korzystajàc
z pomocy technicznej koncernu Vickers-Armstrong, przeprowadzi∏ modernizacj´
wie˝y, w rezultacie czego pojawi∏ si´ typ
NG-53 (Naval Gemelo modelo 1953 – pol.
wariant morski wz. 1953).
Od swego poprzednika NG-53 ró˝ni∏a
si´ przede wszystkim tym, ˝e by∏a opancerzona ze wszystkich stron i posiada∏a bardziej przemyÊlany system dostarczania
amunicji. Co prawda jednym z g∏ównych

Oquendo w koƒcu swojej kariery. Dobrze widoczna artyleria okr´tu.

celów modernizacji by∏o zmniejszenie masy
wie˝y, aby go osiàgnàç mi´dzy innymi
zmniejszono maksymalny kàt podniesienia
luf z 90° w modelu NG48 do 80° w modelu
NG-53. RzeczywistoÊç okaza∏a si´ jednak
bardziej prozaiczna, bowiem masa nowej
wie˝y, bez urzàdzeƒ celowniczych, wynosi∏a
ponad 38 t.
Specjalne rozporzàdzenie z roku 1959
zatwierdza∏o zastosowanie NG-53 w charakterze g∏ównego kalibru na niszczycielach typu Oquendo. W latach 1959-1961
warsztaty San-Carlosa (wchodzàce w sk∏ad
koncernu SECN) wyprodukowa∏y 10 takich
wie˝ (po 3 na ka˝dy niszczyciel + 1 do naziemnego szkolenia obs∏ugi). W przypadku
wie˝ powtórzy∏y si´ w miniaturze k∏opoty
zwiàzane z budowà okr´tów. Do wie˝
wprowadzano ciàgle mniejsze i wi´ksze poprawki, tak ˝e ju˝ w roku 1962 trzeba by∏o
wszystkie poddaç pierwszej powa˝nej modernizacji. Dotyczy∏a ona przede wszystkim
systemu podawania amunicji, w∏àcznie
z windami amunicyjnymi. Podobnie jak to
mia∏o miejsce w przypadku samego niszczyciela, nie wszystkie problemy zwiàzane
z nowà konstrukcjà, zdo∏ano rozwiàzaç
do chwili dostawy, tak ˝e nawet ju˝ po ich
zamontowaniu na pok∏adzie prowadzono
dalsze prace zwiàzane z kolejnà modernizafot. zbiory A. Erce

Bardzo ciekawe uj´cie Marques de la Ensenada w Kartegenie.

cjà czy usuwaniem fabrycznych defektów.
Ostatecznie, wie˝e podobnie jak niszczyciel, zaprezentowa∏y si´ kiepsko, w rezultacie czego nie by∏y ju˝ montowane na innych
poza Oquendo jednostkach. Amunicja by∏a
identyczna jak w przypadku dzia∏ o d∏ugoÊci
lufy 45 kalibrów, tak ˝e choç to nie powodowa∏o Hiszpanom k∏opotów. Poczàtkowo
na niszczycielu zamontowano 3 wie˝e dzia∏
g∏ównego kalibru z którymi okr´t wyszed∏
na próby morskie. Jednak z powodu problemów ze statecznoÊcià, dla obni˝enia rozmieszczonych wysoko mas, jednostka
wesz∏a do s∏u˝by jedynie z 2 wie˝ami g∏ównego kalibru, które zachowa∏a do koƒca
swego istnienia. Poza tym niszczyciel dzier˝y∏ jeszcze jeden swego rodzaju rekord: by∏
ostatnim hiszpaƒskim okr´tem uzbrojonym
w dzia∏a kal. 120 mm.
Urzàdzenia do kierowania ogniem systemu „Vickers-Armstrong” dzia∏ kal. 120
L/50 zosta∏y wyprodukowane na licencji
przez firm´ EISA. Przy ich budowie firma
napotka∏a wiele trudnoÊci. W rezultacie
wi´kszoÊç elementów trzeba by∏o importowaç, a same urzàdzenia osiàgn´∏y gotowoÊç
dopiero w roku 1961. Urzàdzenia umo˝liwia∏y prowadzenie ognia artyleryjskiego zarówno do celów nawodnych jak i powietrznych. Podstawowe elementy urzàdzenia
mieÊci∏y si´ w zamkni´tej wie˝yczce Mk VI.
Wie˝yczka wyposa˝ona by∏a w radar typu
275M, pracujàcy na falach centymetrowej
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d∏ugoÊci (faktycznie radar stanowi∏ zmodernizowanà wersj´ radarów okresu II wojny Êwiatowej) Anteny nadawcza i odbiorcza
radarów tego typu by∏y rozdzielone, w rezultacie urzàdzenia kierowania ogniem Mk
VI mia∏y bardzo charakterystyczny „okularowy” wyglàd. Wst´pne dane dotyczàce
azymutu i odleg∏oÊci urzàdzenie otrzymywa∏o od radarów g∏ównych SNW-10. Majàc
na wzgl´dzie trudnoÊci zwiàzane z artylerià
g∏ównego kalibru na Oquendo przy wyborze uzbrojenia dla jego bliêniaków – Marques de la Ensenada i Roger de Lauria,
Hiszpanie poszli najprostszà drogà. Zamontowali po prostu standardowe amerykaƒskie dzia∏a kal. 127 mm Mk 12 z lufà
o d∏ugoÊci 38 kalibrów. 6 dwudzia∏owych
wie˝ Mk 32 zapotrzebowano dla przezbrojenia krà˝ownika Canarias. Do tego czasu
jednak jednostka ta wyczerpa∏a wszystkie
swoje mo˝liwoÊci, stajàc si´ ostatnim krà˝ownikiem „waszyngtoƒskim” na Êwiecie,
przeto zamiast kolejnej modernizacji skierowano jà po prostu na z∏om. Posiadane
wie˝e mo˝na by∏o tym samym zamontowaç
na innych okr´tach. Dzia∏a kal. 127 mm
wie˝ Mk 32 mia∏y maksymalny kàt podniesienia lufy 85° i mog∏y prowadziç ogieƒ
z szybkoÊcià 12-15 strza∏ów na minut´.
W sk∏ad kompletu amunicji wchodzi∏y pociski ró˝nego przeznaczenia o wadze
od 24,5 do 25 kg. W zale˝noÊci od stopnia
zu˝ycia luf pr´dkoÊç poczàtkowa wynosi∏a

fot. zbiory De la Vega

790 m/s dla nowych i odpowiednio 760 m/s
dla mocno zu˝ytych. Maksymalna donoÊnoÊç do celów nawodnych wynosi∏a
16 000 m i 11 000 do celów powietrznych.
Ogieƒ artyleryjski kierowany by∏ przez
urzàdzenie Mk 37 z radarem Mk 25
umieszczone na mostku oraz Mk 56 z radarem Mk 35 znajdujàce si´ na dachu hangaru.
W odró˝nieniu od prototypowego Oquendo, 2 wie˝e umieszczono na dziobie
i 1 na rufie niszczycieli. W ten sposób z jednej strony na uzbrojenie przyj´to uzbrojenie, które dobrze zapisa∏o si´ e toku minionej wojny, a z drugiej strony wraz z otrzymanymi z USA niszczycielami typu Gearing
i Fletcher, Hiszpanie standaryzowali g∏ówny
kaliber dzia∏, a w konsekwencji równie˝
amunicj´, ze swymi przysz∏ymi partnerami
z NATO. Od swoich partnerów z 11 Dywizjonu, tak˝e zmodernizowanych do standardu FRAM niszczycieli typu Gearing,
Marques de la Ensenada i Roger de Lauria
odró˝nia∏y si´ trzecià wie˝à artyleryjskà, co
powodowa∏o, ˝e dysponowa∏y silniejszym
uzbrojeniem artyleryjskim.
W myÊl projektu kolejnej modernizacji,
tym razem do standardu niszczycieli rakietowych, proponowano demonta˝ wie˝y
rufowej, którà mia∏a zastàpiç wyrzutnia rakietowa. Na szcz´Êcie z tak kosztownej modernizacji jednostek o doÊç umiarkowanej
wartoÊci bojowej, szybko zrezygnowano.
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Pi´kny widok z wysokoÊci „ptasiego gniazda” Oquendo wchodzàcego na red´ Pasahes.

Artyleria przeciwlotnicza
Artyleri´ przeciwlotniczà Oquendo tworzy∏a silna bateria 6 dzia∏ Bofors kal. 40 mm
L/70, produkcji hiszpaƒskiej, rozmieszczona na jedno dzia∏owych stanowiskach
umieszczonych na charakterystycznych
„balkonikach” za nadbudówkà na poziomie pierwszego pi´tra mostka. Po licznych
wàtpliwoÊciach i poprawkach w projekcie
ca∏a ta artyleria zosta∏a skoncentrowana mi´dzy rufowym kominem a rufowym
mostkiem. Mi´dzy drugà a trzecià parà stanowisk dzia∏, bli˝ej rufy znajdowa∏a si´ platforma z urzàdzeniem do kierowania
ogniem dzia∏ kal. 40 mm, zaprojektowanym
przez firm´ „Vickers-Armstrong” i wspó∏pracujàcym z radarem typu 262P.
Powsta∏y w czasie II wojny Êwiatowej
i zmodernizowany w okresie powojennym
radar typu 262 pracowa∏ w paÊmie H i móg∏
wykrywaç cele na dystansie do 6400 m. Modyfikacja 262P by∏a tylko nieznacznie zmienionà konstrukcjà typu 262O, najbardziej
rozpowszechnionego radaru Royal Navy.
Podobnie jak jego brytyjski „krewniak”, radar by∏ relatywnie wra˝liwy na wstrzàsy
od ognia artyleryjskiego w∏asnych dzia∏. Innym brakiem ca∏ej rodziny radarów typu
262, by∏o zaciemnianie du˝ymi bliskimi celami, celów odleglejszych. Co ciekawe,
praktycznie na wszystkich zdj´ciach Oquendo urzàdzenie kierowania ogniem plot. jest
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przykryte brezentem przypominajàcym
uchylny dach samochodu, tak ˝e o jego wyglàdu zewn´trzne mo˝emy si´ jedynie domyÊlaç. Uzupe∏nienie systemu kierowania
ogniem plot. stanowi∏y rozmieszczone
na burtach, bli˝ej dziobu 2 wskaêniki celów
Bofors model SE-40 S48. W odró˝nienia
od swego „prototypu” Roger de Lauria
i Marques de la Ensenada, otrzyma∏y wy∏àcznie uniwersalne dzia∏a g∏ównego kalibru, które w czasie II wojny Êwiatowej okaza∏y si´ nader skutecznym Êrodkiem obrony
plot. Wraz z pojawieniem si´ radarów i rakiet „daleka” na miary II wojny Êwiatowej
obrona plot. sta∏a si´ obronà „bliskà”. Ta
sytuacja sta∏a si´ rzeczywistym niedostatkiem obu niszczycieli, który mo˝na by∏o
w pe∏ni rozwiàzaç korzystajàc z amerykaƒskiej pomocy. Dla Roger de Lauria i Marques de la Ensenada rozpracowano mo˝liwoÊç
modernizacji do standardu odpowiadajàcego amerykaƒskim niszczycielom typu Forrest Sherman, na których zamontowano rakiety systemu „Tartar/Standard” do obrony
plot. na Êrednim dystansie. Nie baczàc jednak na pozytywne amerykaƒskie doÊwiadczenia w tej mierze, Hiszpanie zrezygnowali z takich eksperymentów, bowiem wyrzutnie rakiet wymaga∏y dodatkowych êróde∏ zasilania, przebudowy komór amunicyjnych, czy wydzielenia stanowisk
do przed startowego przygotowania.

fot. zbiory Coello-Lillo

A wszystkie te modyfikacje trzeba by∏o
przeprowadzaç na przestarza∏ych moralnie
i fizycznie okr´tach. W rezultacie pociski
„Tartar” mimo wszystko pojawi∏y si´ w hiszpaƒskiej flocie, ale dopiero na fregatach typu Baleares, zamówionych w ramach programu 1965 r.
Uzbrojenie ZOP
Uzbrojenie do zwalczania okr´tów podwodnych Oquendo sk∏ada∏o si´ z pary
„Hedgehog” Mk 11 mod. O, umieszczonych na szerokiej platformie przed mostkiem oraz 2 wyrzutni torped Mk 4 mod. 1
do odpalania samonaprowadzajàcych si´
torped Mk 32 mod. 2, które znajdowa∏y si´
na wysokoÊci dziobowego komina. Z 8 wyrzutni i 2 zrzutni bomb g∏´binowych, które
wyst´powa∏y w wykazie uzbrojenia Oquendo w poczàtku lat osiemdziesiàtych, ostatecznie zrezygnowano w zwiàzku z problemami niszczyciela ze statecznoÊcià.
24-lufowy „Hedgehog” nale˝a∏ do modeli uzbrojenia, które pojawi∏y si´ na uzbrojeniu jeszcze w czasie II wojny Êwiatowej.
Osi luf by∏y nieco rozchylone, tak aby uzyskaç lepszy rozrzut bomb. Maksymalna donoÊnoÊç wynosi∏a 240 m. Torpedy akustyczne Mk 32, których zapas wynosi∏ 6 sztuk,
znajdowa∏y si´ ka˝da w swojej wyrzutni,
przygotowanej do oddania strza∏u, prostopadle do osi symetrii jednostki. Masa ∏a-
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dunku wybuchowego w g∏owicy bojowej by∏a zbyt ma∏a do zniszczenia jednostki nawodnej, jednak jego eksplozja na odpowiedniej g∏´bokoÊci mog∏a spowodowaç
istotne szkody nieprzyjacielskiemu okr´towi podwodnemu. Danych o sytuacji podwodnej dostarcza∏ panoramiczny aktywny
sonar typu QHB-a, który zastàpi∏ przewidziany pierwotnie dla Oquendo Asdic model 128. Ca∏oÊç uzbrojenia pop odpowiada∏a standardom, sprz´tu dostarczanego
przez USA w ramach umowy „Program
modernizacji okr´tów” z 1955 r.
Ciàg∏e problemy i zmartwienia, towarzyszàce Oquendo na etapie budowy, nie opuÊci∏y jednostki równie˝ w czasie s∏u˝by. Mimo, ˝e okr´t w roku 1962 znalaz∏ si´ w programie amerykaƒskiej pomocy, jednak
omin´∏a go gruntowne przezbrojenie, jakiemu podlega∏y w 1964 Marques de la Ensenada i Roger de Lauria. W rezultacie
w odró˝nienia od swoich bliêniaków, niszczyciel nie otrzyma∏ najnowszego uzbrojenia pop, takiego jak 2 jednorurowe wyrzutnie torpedowe Mk 25 do odpalania torped
Mk 37, 2 potrójne wyrzutnie Mk 32 do odpalania samonaprowadzajàcych torped Mk
44, urzàdzenie do kierowania ogniem torpedowym Mk 105 oraz sonar SQS-30A.
Poniewa˝ standard FRAM uznawa∏
za g∏ówne zadanie jednostek zwalczanie
okr´tów podwodnych przeciwnika, g∏ówne
uzbrojenie 2 przebudowanych bliêniaków
Oquendo by∏o przeciwpodwodne. Na ka˝dym okr´cie znajdowa∏y si´ 2 jednorurowe
wyrzutnie torpedowe Mk 25 do odpalania
samonaprowadzajàcych torped Mk 37 kal.
533 mm, a tak˝e 2 potrójne wyrzutnie torpedowe Mk 32 do odpalania akustycznych
samonaprowadzajàcych torped Mk 44 lub
Mk 46 kal. 324 mm. Wszystkie wyrzutnie
znajdowa∏y si´ mi´dzy kominami: pierwsze
Mk 25 pod kàtem 45° do osi symetrii okr´-

Po fiasku eksploatacji syetmu DASH oba niszczyciele przezbrojono w lekkie Êmig∏owce Hughes 500M (ASW). Na fotografii widoczny jeden z nich startujàcy z pok∏adu Margues de la Ensenada.
fot. zbiory Coello-Lillo

Âmig∏owiec Hughes 500M na làdowisku Marques de la Ensenada.

tu, a za nimi nieruchomo Mk 32. Ca∏e te
uzbrojenie przewidziane by∏o w programie
modernizacji wszystkich trzy niszczycieli
jeszcze z roku 1962, jednak w takiej konfiguracji zamontowano je jedynie na Marques de la Ensenada i Roger de Lauria. Cele
do strzelaƒ torpedowych wskazywa∏y sonar
SQS-32C wraz z sonarem o zmiennej g∏´bokoÊci zanurzenia SQA-10. Uzbrojenie
uzupe∏nia∏y 2 „Hedgehog”, pozostawione
wbrew standardom FRAM II.
Najbardziej perspektywicznym Êrodkiem
walki z okr´tami podwodnymi przeciwnika
mia∏ byç bezpilotowy Êmig∏owiec pok∏adowy systemu DASH, który móg∏ przenosiç
pod kad∏ubem akustyczne samonaprowadzajàce torpedy Mk 44 lub Mk 46. Âmig∏owiec móg∏ niszczyç cele podwodne wykryte
przez okr´t-nosiciela albo dowolnà jednostk´ eskorty. Masa pustego Êmig∏owca
wynosi∏a 500 kg, a maksymalnà waga starTorpeda Mk 37 odpalona z pok∏adu Roger de
Lauria.
fot. zbiory A. Erce
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fot. „Defensa”

towa – 1044 kg. Maksymalna pr´dkoÊç
110 km/godz, a promieƒ dzia∏ania 37 km.
Przewidywano, ˝e system DASH b´dzie
w maksymalnym stopniu wykorzystywa∏
mo˝liwoÊci nowych amerykaƒskich sonarów. Hiszpania, podobnie jak Japonia, poÊpieszy∏a si´ z wprowadzeniem na uzbrojenie nowego modelu broni, który wkrótce
okaza∏ si´ ca∏kowità klapà. Âmig∏owiec okaza∏ si´ kapryÊny i nie pewny, stajàc sam nader efektywnà antyreklamà. Najlepszy
przyk∏ad, ˝e do roku 1969 awarii uleg∏o 416
z 746 posiadanych Êmig∏owców. Wszystko
to doprowadzi∏o w koƒcu do przejÊcia
na zwyk∏e Êmig∏owce pilotowane przez obs∏ug´, które choç ci´˝sze, by∏y o wiele efektywniejsze.
OczywiÊcie Armada Española nie mog∏a
przejÊç obok Êwiatowych tendencji. Rozpocz´to rozmowy z firmà „Hughes Aircraft
Corporation” w sprawie mo˝liwoÊci zakupu
lekkiego Êmig∏owca typu 500M w wersji
zop. W latach siedemdziesiàtych Hiszpania
zakupi∏a ogó∏em 13 maszyn 500M model
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Widok na maszt Oquendo. Dobrze widoczna prostokàtna kratka radaru Marconi SNW-10, a tak˝e radar w kszta∏cie po∏ówki sera
typu 293Q.
fot. zbiory Arthur D. Baker II

ASW, wyposa˝onych w wykrywacz anomalii
magnetycznych MAD model ASQ-81 oraz
mogàcych zabraç pod kad∏ubem 1-2 torpedy Mk-44 lub Mk-46. Zakupy te pozwoli∏y
na sformowanie 6 eskadry lotnictwa floty.
Pierwszych 5 maszyn typu 500M dotar∏o
do Hiszpanii w kwietniu 1972 r.
W celu rozmieszczenia nowych Êmig∏owców trzeba by∏o wzmocniç i poszerzyç Roger
de Lauria i Marques de la Ensenada ju˝
po wejÊciu ich do s∏u˝by. Wraz z przekazanymi w latach 1972-1973 5 niszczycielami
typu Gearing, ta siódemka okr´tów pozwoli∏a Hiszpanom na uzyskanie wspania∏ej
praktyki w zakresie wykorzystania Êmig∏owców pok∏adowych.
Wyposa˝enie elektroniczne
Elektronika pok∏adowa Oquendo jako
jedynej jednostki w ca∏ej flocie pochodzi∏a
z dostaw brytyjskich, podczas, gdy oba bliêniaki otrzyma∏y ju˝ wyposa˝enie amerykaƒskie. W dniu 23 lutego 1954 EMA w oczekiwaniu na amerykaƒskie dostawy uchyli∏
wszystkie wczeÊniejsze zamówienia na elektronik´. Wyjàtek uczyniono jedynie dla
Oquendo, potwierdzajàc jednoczeÊnie, ˝e
strona hiszpaƒska zainteresowana jest wy∏àcznie amerykaƒskim wyposa˝eniem. Poniewa˝ wyposa˝enie elektroniczne dla
wszystkich 3 niszczycieli zosta∏o ju˝ wykonane, a nawet cz´Êciowo dostarczone przez
SECN, Brytyjczycy zostali z 2 gotowymi,
lecz nie zamontowanymi kompletami.
Na szcz´Êci wkrótce znalaz∏ si´ na nie nabywca i po pokonaniu oceanu komplety zosta∏y zamontowane na 2 chilijskich niszczycielach typu Almirante.
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Do wykrywania celów nawodnych Oquendo otrzyma∏ radar typu 293Q, ze stabilizowanà antenà w kszta∏cie „po∏ówki gomó∏ki sera”, pracujàcy w paÊmie SF (fale
krótkie) o d∏ugoÊci 3,66 m. Radar móg∏ wykrywaç cele znajdujàce si´ po obu burtach
okr´tu w odleg∏oÊci 30 – 35 Mm. Poczàtkowo do wykrywania celów powietrznych planowano radar typu 291, lecz w roku 1956
zastàpiono go nowoczeÊniejszym Marconi
SNW-10 2-D. Radary typu 291 pojawi∏y si´
jeszcze w roku 1942 i w poczàtkach lat pi´çdziesiàtych uwa˝ane by∏y za przestarza∏e
i zdj´te z wyposa˝enia niszczycieli Royal
Navy. Odwrotnie zaÊ radary firmy Marconi
uchodzi∏y w tym czasie za nowoczesne i cieszy∏y si´ du˝à popularnoÊcià wÊród zagranicznych odbiorców. Poza Hiszpanià, radary te znalaz∏y si´ na wyposa˝eniu niszczycieli Argentyny, Chile, Egiptu, Pakistanu
i Indii.
Wspomniane radary pracowa∏y w paÊmie PF, obecnie okreÊlanym VHF (UKF),
ich antena wa˝y∏a 152 kg, zaÊ maksymalny
teoretyczny zasi´g wykrywania celów wynosi∏ 110 – 125 Mm.
Wyposa˝enie radiolokacyjne bliêniaków
Oquendo stanowi∏y radar wykrywania celów nawodnych SPS-10F, pracujàcy na falach Êrednich (SF) oraz wykrywania celów
powietrznych SPS-40A (2) [oba produkcji
firmy „Lockheed”], a tak˝e radar nawigacyjny firmy „Decca”. Anteny wyposa˝enia
radiolokacyjnego zamontowane by∏y na
specjalnych platformach masztu.
System kontroli ognia artyleryjskiego
Mk-68 uzupe∏nia∏ prac´ urzàdzeƒ kierowania ogniem Mk-37 i Mk-56, zaÊ niszczenie
celów podwodnych system kontroli ognia
Mk-114. Jednostki wyposa˝ono równie˝
w Êrodki zak∏ócania elektronicznego
WLR-1, szeroko stosowane we flocie amerykaƒskiej.

Ogólna ocena projektu
Ogólnà ocen´ projektu bohaterów niniejszego artyku∏u mo˝na przeprowadziç
relatywnie ∏atwo. Praktycznie pod ka˝dym
wzgl´dem by∏y one przyk∏adem tego, czego
nie nale˝a∏o robiç budujàc niszczyciele. Poniewa˝ na budow´ prototypowego Oquendo wydatkowano znaczne sumy Êrodków,
zrezygnowano z jego gruntownej modernizacji. Tym samym okr´t uzupe∏ni∏ swego rodzaju „kolekcj´” jednostek-„jedynaków”,
tak charakterystycznych dla hiszpaƒskiej
marynarki wojennej (pancernik Pelayo, krà˝owniki Carlos V, Reina Regente, Estramadura, Rio de la Plata i inne). Warunki zewn´trzne skierowa∏y si´ przeciwko nowej
jednostce. Uzbrojenie pop ust´powa∏o zdecydowanie okr´tom obj´tym Programem
modernizacji, artyleria g∏ównego kalibru
te˝ by∏a unikalna w skali ca∏ej floty, zw∏asz-

cza w zakresie trudnoÊci z prowadzeniem
ognia do celów powietrznych. Brytyjska
elektronika nie mog∏a wspó∏pracowaç
z analogicznymi systemami innych jednostek floty, posiadajàcymi wyposa˝enie pochodzenia amerykaƒskiego. Mimo podj´tych dzia∏aƒ, statecznoÊç nadal pozostawa∏a
niska, co uniemo˝liwia∏o praktycznie dokonanie jakiejkolwiek modernizacji czy przezbrojenia, zwiàzanych ze wzrostem masy.
Si∏ownia mimo doÊwiadczeƒ wynikajàcych
z eksploatacji jednostek typu Audaz i licznych poprawek, ciàgle mia∏a wysokà awaryjnoÊç. Tym samym Oquendo przyprawia∏
o sta∏y ból g∏owy zarówno s∏u˝by zaopatrzenia jak i eksploatacji. I nie dziwi∏o nikogo,
˝e najnowszy niszczyciel praktycznie od razu sta∏ si´ okr´tem drugiej kategorii, jednak
nie baczàc na wszystkie swoje wrodzone
i nabyte defekty, w ca∏ej historii 3 niszczycieli typu Oquendo mo˝na tak˝e znaleêç
pozytywne momenty. Hiszpaƒscy projektanci poznali i zastosowali praktycznie (poczàtkowo francuskie i niemieckie, a potem
amerykaƒskie) normy oraz metody projektowania, dzi´ki czemu mogli rzeczywiÊcie
„podciàgnàç” w koƒcu niszczyciele do Êwiatowego poziomu. Mia∏o to ogromne znaczenie dla przyj´tych w roku 1965 dwóch
faz Programu morskiego, który faktycznie
zapewni∏ Hiszpanii powrót do grona przodujàcych paƒstw morskich. Zmodernizowane Roger de Lauria i Marques de la Ensenada pod wzgl´dem uzbrojenia pop i elektroniki by∏y identyczne z jednostkami typu
Allen M. Sumner modernizowanymi zgodnie z programem FRAM II, oczywiÊcie poza 2 prezentujàcymi problematycznà wartoÊç miotaczami „Hedgehog”. Za to
pod wzgl´dem uzbrojenia artyleryjskiego
hiszpaƒskie okr´ty przewy˝sza∏y trzykrotnie lub pó∏torakrotnie standardowe amerykaƒskie niszczyciele. Formu∏ujàc ocen´
niszczycieli typu Oquendo wypada stwierdziç, ˝e generalnie nie spe∏ni∏y one pok∏adanych w nich nadziei. Po pierwsze by∏o to
zwiàzane z ca∏kowicie przestarza∏ym uk∏adem nap´dowym, problemy si∏owni i kot∏ów powodowa∏y cz´stà „demobilizacj´”
jednostek. Szczególne problemy z si∏ownià
mia∏ Marques de la Ensenada. Mimo doÊwiadczeƒ zwiàzanych z eksploatacjà jednostek typu Audaz i prototypowego Oquendo si∏ownia nadal pozostawa∏a chimeryczna i nie pewna. W∏aÊnie kaprysy si∏owni
odegra∏y znaczàcà rol´ w skreÊleniu Roger
de Lauria ze stanu floty w poczàtkach lat
osiemdziesiàtych (po zaledwie nieco ponad 10 latach czynnej s∏u˝by!).
(ciàg dalszy nastàpi)
T∏umaczenie z j´zyka rosyjskiego
Maciej S. Sobaƒski
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Komercyjna przygoda

Royal Navy

Krzysztof Hanuszek
Prototypowa fregata Amazon (F 169) sfotografowana w maju 1975 roku.

Geneza
Bodêcem do opracowania nowego typu
fregat by∏a potrzeba zastàpienia fregat typy
«41» Leopard i typu «61» Salisbury. Choç
okr´ty okreÊlano mianem „general purpouse” (pol. ogólnego przeznaczenia), to podstawowe zadania stawiane nowym jednostkom to funkcje eskortowe: dzia∏ania ZOP
i obrona plot. Okr´ty te by∏y pierwszymi
wi´kszymi jednostkami zaprojektowanymi
dla Royal Navy (RN) przez firm´ prywatnà
od czasu II wojny Êwiatowej1. Nim do tego
dosz∏o mia∏a miejsce swoista „batalia” o realizacje tak ambitnego projektu przez prywatnych wykonawców. RN stawia wysokie
wymagania operacyjne, techniczne i jakoÊciowe wobec zamawianych przez siebie
jednostek równoczeÊnie domagajàc si´ rozwiàzaƒ mo˝liwie korzystnych z punktu widzenia ekonomicznego, a to z racji ustawicznie ograniczanych Êrodków finansowych. Firmy prywatne by∏y zainteresowane
brytyjskim zamówieniem paƒstwowym bowiem marynarka wojenna i bud˝et paƒstwa
to klient i p∏atnik pewny, równoczeÊnie wykonanie tak znaczàcego projektu dla RN to
nobilitacja i reklama. Ostatecznym argumentem który zadecydowa∏ o wyborze prywatnego wykonawcy by∏ fakt przecià˝enia
oficjalnych struktur Royal Navy pracami
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nad perspektywicznymi (wówczas) niszczycielami typu «42» i fregatami typ «22» oraz
realizacjà programu atomowych okr´tów
podwodnych – nosicieli rakiet „Polaris”.
Nim jeszcze z∏o˝ono oficjalne zamówieni
znana w bran˝y budownictwa okr´towego
firma Vosper Thornycroft rozpocz´∏a prace
projektowe. Punktem wyjÊcia dla opracowania konstrukcji by∏y projekty przeznaczonych na eksport fregat typu Mk 5
i Mk 7. Ostatecznie bryt. ministerstwo
obrony zawar∏o z nià kontrakt 27 lutego
1968 r., przy czym wskazano na firm´ Yarrow jako wspó∏wykonawc´ zamówienia; firma ta równie˝ mia∏a wieloletnie bogate doÊwiadczenie w konstruowaniu okr´tów wojennych zarówno dla brytyjskiej floty jak
i dla odbiorców zagranicznych. Jednym
z wymagaƒ by∏o, by powstajàce okr´ty mog∏y byç równie˝ oferowane na eksport.
W kosztach opracowania projektu uczestniczy∏a w 35% Australia. Rzàd tego paƒstwa nosi∏ si´ z zamiarem wybudowania
w australijskich stoczniach pi´ciu takich
jednostek dla swojej floty. Ostatecznie
do tego nie dosz∏o, a Pakistan – jedyny zagraniczny u˝ytkownik omawianych jednostek – naby∏ u˝ywane okr´ty od Wielkiej
Brytanii. Formu∏ujàc specyfikacje narzucono szereg ograniczeƒ dotyczàcych kosztów

fot. „Warship International”

i masy. Mia∏o to niekorzystny wp∏yw
na projekt i ostateczny kszta∏t jednostek.
Ju˝ w fazie projektowania jasnym sta∏o si´
˝e na nowych fregatach nie zostanà zainstalowane pewne systemy uzbrojenia i wyposa˝enia, a mo˝liwoÊci ich póêniejszego zainstalowania w ramach modernizacji b´dà
ograniczone.

Opis konstrukcji
Kad∏uby jednostek bardzo starannie dopracowano pod wzgl´dem hydrodynamicznym. Przeciwdzia∏aç nadmiernym przechy∏om mia∏y dwa hydrauliczne stabilizatory
p∏etwowe „Denny – Brown” zainstalowane
na wysokoÊci pierwszego przedzia∏u maszynowni. Odpowiednià manewrowoÊç zapewnia∏y dwie p∏etwy sterowe. Zastosowano
odr´bne zbiorniki paliwowe i balastowe.
Pok∏ad okr´tu posiada wznios w kierunku
ostro zakoƒczonego dziobu. Poszycie burt
w cz´Êci dziobowej jest za∏amane celem
unikni´cia zalewania pok∏adu. Na spardeku na Êródokr´ciu wznoszà si´ w∏aÊciwe
nadbudówki. Okr´ty posiadajà jeden niski
przysadzisty komin i dwa maszty: fokmaszt
1. ÊciÊle rzecz ujmujàc brytyjski rzàd zakupi∏ dla Royal Navy pojedynczà jednostk´ u komercyjnego wykonawcy, by∏a to fregata Mermaid, lecz mia∏o to miejsce
w specyficznych okolicznoÊciach.
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konstrukcji skrzynkowej oraz grotmaszt
z dolnà cz´Êcià konstrukcji skrzynkowej
i zwieƒczeniem typu palowego. W tylniej
cz´Êci nadbudówki znajduje si´ hangar, zaÊ
na pok∏adzie rufowym làdowisko. Sylwetki
opisywanych fregat przypominajà sylwetki
innych jednostek tej klasy zbudowanych dla
odbiorców zagranicznych przez Vosper
Thornycroft. Na jednostkach uzbrojonych
w pociski „Exocet” zainstalowano przed
pomostem deflektory p∏omieni. JeÊli chodzi o wewn´trzny rozk∏ad pomieszczeƒ to
pod pok∏adem dziobowym znajdowa∏y si´
pomieszczenia magazynowe – na najni˝szym poziomie magazyn pocisków art. kal.
114 mm. Za dzia∏em a przed pomostem
(patrzàc pionowo w dó∏) umieszczone sà
w kad∏ubie urzàdzenia hydrolokacyjne.
W przednim kompleksie nadbudówek
znajduje si´ pomost, pod nim jest pomieszczenie operacyjne za którym umieszczono
urzàdzenia elektroniczne i ∏àcznoÊci.
Pod przednià nadbudówkà, na wysokoÊci
g∏ównego pok∏adu znalaz∏y si´ pomieszczenia mieszkalne dla oficerów, a pod nimi
jeszcze dwie kondygnacje pomieszczeƒ dla
podoficerów i marynarzy. Na Êródokr´ciu
w kierunku rufy znajdujà si´ cztery przedzia∏y mieszczàce generatory i turbiny
(dok∏adna konfiguracja – patrz ni˝ej/si∏ownia), przy czym maszyny g∏ówne umiejscowiono w linii prostej pod kominem.
Nad pierwszym patrzàc od dziobu przedzia∏em turbin zainstalowano urzàdzenia
klimatyzacyjne. Wewnàtrz kad∏uba pod
hangarem umieszczono magazyn rakiet
plot „Sea Cat”; po zainstalowaniu w. t. z boku hangaru urzàdzono magazyn torped.
Pod làdowiskiem znajduje si´ mesa
a w skrajnej cz´Êci rufy maszynka sterowa.
Na najni˝szym poziomie kad∏uba, wzd∏u˝
dna znalaz∏y si´ zbiorniki balastowe i odr´bne zbiorniki paliwowe – dodatkowe
zbiorniki umieszczono te˝ w pierwszym
przedziale generatorów pràdotwórczych.
Poza wyszczególnionymi wewnàtrz okr´tu

znajdowa∏y si´ jeszcze pomieszczenia
warsztatowe i biurowe, pompy oraz inne
przedzia∏y z wyposa˝eniem pomocniczym.
Opis ten nie by∏by jednak pe∏ny bez odnotowania kilku faktów. W konsekwencji narzuconych ograniczeƒ w konstrukcji okr´tów na szerokà skale zastosowano stopy
lekkie na bazie aluminium, szczególnie
do wykonania nadbudówek. Konstrukcja
jednostek okaza∏a si´ byç w wra˝liwa na wyst´pujàce w trakcie eksploatacji obcià˝enia.
Na poziomie górnego pok∏adu wystàpi∏y
p´kni´cia co wymusi∏o wzmocnienie górnej
partii kad∏uba na Êródokr´ciu dodatkowym
pasem poszycia. Wystàpi∏y te˝ problemy ze
statecznoÊcià okr´tów, wobec czego w kad∏ubie umieszczono dodatkowy balast. Etatowa za∏oga sk∏ada∏a si´ ∏àcznie ze 175 ludzi, maksymalna liczba miejsc na okr´cie
wynosi 192. JeÊli chodzi o warunki bytowe
to standard pomieszczeƒ mieszkalnych dla
oficerów oceniano wysoko (dlatego fregaty
typu «21» by∏y popularne wÊród kadry oficerskiej RN), natomiast warunki w pomieszczeniach przeznaczonych dla szeregowych cz∏onków za∏ogi uznawano za b´dàce
poni˝ej standardów brytyjskiej floty i to pomimo faktu ˝e sà one wyposa˝one w klimatyzacje.
Si∏ownia
Okr´ty wyposa˝ono w si∏ownie w uk∏adzie COGOG (Combined Gas Or Gas Turbine – kombinowany turbogazowy lub turbogazowy). Si∏ownia taka sk∏ada si´
z dwóch zespo∏ów turbin gazowych, z których jeden pracuje przy p∏ywaniu z pr´dkoÊcià ekonomicznà a drugi przy p∏ywaniu
z pr´dkoÊcià maksymalnà. Oba zespo∏y turbin pracujà przemiennie, niezale˝nie
od siebie i niejednoczeÊnie. Do p∏ywania
z pr´dkoÊcià ekonomicznà s∏u˝à dwie turbiny gazowe Rolls-Royce „Tyne” RM1A ka˝da o mocy 4950 KM, zaÊ do p∏ywania
z pr´dkoÊcià maksymalnà wykorzystuje si´
dwie turbiny gazowe Rolls-Royce „Olym-

Widok dziobowej armaty Vickers Mk 8kal. 114 mm fregaty Active
(F 171).
fot. Rafa∏ Ciechanowski
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pus” ka˝da o mocy 25 000 KM. Turbiny
pracujà, poprzez przek∏adnie redukcyjne,
na dwa wa∏y zakoƒczone 5-piórowymi Êrubami o nastawnym skoku2. Urzàdzenia nap´dowe umieszczono w dwóch sàsiadujàcych ze sobà przedzia∏ach kad∏uba.
W pierwszym (patrzàc od dziobu) znajdujà
si´ dwie turbiny mocy szczytowej R-R
„Olympus”, zaÊ w drugim turbiny marszowe R-R „Tyne” oraz przek∏adnie redukcyjne. Stanowisko nadzoru nad pracà urzàdzeƒ nap´dowych znajduje si´ bezpoÊrednio przy maszynowni, ale wszystkimi
funkcjami si∏owni mo˝na te˝ sterowaç z pomostu. Energie elektrycznà zapewniajà
cztery generatory pràdotwórcze „Laurence-Scott” o mocy 750 kW ka˝dy, nap´dzane przez silniki wysokopr´˝ne „Paxman-Ventura” 12 YJCZ. Urzàdzenia pràdotwórcze zainstalowano w dwóch przedzia∏ach (ka˝dy mieÊci dwa zespo∏y silnik –
generator) znajdujàcych si´ za i przed maszynami g∏ównymi.
Uzbrojenie
Na dziobie okr´tu ustawiono pojedynczà
aramte Vickers Mk 8 kal. 114 mm3. Dzia∏o
jest ca∏kowicie automatyczne i znajduje si´
w zamkni´tej wie˝y. Podstawowe uzbrojenie plot. stanowi∏a poczwórna wyrzutnia rakiet bliskiego zasi´gu „Sea Cat” umiejscowiona na dachu hangaru. Na omawianych
fregatach zastosowano wersje systemu
oznaczonà GWS-24. Wobec coraz nowoczeÊniejszych samolotów i rakiet przeciwokr´towych skutecznoÊç rakiet „Sea Cat”
okaza∏a si´ byç co najmniej problematyczna. Rakiety uzupe∏nia∏y dwa (F 171, F 174
i F 185 cztery) pojedyncze dzia∏ka plot. Oerlikon kal. 20 mm. Na jednostkach bioràcych
2. w trakcie prób jednostki prototypowej F 169 wystàpi∏y powa˝ne problemy z kawitacjà Êrub nap´dowych, tak ˝e musiano je wymieniç.
3. by∏y to pierwsze fregaty a drugie po niszczycielu
Bristol okr´ty bojowe Royal Navy wyposa˝one w dzia∏a
typu Mk 8.

Kontenery rakiet przeciwokr´towych MM-38 „Exocet” na tej samej
fregacie.
fot. Rafa∏ Ciechanowski
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Fregata Ambuscade (F 172) w Antwerpii – 04.09.1981.

udzia∏ w wojnie o Falklandy lekkie uzbrojenie plot. doraênie wzmacniano karabinami
maszynowymi, nad to F 185 otrzyma∏a jeszcze jedno dzia∏ko kal. 20 mm „z drugiej r´ki” (patrz te˝ s∏u˝ba). Poczàtkowo nie planowano instalowania pok∏adowego uzbrojenia ZOP, ale ostatecznie zdecydowano takowe zamontowaç. F 184 i F 185 otrzyma∏y
dwa potrójne zestawy wyrzutni torpedowych STWS 1 kal. 324 mm ju˝ w trakcie budowy, natomiast na pozosta∏ych zainstalowano je dopiero po ich ukoƒczeniu. Ostatecznie w toku eksploatacji w.t. zdj´to z F
171, F 174 i F 185. W trakcie s∏u˝by, poczàwszy od drugiej jednostki, fregaty dozbrojono w pociski przeciwokr´towe
MM-38 „Exocet”. Cztery kontenery transportowo-startowe z pociskami wewnàtrz
umieszczono przed pomostem w superpozycji w stosunku do dzia∏a kal. 114 mm. Sà
one odchylone na zewnàtrz wzgl´dem osi
symetrii jednostek, tak by chroniç nadbudówk´ przed p∏omieniami powstajàcymi
przy odpalaniu rakiet. Okr´ty nie przenoszà
dodatkowych pocisków a prze∏adowanie
wyrzutni mo˝liwe jest tylko w bazie. PrzejÊciowo rozwa˝ano przezbrojenie fregat
w pociski przeciwlotnicze „Sea Wolf” ale
tak koszta jak i stosunkowo niewielka podatnoÊç jednostek na modernizacje przekreÊli∏y te plany. Istotne zmiany w zestawie
przenoszonego uzbrojenia nastàpi∏y dopiero po zmianie w∏aÊciciela.
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Wyposa˝enie elektroniczne
Wykrywaniu obiektów powietrznych
i nawodnych s∏u˝y uniwersalna stacja radiolokacyjna obserwacji przestrzeni powietrznej i dozoru morskiego typu 992 R –
jest to radar Êredniego zasi´gu posiadajàcy
mo˝liwoÊç wykrywania celów powietrznych lecàcych na ma∏ych wysokoÊciach, jego antena jest stabilizowana. Uzupe∏nia go
radar nawigacyjny typu 1006. Do kierowania ogniem zastosowano w∏oskiej produkcji radary Selenia RTN-10X sprz´˝one
z kamerami TV. Zdecydowano si´ wykorzystaç system zagraniczny – rzecz nie cz´sto praktykowana przez Royal Navy – bowiem wówczas nie dysponowano odpowiednim pod wzgl´dem rozmiarów i masy
systemem rodzimej produkcji. Radar
otrzyma∏ brytyjskie oznaczenie typ 912.
Po jednym urzàdzeniu zainstalowano
na dachu przedniej i tylniej nadbudówki;
s∏u˝à kierowaniu ognia dzia∏a i rakiet plot.
odpowiednio. Wykrywaniu zanurzonych o.
p. oraz wypracowywaniu danych do strzelania dla uzbrojenia ZOP s∏u˝à kad∏ubowy
sonar 184P poszukujàcy i wykrywajàcy zanurzone obiekty okr´˝nie (w zakresie
360°) oraz sonar podkilowy 162M okreÊlajàcy cele. Fregaty bogato wyposa˝one sà
w Êrodki ∏àcznoÊci w tym satelitarnej oraz
w ∏àcza (linie transmisji danych) pozwalajàce na wymian´ informacji taktycznych
z innymi jednostkami. Identyfikacji swój –

fot. Leo van Ginderen

obcy s∏u˝y urzàdzenia typu 1010. Emisje
nieprzyjacielskich sensorów wykrywa
i ostrzega o namierzeniu system MEL
UAA-1. Aktywne Êrodki przeciwdzia∏ania
to dwie 8-prowadnicowe wyrzutnie celów
pozornych „Corvus” 4 oraz holowany imitator celu typu 182. W∏aÊciwe wykorzystanie informacji dostarczanych przez sensory
zapewnia system CAAIS – Computer Assisted Action Information System (pol.
wspomagany komputerowo system informacji bojowych). System ten zas∏uguje
na kilka dodatkowych s∏ów. Jego „serce”
stanowi komputer który przetwarza dane
nap∏ywajàce od czujników w∏asnych okr´tu
oraz ze êróde∏ zewn´trznych (np. poprzez
linie /∏àcza/ transmisji danych), obs∏ugiwany jest przez szeÊç konsoli operatorskich
(ka˝da przypisana konkretnej funkcji ale
w razie koniecznoÊci mo˝e nastàpiç wymiana/przej´cie innej), bezpoÊrednio
wspó∏pracuje z równie˝ skomputeryzowanym systemem kierowania ogniem posiadajàcym odr´bnà maszyn´ liczàcà i konsole operatorskà. System CAAIS wspomaga
dowódc´ okr´tu i dowódców poszczególnych dzia∏ów nie tylko poprzez tworzenie
ca∏oÊciowego obrazu sytuacji ale równie˝
poprzez sugerowanie najlepszego w danej
sytuacji rozwiàzaƒ np. optymalnego sposobu przeciwdzia∏ania danemu zagro˝eniu
lub wyboru systemu uzbrojenia do pora˝enia konkretnego celu.
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Active w uj´ciu od rufy podczas eskorty jachtu królewskiego Britania, czerwiec 1994 roku.

Wyposa˝enie lotnicze
Fregaty mogà zabieraç na pok∏ad jeden
Êmig∏owiec. Hangar i làdowisko zapewniajà
odpowiednie warunki bazowania maszyny
na okr´cie. Poczàtkowo jednostki mia∏y zaokr´towany Êmig∏owiec typu „Wasp” który
zastàpiono znacznie nowoczeÊniejszym typu „Lynx” mogàcym zwalczaç okr´ty podwodne za pomocà samonaprowadzajàcych
si´ na cel torped ZOP Mk 46 lub jednostki
nawodne przy pomocy pocisków przeciwokr´towych „Sea Skua”.

Budowa i s∏u˝ba
Trzy pierwsze jednostki zbudowa∏a stocznia Vosper Thornycroft, pozosta∏e Yarrow.
Nazwy fregat nawiàzujà do nazw niszczycieli typu „A” budowanych w stoczni Vosper Thornycroft w latach mi´dzywojennych.
Od momentu wejÊcia do s∏u˝by omawiane jednostki dzia∏a∏y doÊç aktywnie tak
na wodach ojczystych jak i dalekich akwenach. Z ciekawych wydarzeƒ warto wspo-

mnieç o tym ˝e F 174, w sk∏adzie zespo∏u
okr´tów Royal Navy, z∏o˝y∏ jesienià 1980 r.
wizyt´ w Szanghaju. By∏a to co godne odnotowania pierwsza oficjalna wizyta okr´tów
RN w ChRL. WczeÊniej (1977 r.) mia∏
miejsce po˝ar na pok∏adzie F 169 który
ukaza∏ wra˝liwoÊç wykonanych z aluminium nadbudówek – groêna zapowiedê tego co mia∏o si´ zda˝yç niespe∏na pi´ç lat
póêniej. Gdy w 1980 r. wybuch∏a wojna iracko-iraƒska na wody Zatoki Perskiej
skierowano trzy jednostki typu «21», by∏y
to: F 171, F 172 oraz F 184. Ale prawdziwym wojennym sprawdzianem by∏ dopiero
konflikt z Argentynà w 1982 r. Za wyjàtkiem F 169 który w tym czasie znajdowa∏
si´ na Ârodkowym i Dalekim Wschodzie
wszystkie jednostki omawianego typu skierowano na P∏d. Atlantyk. W wojnie o Falklandy omawiane jednostki wykonywa∏y ca∏y szereg zadaƒ takich jak os∏ona innych
okr´tów, ostrza∏ artyleryjski brzegu oraz
udzia∏ w akcjach ratunkowych zbombardowanych jednostek. Du˝ym sukcesem mo˝e

fot. Leo van Ginderen

poszczyciç si´ F 174 gdy˝ 10 maja 1982 zatopi∏a ogniem artyleryjskim argentyƒski
transportowiec Islas de Los Estados. W toku dzia∏aƒ wojennych utracono dwa okr´ty:
F 170 i F 184; jako ciekawostk´ warto odnotowaç ˝e jedno wydobyte z wraku F 170
dzia∏ko kal. 20 mm zainstalowano na F 185.
Fregaty pe∏ni∏y aktywnà s∏u˝b´ w Royal Navy do poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych.
Z uwagi na ograniczenia wynikajàce z samej konstrukcji jednostek, jak i limitów finansowych zdecydowano ˝e nie poddane
zostanà modernizacji. Uda∏o si´ jednak
na nie znaleêç nabywc´ zagranicznego.

Drugie ˝ycie
pod nowà banderà
Pakistan jest krajem niezbyt zasobnym,
równoczeÊnie z uwagi na swojà sytuacje
geopolitcznà zmuszony jest utrzymywaç
znaczne si∏y zbrojne w tym morskie. Kraj
ten zdecydowa∏ si´ na zakup wszystkich – to
jest szeÊciu – jednostek typu «21» które pozosta∏y w sk∏adzie RN. Powodów takiej de-

Daty budowy
Nazwa
Amazon
Antelope
Active
Ambuscade
Arrow
Alacrity
Ardent
Avenger
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nr takt.
F 169
F 170
F 171
F 172
F 173
F 174
F 184
F 185

data po∏. st´pki
06.11.1969
23.03.1971
23.07.1971
01.09.1971
28. 09.1972
05. 03.1973
26. 02.1974
30.10.1974

data wodowania
26.04.1971
16.03.1972
23.11.1972
18.01.1973
05.02.1974
18.09.1974
09.05.1975
20.11.1975

data wejÊcia do s∏u˝by
11.05.1974
19.07.1975
17.06.1977
05.09.1975
29.07.1976
02.07.1977
13.09.1977
15.04.1978

Nr 70 (2/2005)

• OKR¢TY WOJENNE

Komercyjna przygoda Royal Navy
cyzji jest kilka. Wielka Brytania utrzymuje
specjalne stosunki w ramach Bryt. Wspólnoty Narodów ze swoimi by∏ymi posiad∏oÊciami kolonialnymi. Owa „specjalnoÊç”
dotyczy równie˝ kwestii zwiàzanych ze
sprzeda˝à sprz´tu wojskowego. Wysoki
standard wyszkolenia i wysokie wymagania
odnoÊnie jednostek wchodzàcych w sk∏ad
RN powodujà ˝e wycofane i oferowane
na sprzeda˝ brytyjskie okr´ty sà zwykle
w dobrym stanie technicznym co wró˝y im
mo˝liwoÊç jeszcze d∏ugiej s∏u˝by. Ponad to
zwykle ˝àdana cena sprzeda˝y nie jest nazbyt wygórowana. Potrzeba wzmocnienia
floty, po∏àczona z dost´pnoÊcià tych jednostek oraz w. w. czynniki zadecydowa∏y o zakupieniu przez Pakistan opisywanych fregat. Nabyte jednostki otrzyma∏y nast´pujàce nazwy i numery taktyczne: Babur – 182,
Badr – 184, Tippu Sultan – 185, Tarig – 181,
Khaibar – 183 i Shah Jahan – 186. Nowy
w∏aÊciciel przeprowadzi∏ istotne zmiany
na nabytych okr´tach szczególnie jeÊli chodzi o zestaw uzbrojenia. Na wszystkich jednostkach w miejsce rakiet plot. „Sea Cat”,
które mia∏y ju˝ w∏aÊciwie tylko wartoÊç dekoracyjnà, zainstalowano amerykaƒskiej
produkcji artyleryjski zestaw obrony bezpoÊredniej „Vulcan Phalanx”. Zdemontowano równie˝ bryt. uzbrojenie ZOP instalujàc
w zamian cztery szwedzkiej produkcji wyrzutnie torped ZOP kal. 400 mm Typ 43X2
wystrzeliwujàce torpedy Typ «42». Pociski
przeciw-okr´towe „Exocet” zastàpiono pociskami „Harpoon” na 182, 184 oraz 185.
Natomiast na 181, 183 i 186 w miejsce wyrzutni pocisków woda-woda zainstalowano
6-prowadnicowà wyrzutnie typu skrzynkowego dla chiƒskiej produkcji rakietowych
pocisków plot. LY-60N bazujàcych
na w∏oskich „Aspide”. Pozostawiono brytyjskie wyposa˝enie radio- i hydrolokacyjne, za wyjàtkiem radaru typu 992 R który
na jednostkach przezbrojonych w nowe rakiety plot. Zastàpiono holenderskim radarem obserwacji przestrzeni powietrznej
i dozoru morskiego DA 08. W Wielkiej
Brytanii zakupiono te˝ dla fregat szeÊç Êmig∏owców pok∏adowych „Sea Lynx”. Jako
pierwsza jednostka 184 otrzyma∏ sonar holowany BAeSEMA/Thompson Sintra.
W przysz∏oÊci planuje si´ zainstalowanie torów minowych pod pok∏adem rufowym
oraz wymian´ turbin. Pakistaƒczycy zak∏adajà ˝e omawiane jednostki pozostanà
w s∏u˝bie do 2020 r.

Pakistaƒska fregata Tippu Sultan (185) po modernizacji i monta˝u wyrzutni chiƒskich rakiet
przeciwlotniczych LY-60N przed pomostem.
fot. PakDef

projektowane z myÊlà o zainstalowaniu turbin gazowych. Zastosowana si∏ownia
sprawdzi∏a si´ w eksploatacji i podobne
urzàdzenia nap´dowe zainstalowano równie˝ na wówczas nowych niszczycielach typu «42». Natomiast co si´ tyczy wad to jasno powiedzieç trzeba, ˝e skonstruowane
by∏y niemal tak, jakby odbiorcà nie by∏a
Royal Navy lecz flota jakiegoÊ paƒstwa
wprawdzie niezbyt zasobnego ale posiadajàcego ambicje morskie. Po˝ar jaki uszkodzi∏ fregat´ Amazon w 1977 r. ukaza∏ wra˝liwoÊç na ogieƒ konstrukcji wykonanych ze
stopów lekkich na bazie aluminium. DoÊwiadczenie to w pe∏ni potwierdzi∏y dzia∏ania podczas wojny Falklandzkiej w 1982 r.

Istotnym wnioskiem jaki z tego wyp∏ywa
jest to, ˝e najlepiej do budowy okr´tów wojennych nadaje si´ stal; ponad to, ˝e
oszcz´dnoÊci i uproszczenia w konstrukcji
które z punktu widzenia kosztów i normalnej pokojowej eksploatacji wydajà si´ byç
korzystne w warunkach wojennych mogà
wp∏ywaç na radykalne obni˝enie odpornoÊci na uszkodzenia i ˝ywotnoÊç jednostek.
Pod wzgl´dem zapasu wypornoÊci oraz kubatury wewn´trznej fregaty zaprojektowano niemal „na styk”, pozostawiajà niewiele
miejsca na ewentualne modernizacje. Mi´dzy innymi z tego powodu okr´ty nie otrzyma∏y rakietowego systemu plot. „Sea
Wolf”. Budowa, eksploatacja i wykorzysta-

I kolejna pakistaƒska fregata Badr (184) po monta˝u, równie˝ przed pomostem, lecz tym razem wyrzutni rakiet przeciwokr´towych „Harpoon”.
fot. PakDef

Konkluzja
Opisywane jednostki mia∏y swoje wady
i zalety. Do tych ostatnich z pewnoÊcià zaliczyç mo˝na nowoczesne wyposa˝enie elektroniczne i rozwiàzania gwarantujàce prostot´ obs∏ugi. Warto te˝ odnotowaç ˝e by∏y
to pierwsze brytyjskie fregaty od poczàtku
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Komercyjna przygoda Royal Navy

rys. Tomasz Grotnik

Podstawowe dane taktyczno-techniczne
WypornoÊç standardowa/pe∏na
Wymiary d∏.(ca∏k./na KLW) x szer. x zan.
Moc maszyn (∏àczna)
Pr´dkoÊç maks./ekonomiczna
Zasi´g/pr´dkoÊç
Za∏oga
Uzbrojenie

Zmiany w uzbrojeniu

3100 t/3600 t.
117,04/109,7 x 12,7 x 5,9 m
59 900 KM
30/18 w.
4000 Mm/18 w. 1200 Mm/30 w.
13 oficerów 162 podoficerów i marynarzy
artyleria 1 x 114 mm (1 x I),2 lub 4 x 20 mm
(2 lub 4 x I), rakiety plot. 4 x „Sea Cat” (1 x IV)
rakiety przeciwokr´towe 4 x „Exocet” MM 38 (4 x I)
ZOP 6 x 324 mm w. t. (2 x III), 1 Êmig∏owiec
patrz tekst

nie bojowe fregat omawianego typu dostarczy∏y wielu cennych doÊwiadczeƒ, w tym
jak nie nale˝y formu∏owaç specyfikacji,
jakich materia∏ów konstrukcyjnych niestosowaç i jak zwodnicze mogà okazaç si´ pozorne oszcz´dnoÊci. Pomimo tego wiele
wskazuje na to ˝e jednostkà które zakupi∏
Pakistan dany b´dzie jeszcze d∏ugi morski
„˝ywot”.
Bibliografia:
1. Leo Marriott, Royal Navy Frigates 1945-1983, London
1983.
2. Roczniki Flot – Jane’s Fighting Ships i Combat Fleets.
3. „Marine Rundschau” – numery ró˝ne.
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Krzysztof Hanuszek

Wst´p
W dniach 21 do 27 maja 1982 r. rozegra∏a si´ jedna z najbardziej zaci´tych bitew
powietrzno-morskich w historii wspó∏czesnych konfliktów. Mi´dzy Argentynà
a Wielkà Brytanià toczy∏a si´ wówczas wojna o wyspy Falklandzkie. Nocà z 20 na 21
maja 1982 r. Brytyjczycy làdowali na najwa˝niejszej wyspie archipelagu w pobli˝u
San Carlos. Ich jednostki znajdowa∏y si´
na akwenie zwanym San Carlos Water. Argentyƒczycy wykryli obecnoÊç nieprzyjaciela w tamtym rejonie rankiem 21 maja.
Wkrótce samoloty si∏ powietrznych (Fuerza
Aera Argentina) i marynarki wojennej (Armada) przeprowadzi∏y serie ataków powietrznych na okr´ty Brytyjczyków. Dzia∏ania te kosztowa∏y Argentyƒczyków ∏àcznie
24 utracone samoloty, ale ich przeciwnik
równie˝ poniós∏ powa˝ne straty. Zatopiony
zosta∏ niszczyciel Coventry oraz fregaty Ardent i Antelope. Uszkodzeniu uleg∏y nast´pujàce jednostki: niszczyciel Antrim; fregaty Argonaut, Brilliant i Broadsword; okr´ty
desantowe Sir Galahad i Sir Lancelot. Ponad to w tym czasie samoloty „Super Etendard” zatopi∏y statek Atlantic Conveyor jednak jego utrata nie nastàpi∏a na wodach
San Carlos Water.

Interesujàca fotografia p∏onàcej fregaty Ardent po ataku argentyƒskich
samolotów. Pomocy udziela za∏oga fregaty Plymouth.
fot. Royal Navy

ku zatopienia obu fregat. Okr´ty nale˝a∏y
do liczàcego osiem jednostek typu «21».
Ten niewàtpliwy sukces przypisujà sobie zarówno lotnicy si∏ powietrznych jak i marynarki. Nie b´dàc w stanie rozstrzygnàç kto
ma racje, autor opisze jak wyglàda∏o zatopienie obydwu okr´tów z perspektywy argentyƒskich pilotów. Jako pierwsza zag∏adzie uleg∏a fregata Ardent. Oko∏o godziny
13.00 21 maja 1982 r. pojedynczy „Skyhawk” nale˝àcy do Grupo 5 de Caza argentyƒskich si∏ powietrznych pilotowany przez
kapitana Carballo trafi∏ fregat´ Ardent jednà bombà amerykaƒskiej produkcji Mk 17
o wadze 1000 funtów (450 kg) w ruf´. Bomba eksplodowa∏a powodujàc powa˝ne
uszkodzenia. Mimo ostrzelania z dzia∏ek
i odpalenia doƒ co najmniej jednej rakiety
plot. samolot bezpiecznie odlecia∏ i powróci∏ do bazy. Kolejny atak na fregat´ przeprowadzi∏y myÊliwsko-bombowe samoloty
„Dagger” z Grupo 6 de Laza na p∏ycie lotniska.

„Dagger” produkcji izraelskiej. Samoloty
uzbrojone by∏y w pojedyncze bomby Mk 17
pod kad∏ubem, zaÊ pod skrzyd∏ami mia∏y
1700 litrowe dodatkowe zbiorniki paliwa
(po jednym zbiorniku pod ka˝dym ze skrzyde∏). Maszyny nale˝a∏y do Grupo 6 de Caza i wystartowa∏y z bazy Rio Grande. Prowadzàcym pierwszej pary by∏ kapitan Mir
Gonzales, a jego bocznym by∏ porucznik
Bernhardt. Drugà parà dowodzi∏ kapitan
Robles, zaÊ jego numerem dwa by∏ porucznik Luna. Samoloty zaatakowa∏y od strony
wyspy West Falkland najpierw przelatujàc
dolinà mi´dzy górami Mount Maria i Mount Robinson. Tam zostali przechwyceni
prze brytyjskie samoloty „Sea Harrier” które pilotowali komandor porucznik Fredriksen (numer samolotu XA 455) oraz porucznik George. Brytyjski dowódca odpali∏ rakiet´ powietrze-powietrze AIM-9 „Sidewinder” do ostatniego z argentyƒskich safot. Christian Villada

Zatopienia
Niszczyciel Coventry zosta∏ zatopiony
prze samolot A-4 „Skyhawk” nale˝àcy
do Grupo 5 de Caza (piàta grupa myÊliwska) argentyƒskich si∏ powietrznych. Zabójcze dla okr´tu trafienia uzyska∏ samolot
za sterami którego siedzia∏ porucznik Valesco. Takiej pewnoÊci nie ma ju˝ w przypad-
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Zatopienie fregat typu «21»

Grupa samolotów argentyƒskiej 3 Escuadrilla Aeronaval y Ataque
na lotnisku. Od lewej dwa A-4Q „Shyhawk” (w ró˝nych malowaniach) i dwa „Super Etendard”.
fot. zbiory Jose Gonzales

molotów uzyskijàc trafienie. Sekundy zanim zosta∏ trafiony por. Luna zauwa˝y∏
„Harriera”. Próbowa∏ ostrzec przez radio
swoich kolegów, lecz zaraz potem nastàpi∏o
trafienie i Argentyƒczyk katapultowa∏ si´.
Jego samolot (numer C-409) spad∏ u ujÊcia
rzeki Teal oko∏o 20 km na zachód od Port
Howard. Por Luna z∏ama∏ lewe rami´ i odniós∏ obra˝enia kolan. Nast´pnego dnia zosta∏ odnaleziony i przetransportowany Êmig∏owcem typu Bell 212 do Port Stanley
a stamtàd transportowym C-130 do Argentyny. Tymczasem trójka pozosta∏ych Argentyƒczyków kontynuowa∏a lot nie zauwa˝ywszy nawet zestrzelenia swojego kolegi ani
ataków brytyjskich samolotów – kmdr por.
Fredriksen wystrzeli∏ jeszcze 200 pocisków
z dzia∏ek nie uzyskujàc trafieƒ. Argentyƒczycy zaatakowali jeden z brytyjskich okr´tów, jak si´ póêniej okaza∏o fregat´ Ardent.
Pierwszy bomb´ zrzuci∏ kpt. Gonzales. Odbi∏a si´ ona od powierzchni morza, przekozio∏kowa∏a w powietrzu poczym uderzy∏a
w ruf´ okr´tu nie wybuchajàc. Drugi atakowa∏ por. Bernhardt. Jego bomba trafi∏a
w ruf´ powodujàc pot´˝ny wybuch. Trzeci
atakowa∏ kpt. Robles, nie osiàgnà∏ trafienia
ale odnotowa∏ czas ataku, godzin´ 14.47.

Inaczej rzec przedstawia si´ z punktu widzenia lotników marynarki wojennej. O godzinie 14.08 z lotniska Rio Grande startuje
klucz samolotów A-4 „Skyhawk” nale˝àcy
do 3 Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque (3 eskadra lotnictwa morskiego myÊliwsko-szturmowa). Za sterami samolotów
znajdujà si´ komandor porucznik Alberto
Jorge Philippi (numer samolotu 3-A-307),
por. Jose Cesar Arca (3-A-312) oraz ppor.
Gustavo Marcelo Marquez (3-A-314). Ka˝dy z samolotów uzbrojony jest w 4 amerykaƒskiej produkcji bomby Mk 82 o masie
500 funtów (225 kg) podwieszone pod kad∏ubem na poczwórnym zamku, ponadto
pod skrzyd∏ami podwieszone sà dodatkowe
zbiorniki paliwa. O godzinie 14.50 maszyny
zbli˝ajà si´ do celu i obni˝ajà pu∏ap lotu, zaÊ
o godz. 15.01 atakujà brytyjskà jednostk´
okreÊlonà jako fregata typu «21». Pierwszy
zrzuca bomby kmdr por. Philippi. Drugi
z pilotów por. Arca widzi jedno trafienie
w ruf´, teraz jego kolej. Brytyjski okr´t
strzela z dzia∏ek i km plot., odpala równie˝
jednà rakiet´. Argentyƒczyk wykonuje unik
w prawo, powraca na poprzedni kurs i zwalnia bomby1. Ppor. Marquez zaobserwowa∏
drugie trafienie, równie˝ w ruf´. Trzeci z ar-

Grupa „Shyhawków” z 3 Grupo. Na pierwszym planie maszyna o numerze 3-A-301 pilotowana przez kmdr por. Rudolfo C. Fox.
fot. zbiory Jose Gonzales
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Lotnicy 3 Escadrilla pozujàcy do pamiàtkowej fotografii w dniu 20
maja 1982 roku. Stojà (od lewej do prawej): Gustavo M. Marquez,
Carlos A. Lecour, Carlos S. Oliveira, Zubizarreta, Alberto J. Philippi,
Rudolfo C. Fox, Benito I. Rótolo, Marcos A. Benitez; kl´czà: Felix Medici, Roberto G. Silvestre, Jose C. Arca, Alejandro D. Olmedo.
fot. zbiory Jose Gonzales

gentyƒskich pilotów nie uzyska∏ trafieƒ. Argentyƒczycy odlatujà i wtedy w∏aÊnie zaczynajà si´ ich k∏opoty. Zostajà przechwyceni
przez „Harriery”. Pierwszy zostaje zestrzelony ppor. Marquez. D∏uga seria z dzia∏ek
trafia jego samolot który eksploduje. Pilot
ginie, szczàtki maszyny spadajà do morza.
Zwyci´zcà jest por. Leeming (nr. samolotu
XZ 500). Drugiego „Harriera” pilotuje
por. Morrell. Najpierw rakietà „Sidewinder” zestrzeliwuje pierwszego A-4. Pilot
kmdr por. Philippi bezpiecznie katapultuje
si´. Nast´pnie brytyjczyk ogniem dzia∏ek
uszkadza drugiego A-4. Pilot próbuje awaryjnie làdowaç w Port Stanley ale na skutek
uszkodzeƒ nie mo˝e si´ wysunàç lewe podwozie i por. Arca musi si´ katapultowaç.
Gdy opada na spadochronie opuszczony
przez niego samolot zawraca przelatujàc
w nieprzyjemnie bliskiej odleg∏oÊci. Ostatecznie maszyna zostaje zestrzelona przez
argentyƒskà artylerie plot. Tymczasem por.
Arca opada na spadochronie do morza.
1. choç por. Arca uniknà∏ trafienia rakietà to jego samolot dosi´g∏y i nieznacznie uszkodzi∏y pociski z karabinu maszynowego, jak si´ póêniej okaza∏o z broni tej
strzela∏ marynarz… normalnie pracujàcy w okr´towej
kantynie!

I kolejna maszyna 3 Grupo o numerze 3-A-302 por. Marcos A. Benitez. Fotografia wykonana w 1988 roku, po przemalowaniu samolotu
na kolor ciemnoszary.
fot. zbiory Jose Gonzales
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„Shyhawki” z 3 Grupo na pokazach z lat dziewi´çdziesiàtych. Uwag´
zwracajà sylwetki zatopionych (trafionych?) okr´tów pod kabinà.
fot. Jose Gonzeles

Próbuje go podjàç Êmig∏owiec UH-1, ale
jest to maszyna bez wyciàgarki. Argentyƒski pilot chce dop∏ynàç do pobliskiego brzegu, okazuje si´ jednak ˝e jest on zaminowany. Wreszcie chwyta si´ r´kami i nogami
(dos∏ownie) p∏óz Êmig∏owca tym sposobem
docierajàc na làd. Dnia 23 maja samolot
transportowy zabiera go do Argentyny.
Tymczasem, choç trudno ustaliç kto tego
dokona∏, fregata Ardent jest ci´˝ko uszkodzona. Rufa okr´tu jest zdemolowana i trawi jà po˝ar. Oko∏o godz. 16.00 do uszkodzonej jednostki podchodzi fregata Plymouth. Mimo prób okazuje si´ ˝e uratowanie
uszkodzonego okr´tu nie jest mo˝liwe.
Dlatego te˝ zostaje on opuszczony przez
za∏og´. Jednostka pali si´ jeszcze prze ca∏à
noc by zatonàç rano o godz. 09.30. Na pok∏adzie fregaty Ardent zgine∏o 24 cz∏onków
za∏ogi, zaÊ 30 zosta∏o rannych. Drugà z zatopionych fregat typu «21» by∏a fregata Antelope. Równie˝ w tym wypadku tak si∏y powietrzne jak i lotnictwo marynarki przypisujà sobie ten sukces. Wed∏ug si∏ powietrznych fregata zaatakowana zosta∏a o godz.
13.30 23 maja 1982 przez par´ samolotów
A-4 „Skyhawk” nale˝àcych do Grupo 5 de
Caza. Pilotowali je kapitan Carballo i porucznik Gomez. Maszyny uzbrojone by∏y
w pojedyncze bomby Mk 17 o wadze 1000
funtów. Samolot za sterami którego siedzia∏ kpt. Carballo zosta∏ uszkodzony pociskiem plot., ale uda∏o mu si´ mimo tego
bezpiecznie powróciç do bazy. Jego boczny
mia∏ wi´cej szcz´Êcia. Nie tylko uniknà∏ nieprzyjacielskiego ognia, ale jeszcze ulokowa∏
we wrogim okr´cie swojà bomb´ która
wszak˝e nie wybuch∏a (przynajmniej nie
bezpoÊredni po trafieniu). Drugi atak wykona∏a o godz. 15.50 para samolotów A-4
z tej samej jednostki. Ich pilotami byli por.
Guadagini i por. Rinke. Atak zakoƒczy∏ si´
dla dowódcy drugiej pary tragicznie. Jego
samolot (nr C-424) Êcià∏ maszt okr´tu
i spad∏ do morza. Pilot zginà∏. Ale zwolniona przezeƒ bomba trafi∏a nieprzyjacielski
okr´t choç nie wybuch∏a – w ka˝dym razie
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Sylwetki fregat Ardent i Brillant oznaczàcych zatopienia (trafienia),
lecz tym razem na „Dagger” z Grupo 6 de Laza.
fot. Christian Villada

nie zaraz po trafieniu. Fregata by∏a te˝ atakowana przez lotników marynarki wojennej i jak nietrudno sobie wyobraziç to w∏aÊnie oni przypisujà sobie umieszczenie we
fregacie feralnej bomby. O godz. 12.35
z lotniska Rio Grande startujà cztery A-4
„Skyhawk” nale˝àce do 3 Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque. Pilotujà je: kmdr
por. Rudolf Alberto Castro Fox (nr Samolotu 3-A-301), por. Marcos Benitez (3-A-302), kmdr por. Carlos Zubizarreta (3-A-306) i por. Carlos Oliveira (3-A-305). Ka˝dy z samolotów uzbrojony jest w 4 bomby
Mk 82 o masie 500 funtów. Z powodu k∏opotów technicznych do bazy musi zawróciç
por. Oliveira. Pozosta∏e trzy maszyny kontynuujà lot, by o godz. 14.09 zaatakowaç
fregat´ Antelope. Kmdr por. Zubizarreta
z powodu awarii nie mo˝e zwolniç bomb.
Pozosta∏ym argentyƒskim pilotom udaje si´
osiàgnàç dwa trafienia. Ca∏a trójka powraca do bazy, choç kmdr por. Castro Fox mia∏
powa˝ne problemy techniczne. Niezale˝nie
od tego komu przypad∏ ten sukces w brytyjskim okr´cie tkwi∏y dwie bomby. Próby ich
unieszkodliwienia zakoƒczy∏y si´ fatalnie.

Jedna z nich eksplodowa∏a podczas rozbrajania2. Wybuch∏ gwa∏towny po˝ar którego
nie uda∏o si´ opanowaç. P∏omienie dotar∏y
do magazynu rakiet „Sea Cat”. Nastàpi∏a
spektakularna eksplozja – cz´sto pokazywane zdj´cia wybuchu na pok∏adzie fregaty
Antelope to w∏aÊnie moment eksplozji magazynu pocisków „Sea Cat”, a nie moment
eksplozji bomby podczas nieudanej próby
rozbrajania. Po tym wydarzeniu sta∏o si´ jasne ˝e uratowanie okr´tu nie jest mo˝liwe.
Ostatecznie fregata prze∏ama∏a si´ na dwoje i znikn´∏a pod falami o godz. 09.00 nast´pnego ranka. Do tej pory mi´dzy argentyƒskimi si∏ami powietrznymi a lotnictwem
marynarki trwa za˝arty i nierozstrzygni´ty
spór o to kto zatopi∏ obie fregaty.
Bibliografia:
1. Dessaulat Mirage the Combat log, Salvador Mafe Huertas, USA 1996.
2. „Air Enthusiast, September”/October 1998.

2. zginà∏ saper sier˝ant J. Prescott, ci´˝ko ranny zosta∏ drugi podoficer J. Phillips a szeÊciu innych saperów
odnios∏o l˝ejsze rany.

Zatopienie fregat typu «21»
nazwa
data trafienia
data zatoni´cia
liczba otrzymanych trafieƒ
sprawcy zatopienia
wed∏ug lotnictwa

sprawcy zatopienia
wed∏ug marynarki

Ardent
21 maja 1982
22 maja 1982
2 (3)
kpt. Carballo
A-4 „Skyhawk”
Grupo 5 de Caza
por. Bernhard
kpt. Gonzales
IAI „Dagger”
Grupo 6 de Caza
kmdr por. Philippi
por. Arca
A-4 „Skyhawk”
3 Escuadrilla Aeronaval
de Caza y Ataque

Antelope
23 maja 1982
24 maja 1982
2
por. Gomez
por. Guadagini (zginà∏)
A-4 „Skyhawk”
Grupo 5 de Caza

kmdr por. Castro Fox
por. Arca
A-4 „Skyhawk”
3 Escuadrilla Aeronaval
de Caza y Ataque
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Another place, another time:
a U-boat officer’s wartime album
Hirschmann Werner, Graves Donald E.,,
format 210 x 210 mm,
s. 256, fot. 258,
rys. 1, map 4,
wyd. Chatham Publishing, London 2004,
cena 20 £

Choç od zakoƒczenia II wojny Êwiatowej min´∏o ju˝ bez ma∏a 60 lat,
to wydarzenia te nadal stanowià przedmiot szerokiego zainteresowania
i to nie tylko profesjonalnych historyków. Jednym z przejawów tego zainteresowania sà wydawane nadal wspomnienia uczestników Êwiatowego
konfliktu, a trzeba przy tym pami´taç, ˝e „biologia” jest bezwzgl´dna
i z roku na rok coraz mniej pozostaje ich wÊród ˝ywych. Tym cenniejsze
sà zatem nowe, nigdzie wczeÊniej niepublikowane wspomnienia.
W listopadzie 2004 roku londyƒska oficyna wydawnicza Chatham Publishing wypuÊci∏a na rynek ksià˝k´ zatytu∏owanà Another place, another
time: a U-boat officer’s wartime album autorstwa Wernera Hirschmanna
we wspó∏pracy z Donaldem E Gravesem. Urodzony w Düsseldorfie w roku 1923 autor, absolwent Marineschule we Flensburg-Mürwik (os∏awionego „Czerwonego Zamku”) Class 40, zakoƒczy∏ s∏u˝b´ w Kriegsmarine
w stopniu OlzS (Ing) jako LI – Leitender Ingenieur (oficer mechanik)
na pok∏adzie U 190, który w dniu 14 maja 1945 poda∏ si´ u wybrze˝y Nowej Funlandii okr´tom RCN. Ksià˝ka ta stanowiàca swego rodzaju literackà relacj´ z przebiegu morskiej kariery Hirschmanna w Kriegsmarine
mieÊci si´ w nurcie publikacji, której najbardziej chyba znanym reprezentantem jest Iron coffins (polskie wyd. Gdaƒsk 2002 ˚elazne trumny) Herberta A. Wernera. Te pozbawione wydêwi´ku ideologicznego pami´tniki,
w sumie jak˝e podobne do wspomnieƒ alianckich podwodników, starajà
si´ przedstawiç ˝ycie i Êmierç na pok∏adach U-bootów, która by∏a udzia∏em wielu tysi´cy niemieckich marynarzy.
Zaprezentowana we wspomnieniach kariera Wernera Hirschmanna
przebiega∏a w sposób bardzo typowy dla m∏odych oficerów U-Bootwaffen. M∏odzieniec ju˝ przed wojnà marzy∏ o s∏u˝bie na morzu do której
przygotowywa∏ si´ intensywnie w Marine-Hitlerjugend w podberliƒskim
Blankenfelde. Po zdaniu egzaminów w Kilonii, z koƒcem wrzeÊnia 1940
zosta∏ skierowany na przeszkolenie rekruckie do 7 Schiffsstammabteilung w Dänholm ko∏o Stralsundu. Z chwilà zakoƒczenia szkolenia unitarnego w grudniu 1940 zosta∏ mimo braku ukoƒczenia formalnego Êredniego wykszta∏cenia zosta∏ skierowany do szkolàcej oficerów marynarki
wojennej Marineschule we Flensburg-Mürwik. Ukoƒczenie w po∏owie
lutego 1941 pierwszego etapu szkolenia zaowocowa∏o stopniem Kadett
i przydzia∏em na praktyk´ morskà na pok∏adzie niszczyciela Hans Lody
(Z 10). Na pok∏adzie niszczyciela autor odby∏ rejs na wody norweskie,
gdzie w maju 1941 spotka∏ wychodzàcy na akcj´ Bismarck, a nast´pnie
uczestniczy∏ w szkoleniu na Ba∏tyku. W czerwcu 1941 po powrocie
do Marineschule i zaliczeniu egzaminów w sierpniu uzyska∏ awans na stopieƒ Fahnrich (chorà˝y) z równoczesnym przydzia∏em do broni podwodnej. Po zaliczeniu kolejnego cyklu szkolenia w styczniu 1942 Hirschmann
zosta∏ skierowany do 1 U-Boot Lehr Division (1 ULD) w Pillau (Pi∏awie), która przygotowywa∏a za∏ogi nowych okr´tów podwodnych. Kolejnà fazà szkolenia by∏a praktyka bojowa w 29 U-Bootsflottille we w∏oskiej
La Spezia trwajàca od marca do czerwca 1942. W toku tej praktyki przydzielony na U 375 Êwie˝o upieczony chorà˝y mechanik wzià∏ udzia∏
w swych pierwszych patrolach bojowych. Po powrocie w lipcu do Marineschule kontynuowano, tym razem ju˝ specjalistyczne szkolenie przygotowujàce do samodzielnego kierowania si∏ownià okr´tu. Poczàtkowo odbywa∏o si´ ono w Kilonii, a nast´pnie od wrzeÊnia do listopada 1942
w Königsberg (Królewcu). Z dniem 1 stycznia 1943, po 27 miesiàcach
szkolenia Werner Hirschmann uzyska∏ pierwszy stopieƒ oficerski LtzS
(Ing) (ppor.)
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Oficerska kariera rozpocz´∏a si´ w dniu 15 maja 1943 z chwilà przydzia∏u w charakterze LI na remontowany w stoczni w Danzig (Gdaƒsk),
nale˝àcy do typu VII C U 612. Okr´t ten po wejÊciu do s∏u˝by zosta∏ skierowany do treningowej 24 U-Bootsflottille w Memel (K∏ajpeda), gdzie
zgrywano i doszkalano za∏ogi jednostek przed skierowaniem do s∏u˝by
bojowej. Po 7 miesiàcach s∏u˝by w dniu 12 stycznia 1944 Hirschmann zosta∏ skierowany do Deutsche Werft w Hamburgu, gdzie mia∏ objàç nowy
okr´t, tym razem nale˝àcy do oceanicznego typu IX C/40. Z uwagi jednak na zniszczenia w Hamburgu skierowane alianckimi bombardowaniami, przydzia∏ zmieniono zrazu na 3 U-Bootsflottille we francuskim La
Rochelle, a nast´pnie 2 U-Bootsflottille w Lorient, gdzie 9 lutego 1944
objà∏ stanowisko LI na nale˝àcym do typu IX C/40 U 190. Z okr´tem tym
wyszed∏ 7 marca na trwajàcy 96 dni patrol bojowy na wodach afrykaƒskich, zakoƒczony 20 czerwca 1944. Po powrocie do Lorient autor zaliczy∏ w Danzig (Gdaƒsk) kurs zwiàzany z obs∏ugà wchodzàcych wówczas
do eksploatacji chrap.
Dzia∏ania alianckie po làdowaniu we Francji doprowadzi∏y ju˝ latem
1944 do odci´cia bazy w Lorient od zaplecza, czego konsekwencjà by∏a
ewakuacja U 190 w dniu 17 sierpnia do Niemiec, które osiàgni´to trasà
via Norwegia w poczàtkach paêdziernika. Hirschmann otrzyma∏ wówczas
awans do stopnia OlzS (Ing) (por) i ˚elazny Krzy˝ II klasy.
W dniu 21 lutego 1945 U 190 opuÊci∏ baz´ w norweskim Kristiansand
wychodzàc w swój jak si´ mia∏o póêniej okazaç ostatni patrol na wody
amerykaƒskie u wybrze˝y Kanady. Tam 16 kwietnia 1945 w rejonie Halifaxu zatopiono kanadyjski tra∏owiec Esquimalt, który by∏ ostatnim okr´tem RCN zniszczonym w czasie wojny. Informacja o kapitulacji Niemiec
dotar∏a do za∏ogi jednostki na Atlantyku i 12 maja 1945 U 190 podda∏ si´
u wybrze˝y Nowej Funlandii okr´tom RCN. Dla za∏ogi, w tym OlzS (Ing)
Hirschmanna, rozpoczà∏ si´ nowy okres ˝ycia – niewola, poczàtkowo
w obozie Gravenhurst w Ontario (Kanada), a nast´pnie od 1946 w Wielkiej Brytanii. W sierpniu 1947 autor zosta∏ zwolniony z niewoli i repatriowany do Niemiec.
W roku 1952 Hirschmann wyemigrowa∏ do Kanady, gdzie rozpoczà∏
prac´ w businesie, dzia∏ajàc jednoczeÊnie jako zapalony ˝eglarz i mi∏oÊnik
historii, ch´tnie wspó∏pracujàcy z „wczorajszymi” przeciwnikami.
Bardzo osobiste wspomnienia napisane sà z werwà, ciekawà, a jednoczeÊnie ∏atwà do zrozumienia, nawet przy umiarkowanym stopniu znajomoÊci j´zyka, angielszczyznà, jak˝e ró˝nà od stosowanej we wszelkiego
rodzaju naukowych opracowaniach.
Wymieniajàc zalety publikacji nie sposób pominàç kolejnych dwóch:
– zamieszczonego na koƒcu ksià˝ki bogato ilustrowanego dodatku
przedstawiajàcego na przyk∏adzie U 190 i U 889 okr´t podwodny typu
IX C/40 z jego technicznymi szczegó∏ami,
– wspania∏ych, oryginalnych i nigdzie wczeÊniej niepublikowanych fotografii, w du˝ej mierze wykonanych przez samego autora. Bogactwo
zdj´ç, cz´sto o charakterze scenek rodzajowych ilustrujàcych ˝ycie za∏óg
U-bootów w pe∏ni uzasadnia s∏usznoÊç nazwania ksià˝ki albumem. Nie
rewelacyjna jakoÊç niektórych zdj´ç, zw∏aszcza wykonanych w ciasnych
i mrocznych wn´trzach okr´tu podwodnego, wcale nie umniejsza ich
wartoÊci, wr´cz przeciwnie wystawia dobre Êwiadectwo stosowanym
wówczas ma∏oobrazkowym aparatom fotograficznym Leica i materia∏om
fotograficznym firmy Agfa-Gavert, stanowiàcym swego rodzaju synonim
niemieckiej fotografii doby II wojny Êwiatowej.
Wspomnienia autorstwa Wernera Hirschmanna Another place, another time: a U-boat officer’s wartime album stanowi na pewno interesujàcy
przyczynek do pe∏niejszego poznania kulis dzia∏aƒ wojennych Êwiatowego konfliktu, tym razem od strony naszych ówczesnych przeciwników.
Przyczynek tym ciekawszy, ˝e nadal mimo up∏ywu prawie 60 lat od koƒca wojny, ch´tnie pos∏ugujemy si´ utartymi schematami ocen, zapominajàc, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç uczestników konfliktu stara∏a si´ po prostu wype∏niç swój trudny ˝o∏nierski obowiàzek, a przy okazji zachowaç
ca∏à w∏asnà g∏ow´.
Maciej S. Sobaƒski
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