W NUMERZE
Vol. XIII, Nr 61 (5/2003)
ISSN-1231-014X

Maciej S. Sobaƒski
Zatoni´cie K-159

2

Redaktor naczelny
Jaros∏aw Malinowski
Kolegium redakcyjne
Rafa∏ Ciechanowski, Micha∏ Jarczyk
Wspó∏pracownicy w kraju
Mariusz Borowiak, Grzegorz Buka∏a,
Przemys∏aw Federowicz, Maciej K. Franz, Jan Front,
Tomasz Grotnik, Krzysztof Hanuszek, Marek Herma,
Rafa∏ Mariusz Kaczmarek, Krzysztof Kubiak,
Piotr Kubiszewski, Jerzy Lewandowski, Andrzej Nitka,
Grzegorz Nowak, Miros∏aw Pietuszko, Radomir Pyzik,
Krzysztof Rokiciƒski, Marcin Schiele, Maciej S. Sobaƒski,
Marek Sup∏at, Tomasz Walczyk, W∏odzimierz Zió∏kowski
Wspó∏pracownicy zagraniczni
BIA¸ORUÂ
Igor G. Ustimienko
BELGIA
Leo van Ginderen, Jasper van Raemdonck,
Jean-Claude Vanbostal
CHORWACJA
Danijel Frka
CZECHY
René Greger, Ota Janeçek
FINLANDIA
Per-Olof Ekman
FRANCJA
Gérard Garier, Jean Guiglini, Pierre Hervieux,
Thierry Hondemarck,
GRECJA
Aris Bilalis
HISZPANIA
Alejandro Anca Alamillo
HOLANDIA
Robert F. van Oosten
IZRAEL
Aryeh Wetherhorn
LITWA
Aleksandr Mitrofanov
MALTA
Joseph Caruana
NIEMCY
Siegfried Breyer, Richard Dybko, Hartmut Ehlers,
Jürgen Eichardt, Zvonimir Freivogel, Bodo Herzog,
Werner Globke, Reinhard Kramer, Peter Schenk,
Hans Lengerer
ROSJA
Siergiej Ba∏akin, Borys Lemaczko, Niko∏aj W. Mitiuckow,
Konstantin B. Strelbickij
SERBIA
DuÊan Vasilieviç
STANY ZJEDNOCZONE. A.P.
Arthur D. Baker III, William J. Veigele
SZWECJA
Lars Ahlberg, Curt Borgenstam
UKRAINA
Anatolij N. Odajnik, W∏adymir P. Zab∏ockij
W¸OCHY
Maurizio Brescia, Achille Rastelli

3

© by Wydawnictwo „Okr´ty Wojenne” 2003
Wszelkie prawa zastrze˝one. All rights reserved.
Przedruk i kopiowanie jedynie za zgodà wydawnictwa
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji
tekstów. Materia∏ów nie zamówionych nie zwracamy.
Nak∏ad: 1400 egz.

Na ok∏adce:
Holenderska fregata rakietowa De Zeven
Provincien (F 802) w trakcie prób odbiorczych.
fot. Koninklijke Marine

Z ˝ycia flot

Karl Schrott
Flotylla WiÊlana monarchii
austro-w´gierskiej
w latach 1914-1918 cz´Êç I

14

38

43

Jaros∏aw Palasek
Amerykaƒskie Êmig∏owce
desantowe typu Iwo Jima, cz´Êç I

Witalij Kostriczenko, Anatolij Odajnik
Ukraiƒski „Potiomkin”

62

28

Aryeh Wetherhorn
Albert W. Grant, cz´Êç II

Przemys∏aw Federowicz
Niemieckie tra∏owce, cz´Êç III – typ 1943

47

7

Maciej S. Sobaƒski
Rosyjskie krà˝owniki lekkie
typu Swiet∏ana, cz´Êç IV

Grzegorz Buka∏a
Dwa japoƒskie soko∏y, cz´Êç II

Adres redakcji
Wydawnictwo „Okr´ty Wojenne”
Krzywoustego 16, 42-605 Tarnowskie Góry
Polska/Poland tel: +48 (032) 384-48-61
e-mail: okrety@ka.home.pl
Sk∏ad, druk i oprawa:
DRUKPOL Sp. J.
Kochanowskiego 27, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. (032) 285-40-35 e-mail: drukpol@pnet.pl

Piotr Kubiszewski

59

Marcin Schiele
Holenderskie fregaty przeciwlotnicze
typu De Zeven Provincien

Maciej S. Sobaƒski
Marynarka Wojenna Indii, cz´Êç II

72

Z OSTATNIEJ CHWILI
Maciej S. Sobaƒski

Zatoni´cie K-159
Rosyjska agencja prasowa „Interfax”
powo∏ujàc si´ na rzecznika prasowego
Ministerstwa Obrony Rosji p∏k Niko∏aja
Deriabina zakomunikowa∏a, ˝e w dniu
30 sierpnia 2003 roku oko∏o godz. 03.00
(wg czasu moskiewskiego) na Morzu Barentsa w odleg∏oÊci 3 Mm na pó∏nocny-zachód od wyspy Kildin, zatonà∏ dawny
radziecki atomowy okr´t podwodny
K-159, holowany na pontonach do zak∏adu SKZ-10 w mieÊcie Polarnyj, gdzie
mia∏ zostaç poddany utylizacji. Na pok∏adzie jednostki w chwili katastrofy
znajdowa∏a si´ szkieletowa 10-osobowa
za∏oga dowodzona przez kpt. II rangi
(kmdr por.) Siergieja Lappa, w sk∏ad
której wchodzi∏o 6 oficerów, 2 miczmanów oraz 2 podoficerów kontraktowych
nadzorujàcych prac´ niektórych systemów okr´towych w jego ostatnim rejsie.
W wyniku podj´tej natychmiast akcji
ratunkowej si∏ami Floty Pó∏nocnej zdo∏ano po 2 godzinach pobytu w wodzie uratowaç st. lt (por.) Maksima Cibulskiego
oraz wydobyç cia∏a 2 ofiar awarii. Pozostali cz∏onkowie ostatniej za∏ogi uwa˝ani sà
za zaginionych, lecz praktycznie nie ma
˝adnych szans na odnalezienie ich ˝ywych.
Okr´t podwodny K-159 nale˝àcy do
proj. 627A „Kit” (wg kodu NATO November) powsta∏ w latach 1961-1963
w stoczni „Siewmaszpriedprijatie” w Sie-
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wierodwiƒsku. WypornoÊç 3 065/4 750 t
przy d∏ugoÊci 107,4 m, szerokoÊci 7,9 m
i zanurzeniu 6,5 m. Nap´d zapewnia∏y 2
turbiny parowe ka˝da o mocy 17 500 KM
zasilane w par´ przez 2 reaktory atomowe
typu WM-A ka˝dy o mocy 70 000 kW.
Uk∏ad nap´dowy pozwala∏ na rozwijanie
pr´dkoÊci nawodnej 15,2 w´z∏a, a podwodnej 30,1 w´z∏a. Nieograniczony praktycznie zasi´g, g∏´bokoÊç zanurzenia do
300 m, a autonomicznoÊç 50 – 60 dób.
Uzbrojenie obejmowa∏o 8 dziobowych
wyrzutni torpedowych kal. 533 mm z zapasem 20 torped. Za∏oga liczy∏a 104 ludzi, w tym 30 oficerów.
Jednostka wesz∏a w dniu 4 listopada
1963 roku w sk∏ad Floty Pó∏nocnej i pozostawa∏a w czynnej s∏u˝bie, przechodzàc w mi´dzyczasie dwa Êrednie remonty, do 30 maja 1989, gdy zosta∏a wycofana do rezerwy i odstawiona do Zatoki
Gremicha (m. Ostrownoj), gdzie pozostawa∏a a˝ do 28 sierpnia 2003 roku
w oczekiwaniu swej kolejki na utylizacj´.
Utylizacja mia∏a polegaç na wyci´ciu
z kad∏uba tzw. „aktywnej cz´Êci” z reaktorami jàdrowymi i przetransportowanie
ich na miejsce sk∏adowania, a nast´pnie
poci´cie na z∏om pozosta∏ej cz´Êci jednostki.
W zwiàzku z wycofaniem K-159 ze
s∏u˝by jeszcze w 1989 roku, a wi´c ponad

Ostatnia fotografia za∏ogi szkieletowej K-159
wykonana amatorskà kamerà. fot. Lentaru

14 lat temu, jej reaktory jàdrowe zosta∏y
ju˝ wówczas „zag∏uszone”, to znaczy wy∏àczone, zaÊ ca∏e uzbrojenie wy∏adowane
i przeniesione do magazynów. Z tego
punktu widzenia katastrofa K-159 jest
zupe∏nie nieporównywalna z zatoni´ciem przed trzema laty okr´tu podwodnego Kursk, który w momencie awarii
znajdowa∏ si´ w aktywnej s∏u˝bie i móg∏
mimo aktywnych zapewnieƒ strony rosyjskiej posiadaç broƒ z g∏owicami jàdrowymi na pok∏adzie. Tym samym doÊç powszechne w polskich mediach stawianie
znaku równoÊci mi´dzy obu zatoni´ciami
nie znajduje potwierdzenia w ˝adnych
materia∏ach êród∏owych.
Holowanie K-159 wspomaganego
przez 4 pontony rozpocz´to w dniu 28
sierpnia br. W nocy z 29/30 sierpnia silny
sztorm spowodowa∏ zerwanie si´ pontonów, w rezultacie czego transportowany
okr´t podwodny utraci∏ statecznoÊç i zatonà∏, osiadajà na dnie na g∏´bokoÊci
238 m (wg innych êróde∏ „zaledwie”
170 m). Wrak zosta∏ zbadany przez zdalnie sterowane aparaty podwodne z jednostek ratowniczych Floty Pó∏nocnej
zgromadzonych na miejscu zatoni´cia,
które nie stwierdzi∏y podwy˝szonego poziomu radiacji.
Do Floty Pó∏nocnej przyby∏ minister
obrony Rosji Siergiej Iwanow, który zapozna∏ si´ na miejscu z przebiegiem akcji
ratowniczej. Pierwszym efektem jego jego podró˝y jest zakaz transportowania
okr´tów podwodnych do zak∏adów utylizacji przy pomocy pontonów, co w warunkach Dalekiej Pó∏nocy zwiàzane jest
z nadmiernym ryzykiem.
Swoje prace podj´∏a równie˝ Prokuratura Wojskowa, zawieszajàc w czynnoÊciach z-c´ dowódcy dywizjonu okr´tów
podwodnych kpt. II rangi (kmdr por.)
Siergieja ˚emczugowa, któremu postawiono równie˝ zarzut naruszenia przepisów bezpieczeƒstwa ˝eglugi. Wszystko
bowiem zdaje si´ wskazywaç, ˝e do zatoni´cia K-159 dosz∏o wskutek niefrasobliwoÊci decydujàcych o podj´ciu operacji
holowania bez nale˝ytego uwzgl´dnienia
mo˝liwych zmian warunków meteorologicznych.
Katastrofa K-159 zosta∏a mocno nag∏oÊniona, choç dotyczy starej, wycofanej
przed wielu laty jednostki, stanowiàc jednak dowód tego, ˝e wszelkie procesy
zmian w rosyjskiej marynarce wojennej
przebiegajà szalenie opornie i nie wszystko mo˝na w tej mierze zwalaç na brak
Êrodków finansowych.
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Z ˚YCIA FLOT
CHINY
Fregaty „stealth”
Stocznie Hudong Zhonghua
w Szanghaju i Huangpu w Kantonie budujà dwie pierwsze fregaty
typu „054” (prawdopodobnie jest

g∏owce Ka-28. Nie b´dzie to na
pewno jedyna broƒ s∏u˝àca do
zwalczania okr´tów podwodnych
zainstalowana na jednostkach typu „054”, nic bli˝szego jednak na
temat innych systemów broni
pop, w jakie majà byç wyposa˝o-

Sylwetka znajdujàcych si´ w budowie dwóch chiƒskich fregat typu
„054” jest wzorowana na francuskich okr´tach typu La Fayette.
fot. internet

to nowe oznaczenie typu okreÊlanego dotàd jako „059” bàdê Jiangwei-III). Okr´ty majà zastàpiç
w s∏u˝bie przestarza∏e jednostki
typu Jianghu (21 fregat I i II serii
wesz∏o do s∏u˝by w latach 197586). Ich nast´pcy powinni byç wi´c
tani w produkcji, tak by mo˝liwe
by∏o wyprodukowanie d∏ugiej serii
jednostek. Tymczasem nowoczesna sylwetka okr´tów w du˝ym
stopniu przypomina wykonane
przy wykorzystaniu technik „stealth” francuskie jednostki typu La
Fayette, co raczej sugeruje stosunkowo wysokie koszty budowy fregat. Wyglàd okr´tów przywodzi na
myÊl tak˝e zaprezentowany
w 2000 r. model eksportowego typu „F16U”. Budowane aktualnie
jednostki majà podnieÊç bander´
w latach 2004-2005.
O parametrach nowych fregat
wiadomo niewiele. Majà byç to
okr´ty o wypornoÊci ok. 3 000
ton. Przypuszcza si´, ˝e uzbrojone b´dà w najnowsze rakiety klasy „woda-woda” J-83/C-803,
przeciwlotnicze pociski HQ-7,
nowà armat´ 100 mm oraz
30 mm dzia∏ka obrony bezpoÊredniej. Nap´d jednostek b´dzie prawdopodobnie wykonany
w uk∏adzie CODOG, z turbinami
gazowymi skonstruowanymi na
bazie rozwiàzaƒ rosyjskich i ukraiƒskich. Hangar na rufie fregat
pomieÊciç powinien 1 lub 2 Êmi-

ne fregaty, na razie nie wiadomo.
Sprawdzonà natomiast informacjà jest fakt, ˝e nad komputerowym systemem przetwarzania
danych bojowych i dowodzenia
pracuje instytut automatyki
w Jiangsu.

Modernizacja niszczycieli
Dwa niszczyciele typu Luda –
Dalian (110) i Zhanjiang (165)
przesz∏y w ostatnim czasie istotne
zmiany. Na pierwszym z nich,
zmodernizowanym w 2002 r.,
zdj´to obie potrójne wyrzutnie
rakiet klasy „woda-woda” oraz
armaty 37 mm i 25 mm. W ich
miejsce na pok∏adzie pojawi∏a si´
oÊmioprowadnicowa wpk „woda-powietrze” HQ-7 wraz z radarem kierowania ogniem Castor-

-II, cztery 4-prowadnicowe wpk
„woda-woda” YJ-83 oraz 3 nowoczeÊniejsze zdwojone dzia∏ka
37 mm. Na bliêniaczym Zhanjiang prace remontowe przeprowadzono w tym roku. Oprócz
zmian wprowadzonych tak˝e na
Dalian zamieniono dzia∏a
130 mm na dwie nowoczeÊniejsze
wie˝e zdwojonych dzia∏ kalibru
100 mm zamkni´tych w obudowie „stealth”.
Modernizacj´ przechodzi tak˝e niszczyciel Shenzhen (167) typu Luhai (zbud. 1996-99). O jej
zakresie niewiele jednak wiadomo. Na pewno zastàpiono wie˝´
dzia∏ 100 mm nowoczeÊniejszà
wersjà, wyposa˝onà w obudow´
wykorzystujàcà techniki „stealth”. Znik∏a te˝ 8-prowadnicowa
wpk „woda-powietrze” HQ-7, instalowana na opisanych jednostkach typu Luda. Zosta∏a ona najprawdopodobniej zastàpiona kad∏ubowymi wyrzutniami rakiet
plot.

HISZPANIA
Fregaty w budowie i do kasacji
Trwa budowa fregat typu „F-100” wyposa˝onych w amerykaƒski system AEGIS. 16 maja
br. w obecnoÊci ministra obrony
zwodowano ju˝ trzecià jednostk´
serii – Blas de Lezo (F 103). Szacuje si´, ˝e w chwili uroczystoÊci
okr´t skompletowany by∏ w 80%.
Bandera zostanie na nim podniesiona jednak prawdopodobnie
dopiero na prze∏omie 2004 i 2005
roku. Jeszcze w tym roku natomiast do s∏u˝by ma trafiç drugi
okr´t tej klasy – Almirante Juan
de Borbón (F 102).
Po zwodowaniu fregaty F 103

po∏o˝ono st´pk´ pod ostatnià,
czwartà jednostk´ tego typu –
Mendez Nunez (F 104). Wodowanie okr´tu planowane jest na
wrzesieƒ 2004 r., zaÊ wcielenie do
s∏u˝by – na luty 2006.
Z kolei prototypowy Álvaro de
Bazan (wcielony we wrzeÊniu
ub.r.) w lipcu tego roku wspólnie
z amerykaƒskim niszczycielem
Mason (DDG 87) wzià∏ udzia∏
w çwiczeniach CSSQT (Combat
System Ship Qualification Trials).
W ich trakcie m.in. przetestowano funkcjonowanie systemów
okr´towych, w tym przede
wszystkim systemu AEGIS.
Punktem kulminacyjnym manewrów by∏o strzelanie pocisków
„Standard” – obie wystrzelone
przez hiszpaƒskà fregat´ rakiety
(podobnie jak dwie rakiety Masona) trafi∏y w cel. By∏y to pierwsze çwiczenia CSSQT, w których
wzià∏ udzia∏ okr´t nale˝àcy do innego paƒstwa, ni˝ Stany Zjednoczone.
Cztery okr´ty typu „F-100” zast´pujà we flocie pi´ç fregat typu
Baleares, wzorowanych na amerykaƒskim typie Knox (zbud.
1968-76). Pierwsza z jednostek –
Cataluna – zostanie wycofana ju˝
we wrzeÊniu br.

HOLANDIA
Redukcja stanu floty
W czerwcu holenderski rzàd
og∏osi∏ koniecznoÊç ograniczenia
bud˝etu obronnego kraju o 380
mln euro rocznie. Dla floty oznacza to wycofanie ze s∏u˝by czterech fregat, dwóch niszczycieli
min i 10 samolotów PC-3
„Orion” oraz anulowanie zamiaru utworzenia trzeciego batalio-

Hiszpaƒska fregata Álvaro de Bazan jako pierwsza nie-amerykaƒska jednostka wyposa˝ona w system AEGIS
uczestniczy∏a wspólnie z niszczycielem Mason (DDG-87) w çwiczeniach CSSQT.
fot. Leo van Ginderen

O K R ¢ T Y W O J E N N E • Nr 61 (5/2003)

3

Z ˚YCIA FLOT
nu marines. Szczegó∏owe plany
redukcji si∏ zbrojnych mia∏y zostaç przedstawione we wrzeÊniu.
Kilka tygodni póêniej pojawi∏y
si´ plotki, ˝e dwie z planowanych
do wycofania fregat byç mo˝e zostanà sprzedane Belgii. Transfer
mia∏by byç dokonany prawdopodobnie w 2006 roku.

NORWEGIA
Pi´ç razy Skjold
W norweskiej stoczni nale˝àcej do Kongsberg Gruppen powstanie pi´ç kolejnych kutrów
rakietowo-artyleryjskich typu
Skjold, zaprojektowanych z wykorzystaniem technologii „stealth”. Decyzj´ w tej sprawie norweski parlament podjà∏ ju˝
w czerwcu 2001, dwa lata trwa∏y
jednak negocjacje dotyczàce warunków kontraktu. Nowe okr´ty
majà byç wcielone w sk∏ad armii
(a nie floty!) w latach 2006-2009.
G∏ównym zadaniem jednostek
jest prowadzenie operacji na wodach przybrze˝nych. Ich wypornoÊç wynosi 273 tony, a wymiary
47,5 x 13,5 x 2,3 m. Dwie turbiny
gazowe Rolls-Royce Allison
571 KF o mocy 6 000 kW
(16 320 KM) nap´dzajà dwa p´dniki strumieniowe KaMeWa, zapewniajàce pr´dkoÊç ok. 55 w´z∏ów. Uzbrojenie sk∏ada si´ z jednej armaty 76 mm OTO Melara
Super Rapid oraz rakiety Kongsberg NSM klasy „woda-woda”.
Za∏og´ stanowi 16 ludzi.
Przypomnijmy – prototyp zbudowany zosta∏ w latach 1997-99
za 4,675 mld koron (ok. 620 mln
dolarów). Okr´t by∏ m.in. wypo˝yczony U.S. Navy, która zastanawia si´ nad wyborem projektu
okr´tu oznaczonego jako LCS
(Littoral Combat Ship), przeznaczonego do prowadzenia wojny
morskiej na wodach p∏ytkich.

ROSJA
Zmiany we flocie podwodnej
Poprawiajàca si´ sytuacja gospodarcza by∏ego supermocarstwa nie pozostaje bez wp∏ywu na
jego si∏y zbrojne. Wszystko wskazuje na to, ˝e najgorsze lata ma
tak˝e za sobà starzejàca si´ rosyjska flota. W pierwszej kolejnoÊci
Rosjanie starajà si´ poprawiç
kondycj´ swoich si∏ podwodnych.
Przede wszystkim przyspieszeniu
ma ulec program budowy atomowych okr´tów podwodnych z pociskami balistycznymi typu Borej
(projekt 935/955), okreÊlanych
mianem jednostek piàtej (!) generacji. Rosyjski minister obrony
Sergiej Iwanow oÊwiadczy∏, ˝e do
roku 2010 w s∏u˝bie powinny si´
znaleêç a˝ trzy okr´ty tego typu.
Pierwszy z nich – Jurij Do∏gorukij
– budowany od 1996 r., ma wejÊç
do s∏u˝by ju˝ za trzy lata, a nie

w wersji eksportowej, okreÊlanej
jako „Amur-1650”.
Symptomem zmian we flocie
jest te˝ wznowienie przez rosyjskie okr´ty podwodne z pociskami balistycznymi patroli bojowych
po ponadrocznej przerwie. Przedstawiciel amerykaƒskich s∏u˝b wywiadowczych poda∏, ˝e ostatni
(jedyny) taki patrol zaobserwowano w roku 2001. Tymczasem
jeszcze w roku 1993 Amerykanie
wykryli 19 patroli rosyjskich strategicznych okr´tów podwodnych,
a w 1991 – a˝ 37. Dla porównania,
flota Stanów Zjednoczonych, dysponujàca obecnie 17 jednostkami
wyposa˝onymi w rakiety balistyczne na pok∏adzie, przeprowadza rocznie ok. 50 wielomiesi´cznych patroli bojowych.
W lipcu br. na Morzu Norweskim odby∏y si´ te˝ pierwsze w historii wspólne manewry floty rosyjskiej i francuskiej. Wzi´∏y

Typ Lada zapoczàtkuje nowà generacj´ klasycznych okr´tów podwodnych we flocie rosyjskiej. rys. Rubin

w 2007 roku, jak pierwotnie podawano. Z kolei produkcja seryjna
okr´tów tej klasy ma rozpoczàç
si´ tu˝ po wprowadzeniu Jurija
Do∏gorukiego do linii, czyli
o cztery lata wczeÊniej, ni˝ dotàd
zak∏adano.
Poczàtkowo okr´t mia∏ byç wyposa˝ony w rakiety balistyczne
nowego typu („Bark”), jednak po
kilku nieudanych próbach przeprowadzonych w 1998 r. przerwano prace nad ich konstruowaniem. Wkrótce potem w Moskwie
rozpocz´to prace projektowe nad
nowymi rakietami „Bu∏awa 30”,

Ju˝ nied∏ugo awangardowy norweski kuter rakietowy Skjold b´dzie
mia∏ kilku braci.
fot. „Combat Fleets of the World 2002-2003”
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których testy majà si´ – wed∏ug
Iwanowa – rozpoczàç ju˝ wkrótce. Ich zakoƒczenie ma nastàpiç
przed wejÊciem do s∏u˝by Jurija
Do∏gorukiego.
Nie jest na razie jasne, ile spoÊród kilkunastu aktualnie utrzymywanych w s∏u˝bie podwodnych
nosicieli rakiet balistycznych
z g∏owicami jàdrowymi zostanie
zastàpionych przez nowe okr´ty.
W swej wypowiedzi Iwanow podkreÊla∏, ˝e rosyjskie potrzeby nie
sà obecnie tak du˝e, jak w czasach
zimnej wojny, podobnie zresztà,
jak mo˝liwoÊci finansowania budowy tak drogich jednostek. Istotny jest z ca∏à pewnoÊcià zw∏aszcza
ten ostatni argument – pomimo
deklaracji przyspieszenia prac nie
mo˝na mieç pewnoÊci, czy zamiary rosyjskiego rzàdu zostanà spe∏nione.
Ponadto – jak poinformowa∏o
czasopismo „Navy International”

– w 85% jest ju˝ ukoƒczony
pierwszy konwencjonalny okr´t
podwodny czwartej generacji typu ¸ada (projekt 677) – Sankt Petersburg. JeÊli nie opóêni si´ proces wyposa˝ania, co wed∏ug rosyjskich êróde∏ jest prawdopodobne,
ceremonia wodowania jednostki
ma si´ odbyç w Stoczni Admiralicji w Sankt Petersburgu jeszcze
w listopadzie tego roku, na kwiecieƒ 2004 r. zaplanowano zaÊ próby morskie. Przypomnijmy, ˝e
st´pk´ pod okr´t po∏o˝ono
w 1996 lub 1997 roku (êród∏a podajà ró˝ne daty).
Projekt 677 jest rozwini´ciem
s∏ynnego typu Kilo. W porównaniu ze swoimi protoplastami,
Sankt Petersburg b´dzie podobno 8-10 razy cichszy (!), wyposa˝ony w nowoczeÊniejsze akumulatory i w wi´kszym stopniu
zautomatyzowany, dzi´ki czemu
do jego obs∏ugi niezb´dna b´dzie
mniej liczna za∏oga. Dodajmy, ˝e
aktualnie petersburska stocznia
buduje jeszcze jeden podobny
okr´t (dla floty indyjskiej), tyle ˝e

w nich udzia∏ jeden rosyjski i jeden francuski atomowy okr´t
podwodny oraz niszczyciele Latouche-Treville (D 646) typu Georges Leygues i Admira∏ Czabanienko (650) typu Uda∏oj II (projekt 11551). Sprawdzano przede
wszystkim specjalne urzàdzenia,
których celem jest zapobieganie
bardzo cz´stym zderzeniom rosyjskich i zachodnich (g∏ównie amerykaƒskich i brytyjskich) okr´tów
podwodnych. Rosyjskie êród∏a
mówià o ponad 20 takich kolizjach, majàcych miejsce w latach
1968-93. Oprócz bezpieczeƒstwa
˝eglugi podwodnej çwiczono te˝
dzia∏anie broni podwodnych
i przeciwlotniczych.

TAJWAN
Nowe kutry rakietowe
W sierpniu po raz pierwszy publicznie zaprezentowano przechodzàcy próby morskie pierwszy
z serii planowych 30 kutrów rakietowych typu Kuang Hua VI (inna
spotykana pisownia to Kuanghwa
Six). Wypierajàca 170 ton (lub
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180 ton wed∏ug innych êróde∏)
jednostka uzbrojona jest w 4 wyrzutnie przeciwokr´towych rakiet
„Hsiung Feng II” (inna pisownia:
„Hsiungfeng II”) o zasi´gu
150 km (90 Mm).
Nowe okr´ty majà dla Tajwaƒczyków ogromne znaczenie.
W obliczu powi´kszajàcej si´
przewagi marynarki chiƒskiej
trudno wykrywalne, szybkie
(pr´dkoÊç maksymalna 33 w´z∏y,
zasi´g 1 000 Mm przy 30 w)
i zwrotne kutry rakietowe majà
przechwytywaç zbli˝ajàce si´ do
Tajwanu zespo∏y floty komunistycznych Chin i rozbijaç je uderzeniami pok∏adowych rakiet klasy „woda-woda”. Do samoobrony
jednostkom s∏u˝yç b´dzie jedna
armata 40 mm Bofors L70.
Flota Tajwanu od lat boryka si´
z ogromnymi problemami w zakresie pozyskiwania nowoczesnych technologii militarnych poza granicami kraju. Ze wzgl´du
na ostre protesty Chin wi´kszoÊç
krajów zachodnich nie decyduje
si´ na dostawy broni czy okr´tów
na Tajwan. To z tego w∏aÊnie powodu w sk∏adzie floty tajwaƒskiej
znajdujà si´ dwa najstarsze okr´ty
podwodne na Êwiecie – Hai Shih
(791, w s∏. 1945) i Hai Pao (792,
w s∏. 1946) amerykaƒskiego typu
Guppy II (w kwietniu br. Êwi´towa∏y swoje 30-lecie pod tajwaƒskà
banderà). Jednostki utrzymywane
sà w s∏u˝bie, gdy˝ marynarka wojenna nie jest w stanie nigdzie zamówiç nowych okr´tów podwodnych (rodzime stocznie nie majà
w tym zakresie ˝adnego doÊwiadczenia). Swojà pomoc zaoferowali Amerykanie, od lat nie budujà
oni jednak konwencjonalnych
okr´tów podwodnych, usi∏ujà
wi´c pomóc Tajwaƒczykom pozyskaç je w Hiszpanii. Do dziÊ kontraktu na budow´ oÊmiu jednostek nadal nie podpisano.
Kutry typu Kuang Hua VI zastàpià 47 okr´tów typu Hai Ou,
zbudowanych w latach 1980-84
i wyposa˝onych w rakiety
„Hsiung Feng-I” o zasi´gu 40 km.
Nowe jednostki konstruowane sà
w lokalnych stoczniach.

USA
CVN-21 na horyzoncie
Jak mo˝na si´ by∏o spodziewaç, g∏ównym wykonawcà na-

st´pcy atomowych lotniskowców
typu Nimitz – pierwszych jednostek tej klasy projektowanych
w Stanach Zjednoczonych od 40
lat – b´dzie stocznia Newport
News nale˝àca do koncernu Northrop Grumman. W lipcu U.S.
Navy przyzna∏a 107,6 mln dolarów na dalsze prace projektowe
nad CVN-21. Jest to rozszerzenie
poprzedniego kontraktu, opiewajàcego na kwot´ 303,5 mln dolarów.
CVN-21 zbudowany zostanie
na bazie kad∏uba jednostek typu
Nimitz, przestrzeƒ wewn´trzna
zostanie jednak rozplanowana od
zera. W porównaniu ze swymi
poprzednikami okr´t ma mieç
reaktor jàdrowy nowego typu
(o mocy o 25% wi´kszej), produkujàcy trzykrotnie wi´cej energii
elektrycznej, dzi´ki czemu mo˝liwa b´dzie instalacja znacznie pot´˝niejszych systemów komputerowych, czujników, systemów bojowych i nowoczesnych, elektromagnetycznych katapult. Jednostka b´dzie te˝ mia∏a zaprojektowanà od nowa nadbudówk´
wyspowà i pok∏ad lotniczy, urzàdzenia automatycznie wykrywajàce po˝ary i zalewajàcà wn´trze
okr´tu wod´, zmniejszonà o ok.
1 000 osób za∏og´ (do ok. 3 000
osób) oraz rezerw´ wypornoÊci
i miejsca na poczet przysz∏ych
modernizacji. Wiele wysi∏ku
w trakcie projektowania wk∏adanego jest w zoptymalizowanie
rozmieszczenia punktów tankowania samolotów i uzupe∏niania
amunicji lotniczej – wszystko
w celu przyspieszenia przygotowaƒ lotnictwa pok∏adowego do
nowej akcji. CVN-21 ma te˝ byç
konserwowany co 36 miesi´cy,
a nie raz na 24 miesiàce, jak pe∏niàce obecnie s∏u˝b´ jednostki typu Nimitz.
Rozpocz´cie budowy okr´tu
przewidziane jest na rok 2007,
zaÊ jego wejÊcie do s∏u˝by ma nastàpiç w 2014 roku. CVN-21 ma
zastàpiç pierwszy lotniskowiec
o nap´dzie nuklearnym – Enterprise (CVN-65). Ca∏kowity koszt
budowy jednostki ma wynieÊç a˝
11,7 mld dolarów (w tym koszty
fazy projektowej równe 5 mld dolarów). Przewiduje si´, ˝e CVN21 b´dzie s∏u˝y∏ we flocie amerykaƒskiej a˝ 50 lat!
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Niszczyciel Mustin jest ju˝ trzydziestym dziewiàtym okr´tem typu
Arleigh Burke, który zosta∏ wcielony do s∏u˝by.
fot. U.S. Navy

Kolejne niszczyciele
Trwa budowa kolejnych jednostek typu Arleigh Burke (seria
Flight IIA). Czterdziesty szósty
okr´t tego typu b´dzie nosi∏ nazw´ Bainbridge (DDG-96).
Uroczyste po∏o˝enie st´pki pod
t´ jednostk´ mia∏o miejsce 7 maja br. w nale˝àcej do General
Dynamics stoczni Bath Iron
Works. Dwa i pó∏ miesiàca póêniej, 26 lipca, dokonano uroczystego wcielenia w sk∏ad U.S. Navy niszczyciela Mustin (DDG-89). WczeÊniej, 28 czerwca,
zwodowano i ochrzczono 45-tà
jednostk´ tego typu – James E.
Williams (DDG-95). Jest to 21
„Burke” budowany przez Northrop Grumman Ship Systems.
Z kolei 9 sierpnia w nale˝àcej do
General Dynamics stoczni Bath
Iron Works odby∏o si´ wodowanie Momsena (DDG 92). Obydwa spuszczone na wod´ okr´ty
trafià do s∏u˝by w kwietniu
2004 r.

Budowa atomowych okr´tów
podwodnych typu Virginia
Stocznia Electric Boat nale˝àca do koncernu General Electric
zwodowa∏a 16 sierpnia br. pierwszy atomowy okr´t podwodny nowego typu – Virginia (SSN-774).
Jednostka zosta∏a zamówiona
w 1998 r. w ramach wartego 4,2
mld dolarów kontraktu na konstruowanie czterech okr´tów tej
serii. Trzy kolejne zamówione
wtedy jednostki – Texas, Hawaii
i North Carolina (SSN 775-777)
znajdujà si´ w ró˝nych fazach budowy. Prototyp trafi do s∏u˝by
w przysz∏ym roku.

Virginia jest uderzeniowym
okr´tem podwodnym o nap´dzie
nuklearnym, zaprojektowanym
z myÊlà o dzia∏aniach specyficznych dla okresu po zakoƒczeniu
zimnej wojny. Oprócz zadaƒ typowo „myÊliwskich”, jak zwalczanie
jednostek nawodnych i podwodnych, jednostki tego typu mogà
byç wykorzystywane tak˝e do innych celów, takich jak np. atakowanie celów naziemnych. Virginia
i jej nast´pcy b´dà ponadto w stanie przenosiç bezza∏ogowe pojazdy podwodne (UUV), pojazdy si∏
specjalnych ASDS oraz wspomagaç realizacj´ misji specyficznych
dla si∏ specjalnych. SSN-774 ma
byç dobrze przystosowany do prowadzenia operacji zarówno na
wodach przybrze˝nych, p∏ytkich,
jak i w warunkach oceanicznych.
W trakcie projektowania du˝y nacisk po∏o˝ono na wyciszenie i redukcj´ innych niepo˝àdanych charakterystyk okr´tów, co ma im zapewniç przewag´ w walce z potencjalnymi przeciwnikami.
Podstawowe dane techniczne
przedstawiajà si´ nast´pujàco:
wypornoÊç 7 800 t w zanurzeniu;
wymiary 114,91 x 10,36 x 9,3m;
pr´dkoÊç podwodna 28 lub 35
w´z∏ów (w zale˝noÊci od êród∏a);
zanurzenie operacyjne – 250 m;
uzbrojenie – 12 wpk „Tomahawk”, 4 wt 533 mm (zapas: 26
torped Mk 48, rakiet przeciwokr´towych „SubHarpoon” i min
„Captor”); aktywno-pasywny sonar dziobowy Lockheed Martin
BQQ-10, dwa sonary holowane
TB 16 i Lockheed Martin TB-29A, radar nawigacyjny BPS 16;
za∏oga 132 osoby.
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Virginia jest pierwszym atomowym okr´tem podwodnym, który
w okresie swego „˝ycia” nie b´dzie musia∏ uzupe∏niaç zapasu paliwa
nuklearnego.
fot. General Dynamics

W sierpniu zapad∏a ponadto
decyzja o budowie kolejnych jednostek tego typu (U.S. Navy
okreÊla swe ∏àczne potrzeby na
30 okr´tów). Nowy kontrakt
o wartoÊci 8,7 mld dolarów przewiduje finansowanie budowy szeÊciu nast´pnych jednostek przez
pi´ç najbli˝szych lat z mo˝liwoÊcià rozszerzenia serii o kolejny
okr´t w 2008 roku. Co roku finansowana wi´c b´dzie budowa
kolejnej jednostki – wyjàtkiem
b´dzie rok 2007, w którym przyznane zostanà fundusze na dwa
okr´ty. Koszt budowy pojedynczej jednostki produkowanej seryjnie ma wynosiç ok. 1,4 mld dolarów (z pe∏nym wyposa˝eniem
bojowym – 2,2 mld dolarów).

WIELKA BRYTANIA
B´dà mniejsze lotniskowce?
Ledwo ucich∏y echa niedawnej
afery zwiàzanej z przekroczeniem przez BAE Systems zak∏adanych kosztów budowy serii atomowych okr´tów podwodnych
typu Astute i samolotów „Nimrod” MRA4 („OW” nr 59), a ju˝
brytyjskie media donios∏y o kolejnych k∏opotach koncernu, tym
razem dotyczàcych kosztów budowy dwóch planowanych lotniskowców. Przedstawione przez
BAE Systems kosztorysy wykonania jednostek przekraczajà
pierwotnie przewidziany bud˝et
a˝ o milion funtów! W tej sytuacji
rozwa˝ane sà dwa narzucajàce
si´ rozwiàzania: kontynuacja programu po wy˝szych kosztach lub
ograniczenie wielkoÊci projektowanych okr´tów (wypornoÊci –
z 65 tys. ton do 45-50 tys. ton
i liczby samolotów pok∏adowych
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z 48 do ok. 35). Na razie przedstawiciele brytyjskiego ministerstwa obrony i BAE Systems t∏umaczà, ˝e rozwa˝ane sà obecnie
ró˝ne warianty, a finalnie wybrane zostanie rozwiàzanie najkorzystniejsze, godzàce mo˝liwoÊci
finansowe z maksymalnà funkcjonalnoÊcià jednostek. Ostateczna decyzja odnoÊnie dalszych losów programu budowy nast´pców okr´tów typu Invincible zapadnie na poczàtku 2004 r.

Albion w s∏u˝bie
Najnowszy nabytek brytyjskiej
floty – desantowiec dokujàcy Albion (L 14) – zosta∏ oficjalnie
wprowadzony do linii w trakcie
uroczystoÊci w Devonport 19
czerwca 2003. Wraz z bliêniaczà
jednostkà Bulwark (L 15), która
wejdzie do s∏u˝by w 2004 r., obydwa okr´ty b´dà stanowi∏y trzon
brytyjskich si∏ ekspedycyjnych
i desantowych przez najbli˝sze 30
lat. Zbudowane za ok. 450 mln
funtów jednostki przez nale˝àcà
do BAE Systems stoczni´ Barrow-In-Furness przystosowane
b´dà te˝ do pe∏nienia roli okr´tów dowodzenia. Desantowce zastàpià w s∏u˝bie wycofane
w ostatnich latach ze s∏u˝by blisko czterdziestoletnie Fearless
(L 10) i Intrepid (L 11).
Normalnie Albion i Bulwark
sà zdolne do przewo˝enia 305
˝o∏nierzy piechoty morskiej,
mo˝liwe jest jednak zaokr´towanie dalszych 405 ludzi. Oprócz tego ∏adownie jednostek mogà pomieÊciç 6 czo∏gów Challenger
2 lub ok. 30 mniejszych wozów
bojowych. Przenoszeniem oddzia∏ów i sprz´tu na làd zajmo-

waç si´ b´dà 2 lub 3 bazujàce na
okr´tach Êmig∏owce transportowe „Sea King” HC.4 lub „Merlin” HC.3, cztery barki desantowe Mk10 (LCU) i cztery barki
desantowe Mk5 (LCVP).
Podstawowe dane techniczne
i uzbrojenie jednostek przedstawiajà si´ nast´pujàco: wypornoÊç
14 600 t standard/18 500 t w pe∏nym obcià˝eniu; wymiary 176,0 x
28,9 x 6,1 m; pr´dkoÊç 18 w, zasi´g ok. 7 000 Mm / ?; 2 x „Goalkeeper” 30 mm plot/prak, 2 x
20 mm, 4 km; za∏oga 325 ludzi.

Nowa seria okr´tów
desantowych
W stoczni Swan Hunter
w Newcastle 1 sierpnia zwodowany i ochrzczony zosta∏ okr´t desantowy-dok Largs Bay (L 3006).
Jest to prototyp nowej serii, sk∏adajàcej si´ z czterech mniej
skomplikowanych od Albiona
i Bulwarka jednostek, majàcych
zastàpiç w linii Sir Percivale (L
3036), Sir Geraint (L 3027) i Sir
Tristram (L 3505) typu Sir Bedivere (zbud. 1965-68) oraz znacznie nowszy Sir Galahad (L 3005;
zbud. 1985-87 w miejsce utraconego w czasie wojny o Falklandy/Malwiny desantowca o tej samej nazwie). Largs Bay wejdzie
do s∏u˝by w 2004 r. Kolejne jednostki – Lyme Bay, Mounts Bay
i Cardigan Bay (L 3007-3009)
majà podnieÊç bander´ rok póêniej.
Mimo, ˝e nowe okr´ty sà dwukrotnie wi´ksze od swych poprzedników, to jednak kosztowaç
majà – wg zapewnieƒ brytyjskiego ministerstwa obrony – tyle, co
modernizacja przestarza∏ych po-

przedników, tj. ok. 300 mln funtów. Desantowce przeznaczone
b´dà do wype∏niania typowych
dla jednostek tej klasy zadaƒ –
przewo˝enia ˝o∏nierzy i sprz´tu
bojowego w rejony dzia∏aƒ operacyjnych bàdê humanitarnych.
Przy wypornoÊci pe∏nej 16 200
ton i wymiarach 176 x 26,5 x
5,8 m Largs Bay ma zabieraç ok.
350 ˝o∏nierzy, do 26 czo∏gów lub
70 lekkich pojazdów bojowych
i ok. 200 ton innego zaopatrzenia
(np. paliwa i amunicji). Pr´dkoÊç
maksymalna wynosiç ma 18 w´z∏ów, zasi´g zaÊ równy b´dzie ok.
8 000 Mm. Okr´ty b´dà mia∏y
wprawdzie obszerne làdowisko
dla Êmig∏owców, nie b´dà jednak
bazowaç ˝adnych helikopterów
ze wzgl´du na brak hangaru.
W doku stacjonowaç b´dzie jedna barka desantowa Mk10
(LCU) i dwie mniejsze typu Mk5
(LCVP). W sk∏ad sta∏ej za∏ogi
jednostek wchodziç b´dzie 60 oficerów i marynarzy.

èród∏a:
AFP; Bellona; British Ministry of Defence; Chinese Defence Today; Combat
Fleets 2002-2003; De Haagsche Courant; defense-aerospace.com; Defense
Daily; Financial Times; Forsvarsnett;
General Dynamics; GlobalSecurity.org;
Izar; Jane’s Defence Weekly; Jane’s Naval Forces; knmskjold.org; Kongsberg
Gruppen; Lockheed Martin; Morza,
Statki i Okr´ty; Navy International; Naval Technology; Northrop Grumman;
Nowa Technika Wojskowa; Raytheon;
Royal Navy; SeaWaves; Taiwan Headlines; US Department of Defense, US
Naval Sea Systems Command; US Office of Naval Intelligence; US Navy; Washington Post; zgjswx.com

Wizja artystyczna brytyjskiego okr´ty-doku typu Largs Bay w uj´ciu
od rufy.
rys. Swan Hunter
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Karl Schrott (Niemcy)

Krystyna w sk∏adzie Flotylli WiÊlanej, widoczne na dziobie dzia∏ko z os∏onà.

fot. zbiory Karl Schrott

Flotylla Wiślana monarchii austro-węgierskiej
w latach 1914-1918
(Die K. u. K. Weichselflottille)
W roku 1914 g∏ównà wodnà arterià komunikacyjnà ∏àczàcà II Rzesz´ oraz ziemie
Austro-W´gier z Morzem Czarnym by∏ Dunaj. Wis∏a (niemiecka nazwa Weichsel) natomiast tylko peryferyjnà rzekà granicznà,
na styku trzech paƒstw zaborczych. Aktualna jej d∏ugoÊç to 1 068,3 km (do ujÊcia Martwej Wis∏y w Nowym Porcie) lub 1 051 km
do ujÊcia w tzw. Przekopie Wis∏y pod Âwibnem), a ˝eglowna jest ju˝ od ujÊcia Przemszy pod OÊwi´cimiem (80 km na zachód
od Krakowa). W 1914 r. bieg Wis∏y rozdzielony by∏ mi´dzy wspomnianymi ju˝ paƒstwami zaborczymi nast´pujàco: 56 km jej
górnego odcinka znajdowa∏o si´ na terenie
cesarstwa Austro-W´gier, dalsze 55 km stanowi∏o granic´ z cesarstwem niemieckim,
a nast´pne 187 km – pó∏nocnà granic´ z cesarstwem rosyjskim, przez które przep∏ywa∏
po zmianie kierunku na pó∏nocny, kolejny
429 kilometrowy odcinek rzeki; ostatnie
222 km biegu (do Przekopu Wis∏y) znajdowa∏y si´ w cesarstwie niemieckim. Nawet
sytuacja Sandomierza by∏a skomplikowana
– g∏ówne miasto z tzw. starym portem le˝a∏o po stronie rosyjskiej, podczas gdy nowy
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port towarowy w Nadbrzeziu po stronie austriackiej. Dopiero w roku 1889 rozpocz´to
na WiÊle pierwsze prace zwiàzane z jej uregulowaniem.
Cesarstwo Naddunajskie do roku 1914
reprezentowane by∏o na WiÊle wy∏àcznie
przez jednostki nale˝àce do k.k. Galizische
Statthalterei (Cesarsko-Królewski Zarzàd
Budowy Dróg Wodnych), które pe∏ni∏y
g∏ównie s∏u˝b´ granicznà (sporadyczny dozór przepraw rzecznych i brodów).
Nie nale˝y si´ zatem dziwiç, ˝e dopiero
po rozpocz´ciu prac zwiàzanych z uregulowaniem nurtu rzeki, Wis∏a znalaz∏a si´
w sferze zainteresowaƒ jako ewentualnej
drogi, po której mo˝na by by∏o dowoziç zaopatrzenie w tej ubogiej w bite drogi i sieç
kolejowà cz´Êci monarchii dualistycznej.
Ju˝ w lutym 1890 ówczesny podpu∏kownik Potiorek z Wydzia∏u Operacyjnego
Sztabu Generalnego wystàpi∏ z pomys∏em
utworzenia na WiÊle flotylli rzecznej,
a w roku 1897 ukaza∏a si´ Instrukcja w sprawie ˝eglugi na WiÊle w przypadku konfliktu
zbrojnego 1, a w roku 1911 sporzàdzono raport zatytu∏owany Wis∏a jako linia trans-

portowa 2. Trzeba w tym miejscu zaznaczyç,
˝e by∏ to jednak pomys∏ doÊç ryzykowny
wobec obecnoÊci wojsk rosyjskich w Kongresówce (na zachód od Wis∏y). Utrzymywanie przez Austro-W´gry flotylli rzecznej
na granicznym odcinku Wis∏y (Niepo∏omice – ujÊcie Sanu) by∏o mo˝liwe jedynie przy
wspó∏dzia∏aniu z w∏asnymi wojskami làdowymi, dzia∏ajàcymi na lewym brzegu rzeki.
Inaczej Rosjanie, po ustawieniu zagrody
minowej (czy zatarasowaniu nurtu rzeki)
np. w rejonie Sandomierza, zniszczyliby
okr´ty austriackie choçby ogniem artylerii
polowej, ewentualnie sp´dziliby je do Krakowa. Szanse na efektywne dzia∏anie takiej
flotylli nastàpi∏y dopiero po roku 1909, kiedy Rosjanie cofn´li lini´ rozwini´cia operacyjnego swoich wojsk z Wis∏y na Bug i Niemen, rezygnujàc z Wis∏y jako g∏ównej rubie˝y obronnej i odeszli poza rzek´ (pozosta∏y jeszcze garnizony twierdz w Nowogeorgijewsku, Warszawie i Iwangorodzie wraz
z obs∏ugujàcym je taborem rzecznym). Zni1. Instruktion für die Weichselschiffahrt im
Kriegsfall.
2. Die Weichsel als Transportlinie.
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Statki Wanda, Melsztyn i Tyniec w Nadbrzeziu, fotografia przedwojenna.

k∏o zatem zagro˝enie na austrow´gierskorosyjskim odcinku Wis∏y (granicznym),
umo˝liwiajàc dzia∏anie okr´tom austro-w´gierskim, praktycznie a˝ do Iwangorodu
(D´blina).
Wspomniany dokument przewidywa∏
w przypadku og∏oszenia mobilizacji w∏àczenie na potrzeby armii do s∏u˝by logistycznej
wszystkich p∏ywajàcych po WiÊle i jej dop∏ywach jednostek, statków i ∏odzi. Chodzi∏o
o oko∏o 1 200 jednostek ˝eglugi Êródlàdowej ró˝nego rodzaju ∏àcznie ze szkutami
i barkami, w tym oko∏o 250 prostokàtnych
i p∏askodennych kryp drewnianych zwanych galarami o wypornoÊci jednostkowej
ca 25 ton, dziesi´ciu o noÊnoÊci 15 ton, tratew o wymiarach 10,0 x 3, 0 x 0,4 m i 21
dwucz∏onowych tratew o noÊnoÊci jednostkowej 15 ton i wymiarach 11,61 x 7,30 x
0,56 m .
Wspomniana „linia transportowa” podlega∏a rozkazom wojsk in˝ynieryjno-saperskich, które odpowiada∏y równie˝ za rekrutacj´ za∏óg, ich umundurowanie i wyposa˝enie. Tak wi´c powo∏ani specjaliÊci, tacy
jak sternicy, maszyniÊci, palacze i marynarze wywodzili si´ z tzw. pospolitego ruszenia (Landsturm).
Kryzys, do którego dosz∏o jesienià 1912
na Ba∏kanach niós∏ ze sobà realnà groêb´
zbrojnej konfrontacji mi´dzy Austro-W´grami a Rosjà, co z kolei by∏o powodem, ˝e
sprawa jednostek p∏ywajàcych po WiÊle

8

rozwin´∏a si´ w nie przewidzianym kierunku, gdy˝ dowódca 1. cesarsko-królewskiego
Korpusu Armii, stacjonujàcego w Krakowie wyda∏ rozkaz zaadoptowania do celów
militarnych (uzbrojenie i opancerzenie)
wszystkich jednostek rzecznych c.k. Galizische Statthalterei. Z arsena∏u morskiego
w Poli nadesz∏o do Krakowa w dniu
23.11.1912 dziesi´ç armat kal. 37 mm
i szeÊç reflektorów o Êrednicy zwierciad∏a
350 mm, co pozwoli∏o uzbroiç nast´pujàce
jednostki:
Wawel w 4 armaty kal. 37 mm i 2 karabiny maszynowe,
Wanda, Melsztyn, Kopernik po dwie armaty kal. 37 mm i dwa karabiny maszynowe.
Oprócz tego na ka˝dej z wy˝ej wymienionych jednostek ustawiono po jednym reflektorze.
Dla ochrony przed ogniem nieprzyjacielskiej piechoty do Êcian bocznych maszynowni przytwierdzono p∏yty z blachy o gruboÊci 8 mm, a 4,7 mm pancerz chroniç mia∏
pok∏ad i pomost. Oprócz tego ka˝da jednostka wyposa˝ona zosta∏a w dwa pó∏sta∏e
karabiny maszynowe z os∏onami (by∏y to
zapewne stojaki dla doraênego ustawiania
na nich tzw. ckm-ów desantowych, przewidywanych dla wsparcia wysadzonego na làd
desantu okr´towego lub zaokr´towanego
pododdzia∏u wojsk làdowych) i 30 worków
z piaskiem.

fot. zbiory Karl Schrott

W lutym 1913 dowództwo korpusu wyda∏o Instrukcj´ s∏u˝bowà w sprawie uzbrojonych parowców wiÊlanych 3, która je ostatecznie „wyciàgn´∏a” spod kompetencji Inspektoratu Generalnego Wojsk In˝ynieryjno-Saperskich. Okr´ty od natychmiast p∏ywaç mia∏y pod austro-w´gierskà banderà
wojennà i wciàgni´te zosta∏y na list´ floty 4,
a przed ich dotychczasowymi nazwami pojawi∏a si´ oficjalny skrót przynale˝noÊci
okr´tu – S.M.S. 5
Komend´ nad jednostkami obj´li oficerowie piechoty, którym podlega∏o po
dwóch podoficerów i 11 – 20 piechurów
i artylerzystów.
Wywo∏any przez powy˝sze decyzje konflikt kompetencyjny zosta∏ ostatecznie za˝egnany przez ca∏y szereg nieszcz´Êliwych,
jak si´ póêniej mia∏o okazaç, decyzji.
Obznajomione z warunkami ˝eglugi po
WiÊle osoby, g∏ównie z Zarzàdu c.k. Galizische Statthalterei i oficerowie wojsk in˝ynieryjnych, zdawa∏y sobie spraw´, ˝e poziom wody na nieuregulowanej rzece jest
miejscami niski i na dodatek bardzo
zmienny, a to zezwala∏o na poruszanie si´
po nurcie wy∏àcznie jednostkom o maksymalnym zanurzeniu, wynoszàcym 70 cm,
3. Dienstinstruktion für die armierten Weichseldampfer.
4. Schiffsliste der Kriegsflotte.
5. S.M.S. = Seiner Majestät Schiff, czyli Okr´t Jego
Cesarskiej MoÊci.
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a na niektórych odcinkach o jeszcze
mniejszym.
Przez zaadoptowanie jednostek do pe∏nienia roli monitorów rzecznych ich zanurzenie wzros∏o o przynajmniej 7 cm, co dodatkowo obni˝y∏o ich stopieƒ mobilnoÊci.
Cesarsko-Królewskie Namiestnictwo
(k.k. Statthalterei) stan´∏o na stanowisku,
majàc tutaj zresztà stuprocentowà racj´, ˝e
uzbrojone i p∏ywajàce pod banderà wojennà
jednostki rzeczne mog∏yby byç powodem
powa˝nych napi´ç politycznych mi´dzy obu
sàsiadujàcymi ze sobà paƒstwami, gdy˝ podczas wykonywania prac zwiàzanych z regulacjà rzeki zmuszone b´dà czasem przybiç
do przeciwleg∏ego, rosyjskiego brzegu. Rosja z pewnoÊcià nie przesz∏aby oboj´tnie
nad faktem naruszania swojego terytorium
przez, by∏o nie by∏o, jednostki uzbrojone, co
mog∏o za sobà pociàgnàç trudne do przewidzenia konsekwencje. Z tego te˝ powodu
w roku 1913 zdecydowano si´ z jednostek
zdjàç uzbrojenie, które nast´pnie z∏o˝ono
w krakowskim arsenale.
Po og∏oszeniu przez Rosj´ mobilizacji
wydano w dniu 30.07.1914 rozkaz o ponownym uzbrojeniu jednostek wiÊlanych.
W momencie wybuchu wojny (Austro-W´gry wypowiedzia∏y wojn´ Rosji w dniu
05.08.1914) na podstawie stosownego rozporzàdzenia zarekwirowano wszystkie cywilne jednostki na WiÊle i jej dop∏ywach,
powo∏ujàc jednoczeÊnie „Dowództwo Flotylli WiÊlanej” (Weichselflottillenkommando), na którego czele stanà∏ major wojsk in˝ynieryjnych Mijo von Philippoviç 6.
Wspomniane Dowództwo przej´∏o
oprócz statków Dunajec, Kopernik, Melsztyn, Wanda, Wawel i Tyniec ca∏à baz´ logistycznà tzn. porty, stocznie (w tym równie˝
remontowe, w Krakowie i Nadbrzeziu)
oraz wszystkie pozosta∏e jednostki i ∏odzie
kursujàce do tej pory po rzece, które od tego momentu zaj´∏y pozycje w newralgicznych punktach.
W dniu wybuchu wojny z Rosjà
(5.08.1914 r.), Austriacy zaj´li stojàce
w Sandomierzu, a mo˝e nawet w Nadbrzeziu (?) rosyjskie jednostki Goplan´ i NadwiÊlanina, które po uzbrojeniu zasili∏y austro-w´gierskà flotyll´.
Po przesuni´ciu si´ cesarsko-królewskich
wojsk w g∏àb terytorium Rosji, w kierunku
Kielc, Radomia i Lublina, Dowództwo Flotylli przenios∏o si´ do Nadbrzezia.
W tym te˝ czasie (wrzesieƒ 1914 r.) w Pu∏awach Austriacy opanowali rosyjski statek
Polonez.
Tej pierwszej w historii Wis∏y flotylli
rzecznej nie by∏ jednak pisany d∏ugi ˝ywot.
Z ogólnej liczby operujàcych do tego czasu
szeÊciu uzbrojonych jednostek rzecznych
jedynie Wawel wzià∏ aktywny udzia∏
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Opuszczanie na wod´ jednej z ma∏ych jednostek Weichsflotille. za pomocà prymitywnego
drewnianego dêwigu.
fot. zbiory Jürg Meister

w dzia∏aniach wojennych. W dniu
05.09.1914 wspomniany statek (uzbrojony)zniszczony zosta∏ ko∏o Annopola koncentrycznym ogniem rosyjskiej artylerii polowej, poniewa˝ niski stan wody uniemo˝liwi∏ mu wycofanie si´ spod nieprzyjacielskiego ognia.
W pierwszej po∏owie wrzeÊnia ruszy∏a
kontrofensywa Rosjan. Z pi´ciu uzbrojonych statków wiÊlanych a˝ cztery, a mianowicie: Kopernik, Melsztyn, Tyniec i Wanda
zatopione musia∏y byç przez w∏asne za∏ogi
pod Sandomierzem w dniu 12.09.1914, aby
nie wpad∏y w r´ce wroga, ale i dla niski stan
wody, który si´ utrzymywa∏ okaza∏ si´ byç
Parowiec Dunajec pod banderà Weichsfflotille.

dla nich pu∏apkà bez wyjÊcia. Ich za∏ogi podà˝y∏y za wycofujàcymi si´ wojskami austro-w´gierskimi.
6. sprawa tego dowództwa jest kontrowersyjna.
Wed∏ug êróde∏ polskich (bazujàcych na aktach
personalnych
kontradm.
Jerzego
Anzelma
Zwierkowskiego) organizatorem tej Flotylli i jej
pierwszym dowódcà (do kwietnia 1915 r.) by∏ kpt. mar.
st. spocz. Zwierkowski. Bazowa∏a ona w Krakowie, zaÊ
okr´tem flagowym by∏ statek uzbrojony Dunejec. Byç
mo˝e odchodzàc (z prawie nieistniejàcej ju˝ Flotylli
WiÊlanej (do Flotylli Dunajskiej; 9.04.1915 r. zosta∏
dowódcà statku uzbrojonego Balaton) Zwierkowski
przekaza∏ swoje obowiàzki nieznanemu nam (a i chyba
autorom austriackim opisujàcym dzieje floty AustroWegier w I wojnie Êwiatowej) mjr Mijo von
Philippoviciovi, który z kolei zna autor artyku∏u nic nie
wiedzàc o Zwierkowskim (uwaga prof. dr hab. Józefa
W. Dyskanta – korespondencja z 31.01.2003 r.).

fot. zbiory Jürg Meister
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Wr´czanie medali niektórym cz∏onkom za∏ogi parowca Dunajec.

Warto w tym miejscu wspomnieç o pewnym epizodzie, który z pewnoÊcià jest swoistym kuriozum i w historii dzia∏aƒ wojennych prowadzonych przez jednostki flotylli
rzecznych pró˝no szukaç podobnego, a którego bohaterem by∏ uzbrojony statek Dunajec.
Na poczàtku austriackiej ofensywy wiosennej, która rozpocz´∏a si´ w dniu
02.05.1915 wspomniany Dunajec by∏ ostatnim cesarsko-królewskim, uzbrojonym stat-

fot. zbiory Jürg Meister

kiem na WiÊle. Z powodu niskiego stanu
wody jednostka „przesiedzia∏a” szeÊç tygodni na ∏asze piasku, tzn. a˝ do koƒca lipca
1915 r., kiedy 3. Armia rosyjska pobita
przez Niemców i Austriaków pod Lublinem, rozpocz´∏a odwrót z linii Wis∏y na
wschód. Dowódca Dunajca, „piechur
z krwi i koÊci”, rozkaza∏ wykopaç wokó∏
unieruchomionego statku linie okopów, co
tak na wszelki wypadek mia∏o przys∏u˝yç si´
wzmocnieniu jego si∏y obronnej. Na ca∏e

szcz´Êcie dla za∏ogi i jego samego nie dosz∏o do ˝adnej potyczki z wrogiem, a sam
„okr´t” uwolni∏ podnoszàcy si´ stopniowo
poziom wody.
Do dzia∏aƒ bojowych mi´dzy jednostkami c.k. Flotylli WiÊlanej a jej odpowiednikiem po stronie rosyjskiej (rosyjska flotylla
na WiÊle utworzona zosta∏a równie˝ dopiero w momencie wybuchu wojny) jednak nie
dosz∏o.
Nie bez racji stwierdzi∏ w swoim raporcie
z 14.06.1917 major wojsk in˝ynieryjnych
Ulreich (prawdopodobnie kolejny dowódca AW Flotylli WiÊlanej), „˝e dzia∏alnoÊç
bojowà Flotylli WiÊlanej nale˝y okreÊliç
mianem niezbyt efektywnej i niezale˝nie od
dzielnoÊci wykazywanej przez p∏ywajàce na
jej jednostkach za∏ogi, flotylla nie zdo∏a∏a
wywalczyç dla naszej bandery ˝adnego sukcesu 7. Na domiar z∏ego armia straci∏a pi´ç
z szeÊciu parowców, których brak da∏ si´
odczuç podczas póêniejszej ofensywy w roku 1915, gdy˝ da∏ si´ odczuç kulejàcà dowóz zaopatrzenia.
Jàdro rosyjskiej flotylli wiÊlanej, o której
mowa ju˝ by∏a wy˝ej, tworzy∏ oddzia∏ wojsk
làdowych, w sk∏ad którego wchodzi∏y dwa
utworzone w sierpniu 1914 r. w Petersburgu
specjalne bataliony, których cz∏onkowie rekrutowali si´ z marynarki wojennej. Ich
7. „... dass die Kriegstätigkeit der Weichselflottille
recht harmlos zu nennen war und bei aller Tüchtigkeit
der Besatzungen für unsere Kriegsflagge keinen Erfolg
erzielt habe.”

Wrak parowca Melsztyn. Na pok∏adzie widoczni oficerowie austro-w´gierscy.
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fot. zbiory Karl Schrott
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Grupa parowców Weichsflotille na slipach w Pu∏awach. Pierwsza z jednostek to prawdopodobnie Slucz.

uzbrojenie sk∏ada∏o si´ z karabinów maszynowych i lekkich armat (37 mm). Wspomniany oddzia∏ szkolony by∏ w walkach làdowych, uzyskujàc pod koniec sierpnia gotowoÊç bojowà. W dniu 10.09.1914 1. Batalion przyby∏ do twierdzy Nowogeorgiewsk 8,
gdzie m.in. na jednostk´ pomocniczà zaadaptowano statek Narwskij Minier (uzbrojony w 4 x 47 mm i jeden karabin maszynowy, lekki pancerz jako os∏ona przeciwod∏amkowa). Jeszcze jesienià 1914 wspomniany batalion uzbroi∏ holownik Graf
Fürstenberg, którego nazw´ zmieniono na
Wisljanin oraz statek pasa˝erski P∏occzanin.
Sk∏ad flotylli uzupe∏ni∏y dwa przyby∏e z Petersburga kutry o nap´dzie motorowym. Na
poczàtku marca 1915 r. wspomniane jednostki wesz∏y w kontakt bojowy z wojskami
làdowymi cesarskich Niemiec 9.
Po odzyskaniu przez Austriaków, w wyniku ofensywy majowej roku 1915 utraconych w poprzednim roku, terenów zaistnia∏a potrzeba utworzenia nowej flotylli na WiÊle i podj´cia przerwanych prac zwiàzanych
z regulacjà rzeki, gdy˝ zamierzano jà wykorzystaç jako drog´ transportowà.
W sk∏ad flotylli wszed∏ zdobyty na Rosjanach Nadwisljanin oraz Goplana i Polonez,
a tak˝e Krystyna z k.k. Galizische Statthalterei.
Szybko naprzód posuwa∏y si´ prace zwiàzane z podniesieniem z dna (przy pomocy
szeÊciu nurków z marynarki wojennej) zatopionych jednostek, które nast´pnie podda-
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wano remontowi. Wawel i zdobyty na Rosjanach parowiec Kujawiak by∏y pierwszymi
jednostkami, które podniesiono z dna. Po
nich przysz∏a kolej na Wand´, Kopernika
i Krakusa oraz rosyjskie jednostki Planeta
i Przyjaciel Publiki. Pod koniec 1915 podniesiono równie˝ statek Melsztyn. Jego remont przeprowadzono w stoczni w Krakowie. Tam te˝ ukoƒczono prace nad remontowanà ∏odzià motorowà Iskra.
W D´blinie na dnie spoczywa∏y jeszcze
zatopione: Tyniec, Venus/Venera i dwie inne rosyjskie jednostki.
W tym okresie Wis∏a, od jej êróde∏ do ujÊcia Pilicy (oko∏o 45 km na po∏udnie od
Warszawy 10) wchodzi∏a w sk∏ad Austro-W´gier, a pozosta∏a jej cz´Êç kontrolowana
by∏a przez Niemców. W marcu 1916 z Dunaju na Wis∏´ przyby∏y ∏odzie motorowe do
holowania galar. Nosi∏y one nast´pujàce
oznaczenia lub nazwy: „A”, „B”, „C”, „D”,
„G”, Gott mit Uns , „H”, „J” oraz Ob der
Enns . Ze zdobytych na Serbach jednostek
dosz∏y jeszcze Danubis i Save.
Podczas prac regulacyjnych prowadzonych przez Niemców pojawi∏y si´ na WiÊle
dwa bocznoko∏owce (armator: „Habermann & Guckes”) i osiem wydzier˝awionych ∏odzi motorowych.
W grudniu 1916 do s∏u˝by oddano eksrosyjskà ∏ódê motorowà Mitia.
Dla ul˝enia przecià˝onej kolei zdecydowano si´ wykorzystaç Wis∏´ do sp∏awu w´gla. W tym te˝ celu od Mys∏owic (Myslo-

fot. zbiory Jürg Meister

8. Modlin (przyp. t∏um.).
9. Oficjalnie Rosjanie nie utworzyli w∏asnej Flotylli
WiÊlanej, choç wykorzystywali tabor wiÊlany przy organizacji przepraw przez rzek´ oraz dla operacji minowych na WiÊle i Niemnie. Poczàtkowo by∏y to 3 kompanie saperskie („roty”), przeznaczone dla organizacji
przepraw i bazujàce w porcie nowogeorijewskim (modliƒskim). Wed∏ug danych rosyjskich 1 sierpnia 1914 r.
posiada∏y one:
narewska rota pionierów
- promy parowe Desant i Pospiesznyj,
- 3 kutry parowe („1”, „3”, „5”),
- 10 ∏odzi wios∏owych;
wiÊlana rota pionierów
- transportowiec Wis∏a,
- promy parowe Mostowoj i Zabotkin,
- 2 kutry parowe („2”, „4”),
- 10 ∏odzi wios∏owych;
1. rota saperów
- prom parowy Michai∏
Odwód tworzy∏y: holownik Warszawa, promy parowe Rezerw, Zaborowskij, Krachotkin i Dokukin, 2 kutry
parowe (Sapier i Razwiedczik) i 2 motorówki. Rotom
przydzielono zmobilizowane statki (cz´Êciowo uzbrojone): Gwiazda, Kurier, P∏ock, Polka, Warta, Wenera, Kometa, Kraków, Krater, Kujawiak, Przyjaciel publiki, Hetman, Kolos, Wilanów, Krakus, Sokó∏, P∏occzanin, Graf
Fürstenberg, Anna Luiza, Wanda, Nowogeorgiewsk,
Ksià˝´ Józef, Mars, Sport, Merkury, Maurycy, Lech, Goniec i Wawel oraz Narwskij minier tworzàc niejako flotyll´ transportowà do przewozu wojsk, sprz´tu i zaopatrzenia. Z kolei we wrzeÊniu 1914 r. z jej taboru wydzielono cz´Êç statków z przeznaczeniem na Wis∏´ (Graf
Fürstenberg, Narwskij minier, P∏occzanin i Wenera)
i Niemen (7 statków) oraz 8 motorówek (na Wis∏´ prawdopodobnie Sandomierec i Fliugarka) dla stawiania
i tra∏owania zagród minowych. To w∏aÊnie dla tych okr´tów przys∏ano wspomniane przez autora dwa samodzielne bataliony marynarskie z Kadry Gwardii Floty Ba∏tyckiej w Petersburgu. Narwskij minier uzbrojony by∏ w 3
armaty 47 mm (nie 4), zaÊ Graf Fürstenberg (uzbrojony
w 3 armaty 37 mm) nie zdà˝y∏ ju˝ zmieniç nazwy na Wisljanin (swojà drogà statku o takiej nazwie nie by∏o {by∏y zaÊ PrzywiÊlanin i Nadwislanin}), gdy˝ 28 paêdziernika 1914 r. zatonà∏ na niemieckiej (austriackiej ?) minie
pod Pu∏awami (wieÊ Zarzecze?).
10. od lewego ramienia ujÊciowego Pilicy do
obecnego Mostu ¸azienkowskiego w Warszawie jest
wzd∏u˝ biegu rzeki 47 km (przyp. red.).
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Grupa ma∏ych kutrów austro-w´gierskich „A”, „B”, „C” i „D” na Bugu. fot. zbiory Jürg Meister

witz) na Górnym Âlàsku do Krakowa i D´blina zacz´to wykorzystywaç na poszczególnych odcinkach rzeki jako holowniki wymienione ni˝ej w tabeli szeÊç statków:
Dunajca wyposa˝onego w silnik o mocy
zaledwie 45 KM nie mo˝na by∏o wykorzy-

staç jako holownika, wi´c u˝ywany by∏ przy
pracach regulacyjnych.
Wyciàgajàc konkretny wniosek z b∏´dnej
decyzji uzbrojenia i opancerzenia swego
czasu statków wiÊlanych utworzono sk∏adajàcà si´ wy∏àcznie z uzbrojonych motoró-

Galary w porcie Dorohusk nad Bugiem.

fot. zbiory Karl Schrott

wek „WiÊlanà Flotyll´ Bojowà” (Weichsel-Kampfflottille) oraz „Zespó∏ Transportu
WiÊlanego” (Weichseltransportlinienkommando {WTLK})11.
W dalszym toku dzia∏aƒ wojennych,
zgodnie z wydanym w roku 1917 przez
Sekcj´ Operacyjnà Naczelnego Dowództwa Armii (Operationsabteilung des Armeeoberkommandos) rozkazem zmieniono nazw´ wspomnianego Zespo∏u na „Zespó∏ Transportu ˚eglugi WiÊlanej” (Weichsel – Schiffahrt – Transportlinienkommando). Ten stan utrzyma∏ si´ do koƒca
wojny.
Nast´pnie wi´kszoÊç taboru p∏ywajàcego
przej´li Polacy, którzy po w∏àczeniu innych
jednostek p∏ywajàcych stworzyli tym samym podwaliny pod polskà Flotyll´ WiÊlanà. Niektóre z wymienionych wy˝ej jednostek, kilkakrotnie przebudowywane i modernizowane pozostawa∏y w aktywnej s∏u˝bie jeszcze przez wiele, wiele lat.
Jest sprawà interesujàcà, ˝e we wszystkich oficjalnych niemieckoj´zycznych dokumentach oraz na pieczàtkach s∏u˝bowych s∏owo Flottille (flotylla) pisane jest
(b∏´dnie) tylko przez jedno „t”, czyli Flotille, podczas gdy poprawnie powinno byç pisane przez dwa „t”.
W pochodzàcych natomiast z lat dwudziestych XX wieku polskich opracowaniach o flotyllach rzecznych, ich autorzy,
a zw∏aszcza ci z armii i floty c. k., u˝ywajà
natomiast terminu „flotyla” zamiast „flotylla” (w j´zyku niemieckim mamy wobec tego do czynienia ze skróceniem „tt” na „t”,
a w j´zyku polskim z „ll” na „l”), co istotnie
mo˝e zastanawiaç.
Nie sposób nie wspomnieç równie˝ o ˝egludze na Bugu i Dniestrze, za które to
równie˝ odpowiedzialna by∏a k.k. Galizische Statthalterei. O ile Bug nie mia∏ ˝adnego militarnego znaczenia, a p∏ywa∏y po
nim prawie wy∏àcznie galary, o których mowa ju˝ by∏a wy˝ej. Te dopiero w trakcie
dzia∏aƒ wojennych odpowiednio oznaczo11. W polskiej literaturze przedmiotu zespó∏ ten nosi
nazw´ – Schiffahrtsgruppe Weichsel der k. und k.
Zentraltransportleitung. – uwaga prof. dr hab. Józefa
W. Dyskanta – korespondencja z 31.01.2003.

Jednostka

Odcinek

Neptun
NadwiÊlanin
Melsztyn
Goplana
Krystyna
Polonez

UjÊcie Przemszy – Kraków
Kraków – Szczucin – ¸´g
Kraków – Szczucin – ¸´g
¸´g – Nadbrzezie
Nadbrzezie – Pu∏awy -D´blin
Nadbrzezie – Pu∏awy – D´blin

Liczba galar* na holu
24
60
60
12
60
60

* Galar – tradycyjny Êrodek transportu na WiÊle i jej dop∏ywach. By∏y to tratwy o d∏ugoÊci 18 – 20 m, szerokoÊci 6 m i ok. 25 t ∏adownoÊci, wyposa˝one
w ster i cz´Êciowo w ˝agle.
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Jeden z kutrów austro-w´gierskich holuje prom w trakcie przeprawy przez Bug.

no, nanoszàc farbà na wewn´trznej stronie
prawego nadburcia nazw´” K. u. K. Bugflotille Nr. ...” o tyle tabor p∏ywajàcy po Dniestrze sk∏ada∏ si´ z czterech ni˝ej wymienionych statków:
¸omnica – (jednostka inspekcyjna), rok
budowy 1904, Schiffswerft Linz, numer
stoczniowy 465, wymiary: 20,20 x 3,10 x
0,47/ 0,90 m, 45 KM,
Halicz – (holownik z p´dnikiem bocznoko∏owca), rok budowy 1901, Schiffswerft
Linz, numer stoczniowy 420, wypornoÊç 68
ton, wymiary: 36,0 x 4,80 x 0,54 m, 150 KM,

Andrzej hr. Potocki – (holownik z p´dnikiem bocznoko∏owca), rok budowy 1910,
Prager Maschinenbau AG ..., wymiary: 38,0
x 4,70 x 0,54/0,80 m, 114 KM,
Okopy Êw. Trójcy 12 (holownik z p´dnikiem bocznoko∏owca), rok budowy 1910,
Prager Maschinenbau AG ..., wymiary: 38,0
x 4,68 x 0,54/0,78 m, 108 KM.
oraz z oko∏o 80 galar o noÊnoÊci 25 ton
i 40 kryp o noÊnoÊci 15 ton o wymiarach
10,0 x 3,0 x 0,4 m .
Polskie nazwy statków dniestrzaƒskich
sugerujà, ˝e ich armatorem mog∏o byç „Ga-

Jednà z mniejszych jednostek Weichsflotille by∏a Iskra.

fot. zbiory Jürg Meister

fot. zbiory Jürg Meister

licyjskie Towarzystwo ˚eglugi Parowej na
Dniestrze”. W tej „flotylli dniestrzaƒskiej”
brak jest (z powodu staroÊci ?) holownika
Dniestr zbudowanego w 1863 r. w Warszawie (Warsztaty Zamoyskiego na Solcu),
którego transport kolejà na Dniestr, jako
pierwszego statku parowego na tej rzece,
wywo∏a∏ wiele wrzawy w prasie warszawskiej i galicyjskiej (1865 r.)13.
Majàcy swoje êród∏o w Beskidzie
Wschodnim Dniestr po oko∏o 350 km, dop∏ywa∏ niedaleko Chocimia (Chotyn) do
granicy z Rosjà. Dopiero w roku 1918, kiedy wojska paƒstw centralnych wesz∏y w g∏àb
Ukrainy, doceniono korzyÊci rozwini´tej
˝eglugi Êródlàdowej w dolnym biegu tej rzeki, dzi´ki której w dó∏ Dniestru transportowano zaopatrzenie dla wojska, a w kierunku przeciwnym p∏ody rolne, g∏ównie
zbo˝e 14.

(ciàg dalszy nastàpi)
T∏umaczenie z j´zyka niemieckiego
Micha∏ Jarczyk
12. miejscowoÊç graniczna (dawna polska reduta
polowa) u ujÊcia Zbrucza do Dniestru.
13. Uwaga prof. dr hab. Józefa W. Dyskanta – korespondencja z 31.01.2003 r.
14. nie by∏ to chyba nowy pomys∏, bo Niemcy ju˝ na
prze∏omie lat 60-tych i 70-tych XIX w. skanalizowali
Przemsz´, przystosowujàc jà do przewozów Êlàskiego
w´gla barkami w dó∏ Wis∏y. Autor zapewne chcia∏
zwróciç uwag´, ˝e do tych przewozów wykorzystano
„bezrobotne” okr´ty austro-w´gierskiej Flotylli
WiÊlanej.
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Rosyjskie krà˝owniki lekkie
typu Swiet∏ana
cz´Êç IV

Maciej S. Sobaƒski

Krasnyj Kawkaz w jednym z rejsów bojowych na prze∏omie lat 1942/43.

Admira∏ ¸azariew
St´pk´ pod budow´ drugiego lekkiego
krà˝ownika dla Floty Czarnomorskiej, który otrzyma∏ nazw´ Admira∏ ¸azariew 59 po∏o˝ono w dniu 19 paêdziernika 1913 roku
równie˝ na pochylni stoczni Russud w Niko∏ajewie. Natomiast sam kontrakt przewidujàcy oddanie jednostki do s∏u˝by w terminie do 20 paêdziernika 1916, Ministerstwo Marynarki Wojennej zawar∏o ze stocznià ONZiW w Niko∏ajewie 12 marca 1914
roku. Rozwiàzanie takie by∏o rezultatem
porozumienia stoczni czarnomorskich
w myÊl którego oba kad∏uby wykonaç mia∏
Russud, zaÊ uk∏ady nap´dowe ONZiW.
Faktyczne prace przy budowie okr´tu, na
które cieniem po∏o˝y∏ si´ wybuch I wojny
Êwiatowej, podj´to dopiero w poczàtkach
lipca 1914 roku. Tempo prac by∏o jednak
nieco s∏absze ni˝ w przypadku „bliêniaczego” Admira∏ Nachimow, w rezultacie czego
opóênienie wynoszàce poczàtkowo 5 – 6
miesi´cy systematycznie ros∏o. Pod koniec
1915 prace na krà˝owniku niemal ca∏kowicie zamar∏y, ostatecznie jednak mimo strajku w stoczni ONZiW uda∏o si´ w maju
1916 doprowadziç do wodowania kad∏uba.
Podj´ta 28 maja operacja wodowania przebiega∏a z zak∏óceniami, bowiem okr´t po
pokonaniu 106,7 m pochylni zatrzyma∏ si´
w miejscu. Uznano, ˝e przyczynà zahamowania ruchu by∏o s∏abe smarowanie p∏óz
w warunkach wysokiej, bo wynoszàcej ponad 35° C w cieniu temperatury. Nie powiod∏y si´ próby Êciagni´cia kad∏uba z pochylni
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za pomocà holownika i si∏owników hydraulicznych. Dopiero w dniu 6 czerwca 1916
w warunkach wysokiej wody przebalastowania 350 t w dziobowych przedzia∏ach,
u˝ycia dêwigu p∏ywajàcego uda∏o si´ za pomocà 6 si∏owników hydraulicznych o sile
400 t doprowadziç do zejÊcia krà˝ownika
z pochylni.
W tych warunkach nowy termin gotowoÊci jednostki wyznaczono na wrzesieƒ 1917.
Po wodowaniu jednostk´ odprowadzono
do nabrze˝a wyposa˝eniowego, gdzie rozpocz´to monta˝ kot∏ów i cz´Êci wyposa˝enia. Stopieƒ gotowoÊci Admira∏a ¸azariewa wynosi∏ wówczas 63,1%, z tym, ˝e nie
ukoƒczono jeszcze stoczniowego monta˝u
turbin, a sieç rurociàgów wodnych i parowych oraz urzàdzenia pomocnicze wykonane by∏y ledwie w 25%.
Taki stan rzeczy spowodowa∏, ˝e po raz
kolejny zmieniony zosta∏ termin oddania
krà˝ownika do s∏u˝by, przewidywany na
1 grudnia 1917 roku.
W rezultacie chaosu wewn´trznego
w Rosji po tzw. „Rewolucji Lutowej”, Rzàd
Tymczasowy decyzjà z 11 paêdziernika 1917
wstrzyma∏ kontynuacj´ dalszych prac na
mniej zaawansowanych okr´tach, co
w przypadku drugiego z budowanych w Niko∏ajewie krà˝owników, by∏o jedynie formalnoÊcià potwierdzajàcà stan faktyczny.
Zaj´cie Niko∏ajewa przez si∏y niemieckie
i austro-w´gierskie w marcu 1918 ostatecznie przerwa∏o wszelkie prace stoczniowe,
którym nie sprzyja∏a równie˝ trwajàca
przez nast´pnych kilka lat wojna domowa

fot. zbiory Anatolij N. Odajnik

w Rosji, powodujàca, ˝e ˝aden z „chwilowych” zdobywców nawet nie próbowa∏
ukoƒczyç budowy jednostki.
Wobec decyzji o ukoƒczeniu 2 krà˝owników (eks-Swiet∏ana i eks-Admira∏ Nachimow) zgodnie z pierwotnymi planami, ju˝
w roku 1924 postanowiono o dokoƒczeniu
budowy Admira∏a ¸azariewa ze wzmocnionym uzbrojeniem artyleryjskim. Do urzeczywistnienia tego zamiaru potrzebne by∏y
jednak zarówno dobry projekt jak i Êrodki
finansowe, a w ówczesnej Rosji Radzieckiej
brakowa∏o tak jednego jak drugiego.
W pracach projektowych ostatecznie jako g∏ówne uzbrojenie przyj´to nowe dzia∏a
kal. 180 mm L/60 produkcji Leningradskogo Metalliczeskogo Zawoda (LMZ) w pojedynczych pancernych wie˝ach artyleryjskich, które w liczbie 4 zamierzano zamontowaç na pok∏adzie okr´tu. Poczàtkowo
przewidywano przebudow´ 2 nieukoƒczonych krà˝owników, jednak wobec rezygnacji z dalszych prac nad Woroszy∏owem
(eks-Admira∏ Butakow) na placu boju pozosta∏ jedynie znajdujàcy si´ w Niko∏ajewie
Admira∏ ¸azariew.
Pierwotny projekt wst´pny opracowany
jeszcze w roku 1925 przez Nauczno-Techniczeskij komitet Uprawlenija Wojenno-Morskich Si∏, wzorowany zapewne w cz´Êci na japoƒskim krà˝owniku ci´˝kim Furutaka, zak∏ada∏ uzbrojenie okr´tu w 5 nowych dzia∏ kal. 180 mm L/60 w pojedyn59. Admira∏ ¸azariew – dla upami´tnienia admira∏a
M.P. ¸azariewa (1788-1851), d-cy Floty Morza
Czarnego i bohatera wojny z Turcjà.
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czych wie˝ach, z których 3 mia∏y si´ znajdowaç na pok∏adzie dziobowym, a pozosta∏e 2 na rufowym. Niestety powa˝ne k∏opoty finansowe paƒstwa radzieckiego spowodowa∏y rezygnacj´ z tego ambitnego zamiaru.
Szczegó∏owy projekt przebudowy okr´tu
– „projekt jednostki No 815” opracowany
w stoczni im. A. Marti w Niko∏ajewie
z uwzgl´dnieniem wyników wczeÊniejszych
prac nad Woroszy∏owem, zosta∏ 16 marca
1926 roku zatwierdzony przez Rewolucyjnà
Rad´ Wojennà ZSRR, co umo˝liwi∏o przystàpienie do prac.
W dniu 14 grudnia 1926 roku krà˝ownik
otrzyma∏ nowà, odpowiadajàcà wymogom
czasów nazw´ Krasnyj Kawkaz.
Projekt ten przewidywa∏ uzbrojenie krà˝ownika w 4 pojedyncze dzia∏a kal. 180 mm
L/60 B-1-K, produkcji Zawod „Bolszewik”
(eks- Obuchowskij Stalelitiejnyj Zawod)
w Leningradzie umieszczone w wie˝ach
pancernych MK-1-180 w osi symetrii okr´tu, przy czym po 2 wie˝e znajdowa∏y si´ na
dziobie i rufie. Producentem wie˝ by∏y zak∏ady LMZ w Leningradzie, które wczeÊniej w carskich czasach opracowywa∏y wie˝e artyleryjskie dla drednotów i krà˝owników liniowych typu Borodino. wie˝e skrajne umieszczono bezpoÊrednio na poziomie
pok∏adu, a centralne w superpozycji na
podwy˝szonej pancernej barbecie. Podstawowe parametry taktyczno-techniczne
dzia∏ kal. 180 mm L/60 B-1K:
• d∏ugoÊç lufy 59,2 kalibru (10.660 mm),
w tym cz´Êci bruzdowanej 10.110 mm
• liczba bruzd w przewodzie lufy – 48
• zamek klinowy o wadze 450 kg
• oporopowrotnik hydrauliczno-pneumatyczny
• waga dzia∏a – lufa z zamkiem – 18,5 t
• ˝ywotnoÊç lufy – 55 wystrza∏ów

Kad∏uby krà˝owników Admira∏ ¸azarirew (z lewej) i Admira∏ Nachimow sfotografowane w
Niko∏ajewie w 1918 roku.
fot. zbiory Borys Lemaczko

Do dzia∏ B-1-K stosowano amunicj´ rozdzielnego ∏adowania, w tym pociski:
- przeciwpancerny wz. 1928 B-32 – masa
97,5 kg, w tym materia∏ wybuchowy 1,82 kg,
zapalnik KTMB-2 lub KTMB-8, pr´dkoÊç
poczàtkowa 920 m/s, donoÊnoÊç 37 500 m
- pó∏przeciwpancerny wz. 1928 PB-32 –
masa 97,5 kg, w tym materia∏ wybuchowy
7 kg, zapalnik KTMB-2 lub KTMB-8,
pr´dkoÊç poczàtkowa 920 m/s, donoÊnoÊç
37 500 m
- granat od∏amkowy wz 1928 OF-32 –
masa 97,5 kg, w tym materia∏ wybuchowy
7,9 kg, zapalnik RGM-6, pr´dkoÊç poczàtkowa 920 m/s, donoÊnoÊç 38 600 m
- granat przeciwlotniczy ZS-32 – masa
97,5 kg, w tym materia∏ wybuchowy 7,52 kg,
zapalnik WM-16 lub WM-16M, pr´dkoÊç
poczàtkowa 920 m/s, donoÊnoÊç 29 500 m

Projekt pi´ciowie˝owy

Dla wszystkich pocisków ∏adunek miotajàcy stanowi∏o 37,5 kg prochu marki
180/57 60.
Kàt podniesienia lufy w p∏aszczyênie pionowej mieÊci∏ si´ w przedziale od -5° do
+60°, zaÊ pole ostrza∏u w p∏aszczyênie poziomej dla dzia∏ wie˝ dziobowych wynosi∏o
od 0-150°, zaÊ dla rufowych od 30-180° na
lewà i prawà burt´ 61.
Obs∏uga wie˝y artyleryjskiej MK-1-180
wa˝àcej ∏àcznie 195 t liczy∏a 35-36 ludzi, zaÊ
teoretyczna szybkostrzelnoÊç znajdujàcego
si´ we wn´trzu dzia∏a B-1-K si´ga∏a 6 strza∏ów na minut´, podczas gdy w praktyce dochodzi∏a jedynie do 2 strza∏ów na minut´.
60. wg Morskaja artillerija otieczestwiennogo
Wojenno-Morskogo f∏ota – Sprawocznik pod red.
Wasiliew J.M., Sankt Petersburg 1995.
61. Cwietkow I.F., Gwardiejskij.....

rys. Tomasz Grotnik

Projekt pi´ciowie˝owy Ba∏tijskogo Zawoda
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Gala banderowa z okazji jednego z radzieckich Êwiàt paƒstwowych. Sewastopol, lata trzydzieste.

Rozmieszczenie artylerii g∏ównego kalibru we wie˝ach artyleryjskich wymaga∏o
przeprojektowania dotychczasowych komór artyleryjskich i zorganizowania nowych w pomieszczeniach znajdujàcych si´
bezpoÊrednio pod wie˝ami.
Do kierowania ogniem artylerii g∏ównego kalibru s∏u˝yç mia∏o urzàdzenie system
Geisler, wspó∏pracujàce z dalmierzem
DM-6 o bazie 6-metrowej oraz dwoma dalmierzami DM-3 o bazie 3-metrowej.
Obron´ przeciwlotniczà krà˝ownika zapewniç mia∏y 4 dzia∏a plot. kal. 76,2 mm
L/30 wz 1914/1915 systemu Lendera.
Dzia∏a te mia∏y lufy o d∏ugoÊci 30,5 kalibru
(2.307 mm), pionowy zamek klinowy o wadze 40 kg, oporopowrotnik hydrauliczno-spr´˝ynowy, a ∏o˝e typu coko∏owego. Do
dzia∏ stosowano wszystkie modele amunicji zespolonej od dzia∏ polowych kal.
76,2 mm wz. 1902, jednak najlepsze rezultaty przy zwalczaniu celów powietrznych
uzyskiwano strzelajàc szrapnelem Sz-354P
o wadze 6,5 kg. DonoÊnoÊç do celów powietrznych wystrzeliwanego z pr´dkoÊcià
poczàtkowa 588 m/s pocisku wynosi∏a
5 800 – 6 100 m.
Waga dzia∏a systemu Lendera na stanowisku ogniowym wynosi∏a 1,3 t. kàt podniesienia lufy mieÊci∏ si´ w przedziale od -5° do
+75°. Obs∏uga dzia∏a liczy∏a 7 ludzi, zaÊ
szybkostrzelnoÊç teoretyczna 30, a praktyczna 10 -12 wystrza∏ów na minut´ 62.
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Do kierowania ogniem artylerii przeciwlotniczej okr´tu s∏u˝y∏y 2 dalmierze DM-1,5
o bazie 1,5-metrowej.
Dzia∏a plot. kal. 76,2 mm systemu Lendera by∏y ju˝ zupe∏nie przestarza∏e w momencie ich instalowania na pok∏adzie krà˝ownika, stàd te˝ bardzo szybko zosta∏y zastàpione przez 4 pó∏automatyczne dzia∏a
plot. kal. 45 mm L/46 21-K.
Jako broƒ przeciwlotniczà krà˝ownik
otrzyma∏ poczàtkowo cztery dzia∏a Lendera
kal. 76,2 mm. fot. zbiory Anatolij N. Odajnik

fot. zbiory Anatlij N. Odajnik

Zgodnie z ówczesnymi trendami dla jednostki przewidziano bardzo silne uzbrojenie torpedowe obejmujàce 4 obrotowe potrójne wyrzutnie torped kal. 533 mm 63,
umieszczone parami za rufowym kominem
na lewej i prawej burcie.
Zainstalowane na rufie tory minowe
umo˝liwia∏y przyjmowanie na pok∏ad krà˝ownika 100 kotwicznych min morskich,
zaÊ do zwalczania okr´tów podwodnych
s∏u˝yç mia∏o 40 bomb g∏´binowych.
Innym wyrazem nadà˝ania za Êwiatowà
modà by∏o zamontowanie na Krasnym
Kawkazie wyposa˝enia lotniczego w postaci 2 wodnosamolotów rozpoznawczych typu KR-1 (niemieckie maszyny Heinkel
HD-55), które startowa∏y z katapulty zamontowanej mi´dzy rufowym kominem
a tylnym masztem. Krà˝ownik otrzyma∏ katapult´ pneumatycznà niemieckiej firmy
Heinkel64.
Radykalnej zmianie uleg∏a sylwetka okr´tu, bowiem w zwiàzku z likwidacjà 4 kot∏ów
o mieszanym systemie opalania z 2 dziobowych kot∏owni, usuni´ty zosta∏ dziobowy komin. Sama dziobowa nadbudówka zosta∏a
rozbudowana i cofni´ta nieco w kierunku
62. wg Szirokorad A.B., Korabielnaja artillerija.....
63. wg P∏atonow W., Encik∏opedija..... na pok∏adzie
krà˝ownika Krasnyj Kawkaz jeszcze w roku 1944 zamontowane by∏y 4 potrójne wyrzutnie torpedowe kal.
457 mm wz 1912.
64. Szitikow J.A., Samolotnyje katapulty w sowietskom sudostrojenij, „Sudostrojenije” 1992 nr 7.
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rufy. Pierwotne maszty o konstrukcji palowej zastàpiono bardziej nowoczesnymi trójno˝nymi o rozbudowanym systemie pomostów. Maszt rufowy zosta∏ wyposa˝ony
w pot´˝ny dêwig pok∏adowy o charakterystycznej konstrukcji kratownicowej przeznaczony do obs∏ugi wodnosamolotów oraz
okr´towych Êrodków p∏ywajàcych.
Uk∏ad nap´dowy sk∏adajàcy si´ z 4 turbin parowych systemu Brown-Boveri-Parsons, który zachowa∏ nominalnà moc
55 000 KM by∏ jednak zasilany w par´ przez
10 kot∏ów typu Yarrow opalanych paliwem
p∏ynnym. Kot∏y te dostarcza∏y par´ o temperaturze 204°C i ciÊnieniu 17 atm., ale posiada∏y zwi´kszone zu˝ycie paliwa, co spowodowa∏o, ˝e mimo i˝ na dodatkowe zbiorniki przebudowano dawne bunkry w´glowe
oraz zbiorniki systemu przechy∏owego,
zmniejszy∏ si´ zasi´g krà˝ownika.
Wszystkie wspomniane zmiany spowodowa∏y koniecznoÊç zmodyfikowania
kszta∏tu i powi´kszenia gabarytów kad∏uba,
którego d∏ugoÊç ca∏kowita wynosi∏a
169,5 m, szerokoÊç 15,7 m, a zanurzenie
6,6 m. Nowa wypornoÊç standardowa krà˝ownika wzros∏a do 7 560 t, normalna do
8 000 t, zaÊ pe∏na do 9 030 t.
Zwi´kszeniu uleg∏a równie˝ liczebnoÊç
za∏ogi okr´tu, która liczy∏a ponad 800 marynarzy i oficerów.

Rzeczywiste prace nad ukoƒczeniem
krà˝ownika w zmodyfikowanym kszta∏cie
rozpocz´to w stoczni im. A. Marti w Niko∏ajewie we wrzeÊniu 1927 roku od zadokowania i oczyszczenia stojàcego ju˝ na wodzie prawie 12 lat bez konserwacji okr´tu.
W toku prac wystàpi∏y pewne trudnoÊci
zwiàzane z koniecznoÊcià dorabiania niektórych podzespo∏ów uk∏adu nap´dowego,
w szczególnoÊci turbin, które sk∏adowane
przez lata na brzegu uleg∏y w mi´dzyczasie
cz´Êciowemu „rozszabrowaniu”. Jesienià
na pok∏ad jednostki przybyli pierwsi cz∏onkowie za∏ogi, którzy wraz ze stoczniowcami
uczestniczyli w ostatnim stadium prac wykoƒczeniowych. Roboty na okr´cie trwa∏y
równo 4 lata i we wrzeÊniu 1931 paƒstwowa
komisja przystàpi∏a do prób odbiorczych
jednostki. Po ich pomyÊlnym zakoƒczeniu
w dniu 25 stycznia 1932 roku krà˝ownik
Krasnyj Kawkaz uroczyÊcie podniós∏ bander´ i zosta∏ w∏àczony w sk∏ad Si∏ Morskich
Morza Czarnego.
Okr´t w∏àczono do brygady krà˝owników, gdzie zaczà∏ pe∏niç funkcj´ jednostki
flagowej. Po zaledwie 3 miesiàcach s∏u˝by
dosz∏o do kolizji z innym okr´tem i krà˝ownik z uszkodzonym dziobem pow´drowa∏
na powrót do stoczni.
W dniu 17 paêdziernika 1933 Krasnyj
Kawkaz wraz z niszczycielami Pietrowskij

Krasnyj Kawkaz w trakcie wizyty kurtuazyjnej w Neapolu.

i Szaumian wyszed∏ pod dowództwem Jurija F. Ralla w zagraniczny rejs, który zakoƒczono 7 listopada tego roku. Radziecki zespó∏ odwiedzi∏ Istambu∏, Pireus i Neapol,
gdzie za∏oga spotka∏a si´ z przebywajàcym
we W∏oszech pisarzem Maksymem Gorkim.
Z dniem 11 stycznia 1935 roku okr´t
wszed∏ w sk∏ad odtworzonej Floty Czarnomorskiej.
W po∏owie lat trzydziestych wobec wzrostu zagro˝enia ze strony lotnictwa wzmocnione zosta∏o uzbrojenie przeciwlotnicze
krà˝ownika na którego pok∏adzie zainstalowano 4 podwójnie sprz´˝one dzia∏a plot.
kal. 100 mm w∏oskiego systemu „Minizini”.
Dzia∏a te zosta∏y umieszczone parami na
lewej i prawej burcie w rejonie Êródokr´cia.
Wodnosamoloty typu KR-1 znajdowa∏y
si´ w u˝yciu do roku 1936, lecz gdy ju˝ ca∏kowicie zestarza∏y, nie by∏o ich czym zastàpiç, bowiem parametry techniczny katapulty firmy Heinkel uniemo˝liwia∏y stosowanie maszyn o wi´kszej masie, a takim by∏
w∏aÊnie radziecki KOR-1. Tym samym pod
koniec lat trzydziestych wyposa˝enie lotnicze okaza∏o si´ jedynie bezu˝ytecznà
atrapà.
W latach 1938-1940 Krasnyj Kawkaz
przeszed∏ w stoczni im. S. Ord˝onikidze
fot. zbiory Jaros∏aw Malinowski

Jedna z pi´kniejszych fotografii Krasnyj Kawkaz wykonana u wybrze˝y Krymu pod koniec lat trzydziestych.

w Sewastopolu remont kapitalny. W toku
remontu postawiona zosta∏a kwestia przezbrojenia jednostki, bowiem zaprojektowany na prze∏omie lat dwudziestych i trzydziestych system uzbrojenia artyleryjskiego
g∏ównego kalibru, sk∏adajàcy si´ z 4 dzia∏
kal. 180 mm, nie spe∏nia∏ ju˝ wymogów czasu. Dzia∏a kal. 180 mm L/60 typu B-1-K
mia∏y co prawda wspania∏e parametry balistyczne, ale równoczeÊnie minimalna ˝ywotnoÊç luf, z∏y system podawania amunicji

oraz kierowania ogniem. W tym okresie, po
kilku latach eksploatacji dzia∏a by∏y ju˝ totalnie „rozstrzelane”, co uniemo˝liwia∏o
prowadzenie skutecznego ognia do celów
morskich, ograniczajàc zastosowanie jedynie do ostrza∏u powierzchniowych celów
brzegowych. W zamian dotychczasowego
uzbrojenia artyleryjskiego planowano zamontowanie 8 dzia∏ kal. 130 mm L/50 w nowych dwudzia∏owych wie˝ach B-2-LM ,
ka˝da o wadze 49 t. dzia∏a kal. 130 mm wy-

Nowe dwulufowe w∏oskie dzia∏a przeciwlotnicze „Minizimi” kal. 100 mm, które zastàpi∏y
ma∏o efektywne dzia∏a Lendera kal. 76,2 mm.
fot. zbiory Anatolij N. Odajnik

fot. zbiory Anatolij N. Odajnik

strzeliwujàce pociski o wadze 33,4 kg
z pr´dkoÊcià poczàtkowà 870 m/s mia∏y
maksymalnà donoÊnoÊç 25 730 m. Ich szybkostrzelnoÊç wynosi∏a do 12 strza∏ów na minut´, natomiast obsada ca∏kowicie zamkni´tej, pancernej wie˝y o gruboÊci Êcianek 8 mm wynosi∏a 23 marynarzy 65. Z uwagi jednak na fakt, ˝e producent, którym by∏
leningradzki LMZ nie zdo∏a∏ jeszcze podjàç
seryjnej produkcji dzia∏, z przezbrojenia
chwilowo zrezygnowano, przesuwajàc je na
dalszà przysz∏oÊç.
Nie doczeka∏ si´ realizacji równie˝ drugi
pochodzàcy z koƒca 1940 roku projekt modernizacji krà˝ownika Krasnyj Kawkaz,
który przewidywa∏ przeprowadzenie
w 1942 kapitalnego remontu po∏àczonego
z przezbrojeniem okr´tu. Dotychczasowa
artyleria g∏ównego kalibru mia∏a zostaç zastàpiona przez 8 dzia∏ kal. 152 mm w 4 dwudzia∏owych wie˝ach MK-17, po dwie w superpozycji na dziobie i rufie. Zmiana objàç
mia∏a równie˝ uzbrojenie przeciwlotnicze,
które zgodnie z projektem obejmowa∏o 6
dzia∏ kal. 76,2 mm typu 81-K, 6 dzia∏ kal.
37 mm typu 70-K oraz 6 wkm kal. 12,7mm
DSzK. W realizacji projektu przeszkodzi∏o
przecià˝enie radzieckiego przemys∏u okr´towego budowà tzw. „Wielkiej Floty”, wybuch wojny z Niemcami oraz fakt, ˝e wie˝e
MK-127 nigdy nie wysz∏y nawet poza stadium prac projektowych.
Ostatecznie zdo∏ano jedynie zmodernizowaç system kierowania ogniem krà˝ow65. wg Szirokorad A.B., Sowietskaja..
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Projekt modernizacji z wie˝ami MK-17 kal. 152 mm i 81-K kal. 76,2 mm

rys. Tomasz Grotnik

nika, zaÊ same dzia∏a kal. 180 mm do chwili wybuchu II wojny Êwiatowej pozosta∏y
niezmienione, co mocno ogranicza∏o mo˝liwoÊç ich bojowego wykorzystania.
W czasie remontu pojawi∏y si´ na pok∏adzie okr´tu równie˝ pierwsze automatyczne dzia∏a plot. kal. 37 mm L/73,5 70-K oraz
wielkokalibrowe karabiny maszynowe plot.
kal. 12,7 mm DSzK .
W chwili rozpocz´cia wojny radziecko-niemieckiej 22 czerwca 1941 roku, dowodzony przez kpt. II rangi (kmdr por.) Aleksieja M. Guszczina Krasnyj Kawkaz wchodzi∏ w sk∏ad brygady krà˝owników w Sewastopolu.
Pierwszym wojennym zadaniem bojowym okr´tu by∏o postawienie w dniach
23-24 czerwca 200 min morskich w zaporach obronnych na podejÊciach do g∏ównej
bazy Floty. Od dnia 6 lipca 1941 nowym
punktem bazowania jednostki zosta∏ Noworossyjsk, do którego przerzucono cz´Êç

du˝ych okr´tów nawodnych Floty Czarnomorskiej.
Krà˝ownik opuÊci∏ 6 wrzeÊnia Noworossyjsk i trasà wiodàcà przez Sewastopol doszed∏ pod Odess´, którà osiàgnà∏ 11 wrzeÊnia 1941 o godz. 07.00 by rozpoczàç wsparcie ogniowe obroƒców miasta. W dniach
11-12 wrzeÊnia wystrzelono w kierunku nieprzyjaciela 85 pocisków kal. 180 mm, korzystajàc przy tym ze wskazówek wys∏anego na
brzeg do korygowania ogniem st. lt. M.I.
Martynowa (d-cy dywizjonu g∏ównego
kalibru) 66.
Po raz kolejny Krasnyj Kawkaz pojawi∏ si´
pod Odessa 22 wrzeÊnia 1941, gdy z pok∏adu
jednostki wysadzono na brzeg liczàcy 696
˝o∏nierzy desant pod Grigoriewkà, zaÊ jego
dzia∏a wystrzeli∏y 8 pocisków g∏ównego kalibru. W czasie desantu dosz∏o do nieszcz´Êliwego wypadku, gdy przypadkowy wybuch
r´cznego granatu zrani∏ 8 przewo˝onych ˝o∏nierzy. Po zakoƒczeniu desantu okr´t, na

Krà˝ownik w Sewastopolu krótko przed wybuchem wojny z Niemcami.

którym swojà flag´ podniós∏ kontradm. W∏adymirski, odszed∏ do Sewastopola.
W dniu 30 wrzeÊnia 1941 wobec trudnego po∏o˝enia na froncie Stawka podj´∏a decyzj´ o ewakuacji Odessy, realizujàc to zadanie krà˝ownik 4 paêdziernika ewakuowa∏
do Sewastopola 1 000 ludzi, a 16 paêdziernika kolejnych 1 160 obroƒców. W mi´dzyczasie 15 paêdziernika w ramach wsparcia
ogniowego do celów làdowych wystrzelono
27 pocisków kal. 180 mm.
Od tego momentu zadania „transportowe” na trasie g∏ówna baza Floty – Noworossyjsk – porty kaukaskie, sta∏y si´ chlebem powszednim jednostki, choç jeszcze
w dniu 27 paêdziernika ewakuowano do
Sewastopola obroƒców Tendry. W dniach
23 i 28 paêdziernika Krasnyj Kawkaz ewakuowa∏ z Sewastopola do Tuapse 3 000 ludzi oraz wiele ton sprz´tu wojskowego.
66. Cwietkow I.F., Gwardiejskij ...

fot. zbiory Borys Lemaczko

Krasnyj Kawkaz w ∏adnym uj´ciu w poczàtkowym okresie wojny.

W dniach 2 -4 listopada 1941 okr´t przeholowa∏ na trasie Noworossyjsk – Poti, uszkodzony w wyniku niemieckiego bombardowania pierwszego z portów krà˝ownik Woroszy∏ow.
Równie˝ kolejne 2 miesiàce listopad
i grudzieƒ 1941 okr´t wykonywa∏ przede
wszystkim zadania transportowe. W dniach
5-10 oraz 10-14 listopada ewakuowano
z Sewastopola na pok∏adzie krà˝ownika 2
111 ludzi, 30 dzia∏ oraz 22 samochody.
W dniach 18-26 listopada w Batumi przeprowadzono bie˝àcy przeglàd i remont jednostki. Rejs rozpocz´ty w dniu 26 listopada
nie powiód∏ si´ z powodu fatalnej pogody
uniemo˝liwiajàcej bezpieczne pokonanie
w∏asnych pól minowych na podejÊciach do
g∏ównej bazy Floty.
Grudniowe rejsy oznacza∏y ju˝ w wi´kszym stopniu przerzut oddzia∏ów wzmocnienia oraz dostawy zaopatrzenia do obl´˝onej bazy, która zdo∏a∏a pomyÊlnie odeprzeç pierwszy niemiecki szturm. Krasnyj
Kawkaz wszed∏ 2 grudnia do Sewastopola,
wy∏adowa∏ dostarczone uzupe∏nienie, a nast´pnie przyjà∏ na pok∏ad 350 ewakuowanych cywilów. W czasie tej operacji krà˝ownik ostrzeliwa∏ pozycje nieprzyjaciela, oddajàc w jego kierunku 95 strza∏ów z dzia∏
g∏ównego kalibru. Po opuszczeniu bazy,
ostrza∏ kontynuowano z morza w rejonie
Ba∏ak∏awy, oddajàc dalsze 40 strza∏ów.
W dniach 7-10 grudnia z bazy ewakuowano do Noworossyjska 250 cywilów, zaÊ

20

21 tego miesiàca przerzucono do Sewastopola mimo przeciwdzia∏ania niemieckiego
lotnictwa si∏y 79 Samodzielnej Brygady Piechoty. W drodze powrotnej do Tuapse
z 500 rannymi na pok∏adzie, krà˝ownik
ostrzela∏ z morza w rejonie Ba∏ak∏awy pozycje nieprzyjaciela, oddajàc w ich kierunku
39 strza∏ów.
W dniu 17 grudnia 1941 rozpoczà∏ si´
drugi niemiecki szturm Sewastopola, zaÊ
strona radziecka podj´∏a Operacj´ Kerczaƒsko-Teodozyjskà w celu os∏abienia nieprzyjacielskiego nacisku na miasto. Krasnyj
Kawkaz znalaz∏ si´ w grupie okr´tów
wsparcia ogniowego desantu kmdr I rangi
(kmdr) W.A. Andriejewa. Do pierwszego
desantu w rejonie góry Opuk w dniach
25-27 grudnia nie dosz∏o, choç z okr´tu oddano w kierunku brzegu 16 strza∏ów z dzia∏
g∏ównego kalibru.
Celem nast´pnego desantu by∏a Teodozja na Krymie. Zespó∏ si∏ desantu, wÊród
których znajdowa∏ si´ równie˝ Krasnyj
Kawkaz, w godzinach wieczornych 28 grudnia opuÊci∏ Noworossyjsk. Na pok∏adzie
okr´tu znajdowa∏ si´ dowódca si∏ desantu
kontradm. Basisty, liczàcy 1 586 ˝o∏nierzy
oddzia∏, a tak˝e co okaza∏o wa˝niejsze w toku samej operacji, 6 dzia∏, 2 moêdzierze i 15
samochodów.
O godz. 03.46 krà˝ownik otworzy∏ ogieƒ
do celów brzegowych, wystrzeliwujàc 26 pocisków g∏ównego kalibru by o 05.02 podjàç
pierwszà prób´ podejÊcia do tzw. „Sziroko-

fot. zbiory Anatolij N. Odajnik

go mola” , które by∏o wyznaczone na miejsce làdowania pierwszej fali desantu. Z uwagi jednak na wyjàtkowo z∏e warunki atmosferyczne – wiatr o sile 6 – 7° i stan morza 4 –
5°, próba zakoƒczy∏a si´ niepowodzeniem.
Rezultatów nie przynios∏a równie˝ druga
próba, wobec czego zacz´to wysadzaç ˝o∏nierzy korzystajàc z pok∏adowych Êrodków
p∏ywajàcych. Manewrujàcy w porcie okr´t
dosta∏ si´ pod silny ogieƒ nieprzyjaciela.
O godz. 05.23 pocisk artyleryjski przebi∏
barbet´ drugiej wie˝y kal. 180 mm i eksplodowa∏ w jej wn´trzu, uszkadzajàc dzia∏o,
obezw∏adniajàc za∏og´ i wzniecajàc niebezpieczny po˝ar. Zacz´∏y p∏onàç znajdujàce
si´ na podajniku ∏adunki miotajàce i jedynie
dzi´ki bohaterstwu mar. Wasilija Pokutnogo, celowniczego Piotra Puszkariewa oraz
elektryka Paw∏a Pilipko, którzy mimo ran
zdo∏ali usunàç ∏adunki z wie˝y, unikni´to
eksplozji komory amunicyjnej i by mo˝e zag∏ady okr´tu. O godz. 05.48 na pok∏adzie rozerwa∏y si´ 2 miny moêdzierzowe, zabijajàc
i raniàc znajdujàcy si´ tam ludzi.
O godz. 07.15 za trzecià próbà, okr´t
zdo∏a∏ w koƒcu dojÊç rufà do mola, co
umo˝liwi∏o zejÊcie desantu po trapie. Stan
taki nadal jednak utrudnia∏ roz∏adunek
przewo˝onego uzbrojenia i sprz´tu. Desantowanie ˝o∏nierzy zakoƒczono o godz.
08.08 i Krasnyj Kawkaz z uwagi na ostrza∏
musia∏ opuÊciç port ze sprz´tem na pok∏adzie. W czasie prób desantowania krà˝ownik znajdujàc si´ przez prawie 3 godziny
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Krasnyj Kawkaz w czasie wojny w jednym z portów Kaukazu.

pod ogniem zosta∏ trafiony 8 pociskami artyleryjskimi i 5 moêdzierzowymi, które wywo∏a∏y 8 po˝arów oraz spowodowa∏y
Êmierç 27 marynarzy i rany dalszych 66 67.
Szczególnie niebezpieczne dla okr´tu by∏o
trafienie w dziobowà kot∏owni´ lewej bur-

ty, w wyniku którego w kad∏ubie powsta∏a
wyrwa o wymiarach 1 x 1,5 m, a tak˝e trafienie w dziobowy przedzia∏ turbogeneratorów.
Znajdujàca si´ w porcie jednostka wystrzeli∏a 12 pocisków kal. 180 mm oraz 429

fot. zbiory Anatolij N. Odajnik

kal. 100 mm wspierajàc dzia∏ania desantu.
Po wyjÊciu z portu krà˝ownik znajdowa∏ si´
w odleg∏oÊci 8 – 10 Mm na po∏udniowy
wschód od Teodozji wystrzeliwujàc kolej67. Cwietkow I.F., Gwardiejskij...

Krasnyj Kawkaz sfotografowany w trakcie jednego z rejsów z zaopatrzeniem dla obl´˝onego Sewastopola. Widoczne czterolufowe stanowiska
przeciwlotniczych karabinów maszynowych typu „Maksim” kal. 7,62 mm zabudowane na dachach wie˝ Nr 2 i 3. fot. zbiory Anatolij N. Odajnik
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nych 20 pocisków g∏ównego kalibru. Zdo∏a∏
równie˝ „prze˝yç” 14 przeprowadzonych
przez niemieckie lotnictwo ataków. 30
grudnia okr´t sta∏ na kotwicy w rejonie Teodozji, skàd wystrzeli∏ dalszych 12 pocisków
kal. 180 mm na wskazane cele làdowe, po
czym nocà 31 grudnia odszed∏ do Tuapse.
W godzinach wczesno rannych 4 stycznia
1942 roku krà˝ownik ponownie wszed∏ do
Teodozji, tym razem z 224 Samodzielnym
Dywizjonem Artylerii Przeciwlotniczej
(1 200 ˝o∏nierzy + 12 dzia∏ plot. kal.
85 mm) na pok∏adzie, zacumowa∏ po wewn´trznej stronie „Szirokogo Molo”
i z miejsca przystàpi∏ do roz∏adunku, którego jednak nie uda∏o si´ zakoƒczyç do Êwitu.
W momencie zakoƒczenia roz∏adunku
oko∏o godz. 09.23 okr´t zosta∏ niespodziewanie zaatakowany przez 6 niemieckich
bombowców nurkujàcych Ju-87. Atak nie
przyniós∏ co prawda bezpoÊredniego trafienia, ale 5 bomb o wagomiarze 500 –
1 000 kg, spad∏o w bezpoÊrednim sàsiedztwie jednostki. Si∏a wybuchu bomb w p∏ytkich portowych wodach spowodowa∏a powa˝ne uszkodzenie rufowej cz´Êci krà˝ownika. Poni˝ej linii wodnej powsta∏y w kad∏ubie 3 wyrwy o ∏àcznej powierzchni oko∏o
12 m przez które do wn´trza nap∏ywa∏a
woda pomieszana z mazutem z rozbitych
zbiorników paliwowych. Uszkodzone zosta∏y rufowe stanowisko sterownicze, oba
stery i jedna ze Êrub nap´dowych (Nr 3 le-

wa rufowa turbina), zaÊ na pok∏adzie wie˝a
artyleryjska Nr 4 g∏ównego kalibru oraz 2
stanowiska artylerii przeciwlotniczej.
Niemal natychmiast po ataku o godz.
09.32 Krasnyj Kawkaz odszed∏ od mola
i opuÊci∏ Teodozj´ kierujàc si´ o w∏asnych
si∏ach na Tuapse. Woda nap∏ywa∏a jednak
do wn´trza kad∏uba w szybkim tempie, jej
iloÊç szacowano na 1 000 – 1 800 t, co znacznie ograniczy∏o p∏ywalnoÊç jednostki. Na
idàcym wolno w kierunku Tuapse krà˝owniku prowadzono ca∏y czas si∏ami za∏ogi
walk´ o utrzymanie ˝ywotnoÊci okr´tu, starajàc si´ wszelkimi mo˝liwymi sposobami
usuwaç wod´. Dla ograniczenia dalszego
nap∏ywu wody, gro˝àcego utratà statecznoÊci i w rezultacie zatoni´ciem, wzmocniono
drewnem gródê wodoszczelnà na wr´dze nr
104, oddzielajàcej ruf´ od przedzia∏ów maszynowni i kot∏owni.
Rozwijajàcy pr´dkoÊç zaledwie 7,3 w´z∏a
okr´t dotar∏ w koƒcu 5 stycznia 1942
o godz. 06.20 do Tuapse. Zanurzenie krà˝ownika by∏o tak du˝e, ˝e stojàc przy nabrze˝u jego rufa opiera∏a si´ o dno basenu
portowego. Ju˝ wst´pne ogl´dziny uszkodzeƒ wykaza∏y, ˝e niezb´dne jest natychmiastowe dokowanie jednostki.
W tym miejscu nale˝y wspomnieç, ˝e
szybkie post´py niemieckich wojsk latem
1941 roku pozbawi∏y Flot´ Czarnomorskà
wi´kszoÊci potencja∏u remontowego, który
pozosta∏ w Odessie, Niko∏ajewie i Cherso-

niu, zaÊ walki o Sewastopol w praktyce wyklucza∏y mo˝liwoÊç wykorzystania tamtejszej stoczni im. S. Ord˝onikidze. Do portów kaukaskich, które dysponowa∏y w wi´kszoÊci jedynie niewielkimi warsztatami naprawczymi, przerzucono co prawda cz´Êç
ludzi i wyposa˝enia ewakuowanych z Sewastopola i Kercza, lecz tak powsta∏a baza remontowa mia∏a k∏opot z zapewnieniem
sprawnoÊci technicznej Floty.
W dniu 29 stycznia 1942 uszkodzony
Krasnyj Kawkaz opuÊci∏ na holu zbiornikowca Moskwa Tuapse kierujàc si´ do Poti,
gdzie mia∏ zostaç poddany remontowi. Poti, w którym znajdowa∏ si´ dok p∏ywajàcy
o udêwigu 5 000 t osiàgni´to 30 stycznia
i z miejsca przystàpiono do remontu.
W dniu 26 marca 1942 okr´t, którego wag´
do tego momentu zdo∏ano obni˝yç do oko∏o 7 000 t, wprowadzono do doku p∏ywajàcego, co by∏o technicznie operacjà bardzo
skomplikowanà, wymaga∏o bowiem odpowiedniego przebalastowania dziobowej
cz´Êci krà˝ownika, która pozostawa∏a poza
dziobem. W pracach remontowych prócz
stoczniowców przez ca∏y czas uczestniczy∏o
220 – 250 cz∏onków za∏ogi.
W dniu 3 kwietnia 1942 roku krà˝ownik
Krasnyj Kawkaz otrzyma∏ zaszczytny tytu∏
okr´tu gwardyjskiego za udzia∏ w Operacji
Kerczaƒsko-Teodozyjskiej.
W toku prowadzonego remontu wymieniono 600 m2 pok∏adów oraz zabezpieczo-

Niepe∏ne dokowanie krà˝ownika w Poti, 26 marca 1942 roku, celem usuni´cia uszkodzeƒ odniesionych przez okr´t w trakcie operacji
Kerczeƒsko-Teodozyjskiej.
fot. zbiory Anatolij N. Odajnik

Krasnyj Kawkaz po remonie ze wzmocnionym uzbrojeniem przeciwlotniczym.

no dziury w kad∏ubie o wymiarach 1 x 1,5 m
i 2,4 x 0,4 m. Zainstalowano nowà Êrub´ nap´dowà, którà wczeÊniej zdemontowano
z zatopionego Czerwonaja Ukraina. Nie
uda∏o si´ jedynie odtworzyç mniejszego ze
sterów, co nieznacznie pogorszy∏o w∏aÊciwoÊci manewrowe okr´tu 68.
Remont wykorzystano równie˝ na
wzmocnienie uzbrojenia przeciwlotniczego
krà˝ownika, który otrzyma∏ dodatkowe
2 podwójnie sprz´˝one dzia∏a plot. kal.
100 mm systemu „Minizini” , pochodzàce
z zatopionego w Sewastopolu okr´tu Czerwonaja Ukraina. Dodatkowe dzia∏a zosta∏y
zainstalowane w rejonie Êródokr´cia na lewej i prawej burcie.
Na pok∏adzie rufowym zamontowano 2
uniwersalne dzia∏a kal. 76,2 mm L/55 34-K.
Posiada∏y one luf´ o d∏ugoÊci 55 kalibrów
(4.223 mm), zamek klinowy o wadze 25 kg,
zaÊ oporopowrotnik hydrauliczno-pneumatyczny. Waga dzia∏a na stanowisku ogniowym wynosi∏a 4,95 t, w tym 1,4 t maska pancerna o gruboÊci 8-12 mm.
Dzia∏a 34-K wystrzeliwa∏y pociski o wadze 6,5 – 6,91 kg, w tym materia∏ wybuchowy od 0,07 do 0,483 kg, z pr´dkoÊcià poczàtkowà 801 – 816 m/s na dystans 8 600 –
14 640 m. Efektywny ogieƒ do celów powietrznych dzia∏o mog∏o prowadziç do pu∏apu 6 500 m.
Kàt podniesienia lufy w przedziale
- 5°+85°, a pole ostrza∏u w p∏aszczyênie
poziomej 360°. Obs∏uga dzia∏a liczy∏a
6 marynarzy, a teoretyczna szybkostrzelnoÊç dochodzi∏a do 15-18 strza∏ów na
minut´ 69.
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RównoczeÊnie do 10 zwi´kszono liczb´
dzia∏ plot. kal. 37 mm L/73,5 70-K .
W zwiàzku z modernizacjà wzros∏a liczebnoÊç za∏ogi krà˝ownika, która liczy∏a 878 ludzi, w tym 51 oficerów.
Po 118 dniach 22 lipca 1942 okr´t opuÊci∏
dok p∏ywajàcy, co pozwoli∏o na uroczyste
podniesienie 26 lipca nowej gwardyjskiej
bandery, a nast´pnie podj´cie w sierpniu
prób morskich. W dniu 25 sierpnia 1942
krà˝ownik oficjalnie powróci∏ do s∏u˝by we
Flocie Czarnomorskiej.
We wrzeÊniu jednostka podj´∏a znów intensywne zadania transportowe, tym razem
wobec zmiany po∏o˝enia na froncie, przerzucajàc si∏y wsparcia z Poti do Tuapse. 11
wrzeÊnia by∏o to 2 700 ˝o∏nierzy z 145 pu∏ku piechoty morskiej, 14 wrzeÊnia 2 370 ˝o∏nierzy pu∏ku piechoty, zaÊ 16 tego miesiàca
4 340 ludzi z 408 Dywizji Piechoty.
Podobne zadania realizowano równie˝
w paêdzierniku, przerzucajàc mi´dzy 19
a 22 w dwóch kolejnych rejsach ∏àcznie
6 357 ˝o∏nierzy z 10 i 9 Gwardyjskiej Brygad Piechoty. W dniu 22 paêdziernika
oko∏o godz. 23.30 w trakcie cumowania
w Tuapse Krasnyj Kawkaz zosta∏ zaatakowany przez niemieckie kutry torpedowe,
które nie zdo∏a∏y jednak uzyskaç ˝adnych
trafieƒ.
W dniu 6 listopada 1942 stanowisko dowódcy krà˝ownika objà∏ kpt. II rangi (kmdr
por.) Wasilij. N. Jeroszenko.
W lutym 1943 okr´t wchodzi∏ w sk∏ad zespo∏u wsparcia ogniowego w rejonie Ju˝noj
Ozierejki i w nocy 4-go tego miesiàca wystrzeli∏ do celów làdowych 75 pocisków

fot. zbiory Anatolij N. Odajnik

g∏ównego kalibru oraz 300 kal. 100 mm. Po
zakoƒczeniu operacji jednostka powróci∏a
do Suchumi, a nast´pnie przesz∏a do Poti.
Ostatnie dzia∏ania bojowe z udzia∏em krà˝ownika mia∏y miejsce 4 czerwca 1943 roku
w czasie pozorowanej akcji pod Noworossyjskiem, kierowanej przez Lwa A.W∏adymirskiego. W nocy 5 czerwca okr´t powróci∏ do Poti by nie wziàç ju˝ wi´cej udzia∏u
w ˝adnej operacji a˝ do zakoƒczenia II wojny Êwiatowej.
Wypada w tym miejscu wspomnieç, ˝e
po zatopieniu przez niemieckie lotnictwo
w dniu 6 paêdziernika 1943 roku u wybrze˝y Krymu lidera Charkow oraz niszczycieli
Biesposzczadnyj i Sposobnyj, du˝e okr´ty
nawodne Floty Czarnomorskiej otrzyma∏y
praktycznie zakaz wychodzenia na pe∏ne
morze.
We wrzeÊniu 1944 krà˝ownik przeszed∏
w Poti kolejny remont kapitalny, który objà∏ przede wszystkim kad∏ub i uk∏ad nap´dowy. W jego toku dokonano równie˝
przezbrojenia. Zdj´to 2 dzia∏a kal.
76,2 mm L/55 34-K oraz 4 dzia∏a plot. kal.
45 mm L/46 21-K, przy czym te ostatnie
zastàpiono 4 dzia∏ami plot kal. 37 mm
L/73,5 70-K , doprowadzajàc ich liczb´ do
14 luf. Prawdopodobnie wówczas zamontowano tak˝e na pok∏adzie brytyjski radar
typ „291” oraz 2 dzia∏a plot kal. 40 mm
Bofors i 6 kal. 20 mm Oerlikon, otrzymane w ramach sojuszniczej pomocy Lend-Lease.
68. On deck – „Warship International” No 4/1978.
69. wg Szirokorad A.B., Sowietskaja....

23

Widok lewej burty krà˝ownika po zainstalowaniu dodatkowej wie˝y
dzia∏ przeciwlotniczych „Minizimi” kal. 100 mm oraz dzia∏ek kal. 37
mm typu 70-K.
fot. zbiory Anatolij N. Odajnik

Krasnyj Kawkaz powróci∏ do s∏u˝by dopiero w maju 1945 i w dniu 23 tego miesiàca, po prawie 3,5 letniej przerwie pierwszy
raz wszed∏ do g∏ównej bazy w Sewastopolu.
W czasie wojny w okresie aktywnej dzia∏alnoÊci mi´dzy czerwcem 1941 a czerwcem
1943 roku, okr´t z powodzeniem wykona∏

64 zadania bojowe, w toku których wystrzeli∏ ∏àcznie 458 pocisków g∏ównego kalibru
180 mm 70.
Po zakoƒczeniu wojny krà˝ownik pozosta∏ w sk∏adzie cz´Êci bojowej Floty Czarnomorskiej, lecz z jego pok∏adu zdemontowano Êrodkowà par´ dzia∏ plot. kal. 100 mm

Widok od ty∏u wie˝y dzia∏ kal. 100 mm. fot. zbiory Anatolij N. Odajnik
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Widok prawej burty na dwie wie˝e dzia∏ kal. 100 mm.
fot. zbiory Anatolij N. Odajnik

systemu „Minizini” oraz usuni´to cz´Êç
dzia∏ plot. 70-K. Czas nieub∏aganie robi∏
jednak swoje i z dniem 12 maja 1947 roku
okr´t zosta∏ przeklasyfikowany na krà˝ownik szkolny w Oddziale Okr´tów Szkolnych
70. Cwietkow I.F., Gwardiejskij...

Na bosmana zawsze mo˝na liczyç.

fot. zbiory Anatolij N. Odajnik
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KRASNYJ KAWKAZ (1943)

KRASNYJ KAWKAZ (wyglàd po wejÊciu do s∏u˝by)90

rys. Tomasz Grotnik
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Krasnyj Kawkaz pod koniec wojny. Na topie masztu, za dalocelownikiem, widoczny zainstalowany radar.

Floty Czarnomorskiej. S∏u˝ba w tym charakterze nie trwa∏a jednak d∏ugo, bowiem
w roku 1949 jednostka zosta∏a rozbrojona
i po raz kolejny przeklasyfikowana, tym razem na okr´t doÊwiadczalny w sk∏adzie 117
Brygady Okr´tów DoÊwiadczalnych, bazujàcej w Teodozji, z którà jak widaç losy splata∏y krà˝ownik nieroz∏àcznie.
Los Krasnogo Kawkaza dope∏ni∏ si´
ostatecznie w dniu 21 listopada 1952 roku,
gdy zakotwiczony w rejonie przylàdka Meganom jako nieruchomy cel, zatonà∏ 12-13
minut po trafieniu skrzydlatym pociskiem
rakietowym typu KSS odpalonym w ramach testowania kompleksu bojowego
„Kometa” z samolotu Tu-4K pilotowanego
przez kpt. Nikolskiego 71.

Konkluzja
Krà˝owniki typu Swiet∏ana i Admira∏
Nachimow obu wersji, mia∏y bardzo ci´˝ki

„poród”, bowiem od momentu ostatecznego opracowania i zatwierdzenia projektu
do wejÊcia pierwszej jednostki do s∏u˝by min´∏o 14 lat, co w budownictwie okr´towym
okaza∏o si´ ca∏à epokà. Zresztà z zaplanowanej ogólnej liczby 8 okr´tów, ostatecznie
do s∏u˝by wesz∏y jedynie 3, z czego 2 w niemal niezmienionym pierwotnym kszta∏cie,
natomiast ostatni Krasnyj Kawkaz w zmodernizowanej wersji. Zresztà nawet przez
samych Rosjan okr´t ten uwa˝any by∏ za
jednostk´ eksperymentalnà do prac nad
rozwiàzaniami konstrukcyjnymi póêniejszych krà˝owników proj. 26. D∏ugi czas budowy by∏ z jednej strony efektem s∏aboÊci
rosyjskiego przemys∏u okr´towego, uzale˝nionego w du˝ej mierze od dostaw zagranicznych partnerów, a z drugiej skutkiem
I wojny Êwiatowej i powsta∏ego w jej nast´pstwie chaosu w Rosji, który zaowocowa∏ rewolucjà i wojnà domowà. W chwili wejÊcia

Krasnyj Kawkaz na pierwszym powojennym Dniu Floty, lipiec 1945 r.

fot. zbiory Anatolij N. Odajnik

do s∏u˝by krà˝owniki, a zw∏aszcza Profintern (eks-Swiet∏ana) oraz Czerwonaja
Ukraina (eks-Admira∏ Nachimow), posiadajàce jeszcze artyleri´ kazamatowà, by∏y
ju˝ totalnie anachronicznie i wszelkie póêniejsze modernizacje, mimo pewnej poprawy uzbrojenia przeciwlotniczego, nie mog∏y
tego stanu zmieniç.
Podstawowà wadà Krasnogo Kawkaza
(eks-Admira∏ ¸azariew) by∏y nieudane
dzia∏a artylerii g∏ównego kalibru, posiadajàce co prawda doskona∏e parametry balistyczne, lecz fatalne eksploatacyjne, poczynajà od niskiej ˝ywotnoÊci luf, poprzez z∏y
system podawania amunicji, a na niskiej
szybkostrzelnoÊci koƒczàc.
W czasie II wojny Êwiatowej krà˝owniki
pe∏ni∏y przede wszystkim funkcj´ szybkich
71. wg Ajzenberg B.A., Poslednije zadanie bojewoje
gwardiejskogo krejsera, „Oczierki Wojenno-Morskoj
Istorii” Nr 4.

fot. zbiory Anatolij N. Odajnik

Krasnyj Kawkaz na pierwszych powojennych manewrach Floty Czarnomorskiej.

transportowców oraz artyleryjskich okr´tów wsparcia, jednak faktyczne mo˝liwoÊci
ich w tej roli by∏y mocno ograniczone przez
panowanie na niebie nieprzyjacielskiego
lotnictwa. Udzia∏ okr´tów w Êwiatowym
konflikcie, op∏acony zatopieniem Czerwonoj Ukrainy, zosta∏ wysoko oceniony przez
radzieckie w∏adze, które dwóm jednostkà
nada∏y zaszczytny tytu∏ okr´tu gwardyjskiego, wpisujàc je tym samym na trwale w dzieje marynarki wojennej.
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cz´Êç II

Grzegorz Buka∏a

Jynyô w Sasebo w 1945 roku. Fotografia wykonana ju˝ po kapitulacji Japonii.

OPIS TECHNICZNY
Kad∏ub
W trakcie przebudowy zachowano dotychczasowy kszta∏t kad∏uba z silnie wzniesionà cz´Êcià dziobowà, która zapewnia∏a
du˝à dzielnoÊç morskà. Stosunkowa du˝a
wysokoÊç pok∏adu lotniczego od linii wodnej (13,64 m) pozwala∏a na unikni´cie jego
zalewania i tym samym zmniejsza∏a niebezpieczeƒstwo uszkodzenia parkujàcych tam
maszyn. Jednà z konsekwencji ograniczeƒ,
których nale˝a∏o przestrzegaç w trakcie
przebudowy by∏a niedostateczne opancerzenie. Lini´ wodnà chroni∏ cienki pas
sk∏adajàcy si´ z dwóch warstw stali Ducol
(wewn´trzny o gruboÊci 20 mm i 25 mm zewn´trzny), chroniàcy pomieszczenie maszynowni przed od∏amkami pocisków,
bomb oraz ogniem broni maszynowej
i dzia∏ek automatycznych. Dodatkowà
ochronà mi´dzy zewn´trznym, a wewn´trznym pasem pancernym tworzy∏y znajdujàce si´ w tym miejscu zbiorniki paliwa. Podczas prac zwiàzanych z przebudowà usuni´to przedzielajàcà do tej pory pomieszczenia maszynowni poprzecznà gródê, zast´pujàc jà grodzià wzd∏u˝nà. Nie by∏o natomiast dodatkowego zabezpieczenia podwodnej cz´Êci kad∏uba w postaci „bàbli”,
czy wzd∏u˝nych grodzi przeciwtorpedowych. Oprócz wspomnianego wy˝ej lekkiego pancerza, jedynym zabezpieczeniem
przed skutkiem dzia∏ania torped, pocisków
i bomb, oczywiÊcie niewystarczajàcym, by∏
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w porównaniu z innymi statkami pasa˝erskimi lepszy podzia∏ na wodoszczelne pomieszczenia cz´Êci podwodnej kad∏uba. Po
stracie Hiyô, co uwidoczni∏o brak dostatecznego zabezpieczenia, zdecydowano si´
os∏oni´cie okolic zbiorników benzyny lotniczej na Junyô dodatkowym „pancerzem”
z betonu. Tak˝e stanowiska bojowe w górnej cz´Êci pomostu dowodzenia otrzyma∏y
dodatkowà ochron´ przeciwod∏amkowà
z betonu, z uwagi na ekstremalny brak
stali.
Przed oraz za pomieszczeniami maszynowni znajdowa∏y si´, urzàdzone na zasadzie lustrzanego odbicia, komory amunicyjne, komory z ∏adunkami miotajàcymi
i zbiorniki benzyny lotniczej. Adaptacja
wspomnianych pomieszczeƒ by∏a stosunkowo ∏atwa, poniewa˝ ich rozmieszczenie
oraz wielkoÊç ustalone zosta∏y ju˝ w fazie
planowania jednostek jako statki pasa˝erskie. Zabezpieczone by∏y p∏ytami pancernymi z Ducol o gruboÊci 25 mm .
Wewnàtrz kad∏uba zosta∏y poprowadzone przewody demagnetyzacyjne, które mia∏y za zadanie uaktywniç zapalniki magnetyczne min i torped w bezpiecznej odleg∏oÊci od jednostek.
Pok∏ad lotniczy
Dotychczasowy pok∏ad spacerowy przed∏u˝ono i rozbudowano do pok∏adu startowego, który mia∏ kszta∏t zbli˝ony do prostokàta i pozbawiony by∏ z∏àczy kompensacyjnych, b´dàc za wyjàtkiem ma∏ych odcinków

fot. „Ships of the World”

ob∏o˝ony z przodu i z ty∏u drewnem. Mia∏
d∏ugoÊç maksymalnà 210,30 m i szerokoÊç
wynoszàcà na dziobie 16 m, a w rejonie
nadbudówki osiàga∏ swà maksymalnà wartoÊç 27,30 m, a w cz´Êci rufowej zw´˝a∏ si´
do 25 m. Dzi´ki swym wymiarom mia∏ wystarczajàcà powierzchni´ dla zagwarantowania mo˝liwoÊci przeprowadzania na 70%
jego powierzchni operacji przez kilka samolotów jednoczeÊnie, lecz brak katapulty
(pomimo mo˝liwoÊci jej zainstalowania)
czyni∏ ten zamiar niemo˝liwym do przeprowadzenia. Pok∏ad startowy rozpoczyna∏ si´
zaraz za dziobnicà i koƒczy∏ si´ opadajàcà
ku do∏owi krzywà (1,20 m na 15 metrach
d∏ugoÊci) prawie na samej kraw´dzi rufy, co
mia∏o u∏atwiç sam manewr làdowania
i przyczyniç si´ do szybszego wyhamowywania làdujàcych samolotów. Dwa na sta∏e zamontowane na wysokoÊci nadbudówki
urzàdzenia hamujàce 3 Shiki zaprojektowane przez Morski Departament Techniczny
(Kusho shiki san gata kasso seichi sochi)
mia∏y zatrzymywaç samoloty, których haki
nie zaczepi∏y si´ o ˝adnà z rozciàgni´tych
lin. Kilka japoƒskich êróde∏ wspomina
o dwóch przenoÊnych barierach, ale amerykaƒscy oficerowie po inspekcji lotniskowca
Junyô w dniu 6 paêdziernika 1945 r. w bazie Sasebo wspominajà w raportach
o dwóch sta∏ych i jednym przenoÊnym urzàdzeniu hamujàcym. Ka˝da z barier mia∏a
trzy liny rozciàgni´te poziomo i niezale˝nie
pod∏àczonych do urzàdzenia hamujàcego
ulokowanego na lewej burcie na wysokoÊci
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górnego pok∏adu hangarowego. Je˝eli maszyna nie zahaczy∏a wczeÊniej o liny wówczas wpada∏a na barier´ uruchamiajàc hydrauliczny cylinder, który przesuwajàc si´
wyhamowywa∏ samolot. Bariera mog∏a byç
podnoszona i opuszczana w czasie 2,5 sekundy.
Dla zatrzymania làdujàcego samolotu
nad pok∏adem rozpi´tych by∏o dziewi´ç lin
hamujàcych 4 Shiki Kure (Kure Shiki yon
gata chokkan seido sochi); jedna przed
dziobowym podnoÊnikiem, a pozosta∏e
osiem mi´dzy podnoÊnikami. W czasie pracy by∏y one podnoszone przy pomocy kàtowników na wysokoÊç 16 cm nad pok∏adem, a po zakoƒczeniu làdowaƒ by∏y nawijane na b´bny umieszczone w przedziale
poni˝ej dolnego hangaru.
Dla szybkiego transportu maszyn pomi´dzy hangarami i pok∏adem lotniczym wykorzystywano dwa podnoÊniki o wymiarach
14,07 x 14,07 m i zaokràglonych rogach, jeden na dziobie, a drugi w cz´Êci rufowej,
który by∏ jednoczeÊnie przesuni´ty o 0,53 m
w kierunku lewej burty. Windy by∏y nie
opancerzone i mog∏y transportowaç maszyny o maksymalnym ci´˝arze pi´ciu ton
z poziomu dolnego hangaru na pok∏ad
w czasie pi´tnastu sekund. Do ich nap´du
wykorzystywano stalowe liny z hamulcami
ciernymi, które by∏y wprawiane w ruch silnikami elektrycznymi W przypadku uszkodzenia silnika dzi´ki przeciwwadze podnoÊnik samoczynnie podnosi∏ si´ do poziomu
pok∏adu lotniczego. Wszystkie urzàdzenia
nap´dowe podnoÊników zosta∏y ulokowane
w szybie poni˝ej dolnego pok∏adu.
Przed dziobowym podnoÊnikiem zainstalowany by∏ dajàcy si´ z∏o˝yç wiatrochron,
który rozstawiano, kiedy samoloty znajdowa∏y si´ na pok∏adzie startowym, lecz nie
podejmowano na nim ˝adnego ruchu lotniczego. Mia∏ on za zadanie redukowaç si∏´
z jakà wiatr oddzia∏ywa∏ na pok∏ad startowy
i w ten sposób zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom przez ten ˝ywio∏ parkujàcych samolotów, tudzie˝ ochroniç je od
zniszczenia. Na 30% jego powierzchni znajdowa∏y si´ otwory, które mia∏y za zadanie
zmniejszyç si∏y dzia∏ajàce na niego przy
pr´dkoÊci maksymalnej wiatru do
180 km/h.
Na lewej burcie, bezpoÊrednio za rufowym podnoÊnikiem znajdowa∏ si´ sk∏adany
czterotonowy dêwig lotniczy. Podobnie jak
wiatrochron by∏ on opuszczany, a jego rami´ chowa∏o si´ w specjalnym wg∏´bieniu
w pok∏adzie. By∏ on wykorzystywany g∏ównie do za∏adunku samolotów z nabrze˝a.
Dla nocnego làdowania na Êcie˝ce podejÊcia w cz´Êci rufowej pok∏adu lotniczego
zainstalowano fluoroscencyjne tuby o d∏ugoÊci oko∏o 20 cm. Dodatkowo dooko∏a po-
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k∏adu startowego ustawione by∏y trzy
opuszczane reflektory o Êrednicy lustra
110 cm. Nr 4 znajdowa∏ si´ bezpoÊrednio
przed dêwigiem lotniczym, Nr 2 po tej samej stronie na wysokoÊci komina, podczas
gdy Nr 3 zamontowany zosta∏ na prawej
burcie nieco z przodu. Kolejny reflektor,
Nr 1, który zainstalowany by∏ na sta∏e (nie
dajàcy si´ opuszczaç) znajdowa∏ si´ w bocianim gnieêdzie przytwierdzonym do zewn´trznej Êciany pomostu bojowego.
Hangar
WysokoÊç boczna kad∏uba pozwoli∏a na
umieszczenie wewnàtrz kad∏uba dwóch
znajdujàcych si´ jeden nad drugim hangarów lotniczych. Obydwa mia∏y d∏ugoÊç prawie 153 m, wysokie na 5 m i szerokie na
15 m. Poczàtkowo mia∏o si´ w nich pomieÊciç dwanaÊcie myÊliwców Mitsubishi A5M
(„Claude”) plus cztery myÊliwce rezerwowe, osiemnaÊcie bombowców nurkujàcych
Aichi D3A1 („Val”) plus dwa rezerwowe
i osiemnaÊcie samolotów bombowo-torpedowych Nakajima B5N („Kate”), tzn. w sumie czterdzieÊci osiem samolotów plus
szeÊç rezerwowych. Nieco póêniej po wprowadzeniu na uzbrojenie myÊliwca Mitsubiski A6M2 „Zero” zwi´kszono liczb´ rezerwowych myÊliwców do trzech. Na podstawie doÊwiadczeƒ zebranych w trakcie toczàcej si´ wojny wspomniany wy˝ej plan
uleg∏ pewnej zmianie, wi´c lotniskowce zabiera∏y dwadzieÊcia jeden myÊliwców „Zero” (trzy rezerwowe), osiemnaÊcie bombowców nurkujàcych „Vali” (dwa rezerwowe) i dziewi´ciu bombowo-torpedowych
Widok pok∏adu lotniczego.

„Kate”, tzn. lotniskowce mia∏y zawsze zabieraç czterdzieÊci osiem samolotów, z których osiem – dziewi´ç znajdowaç si´ mia∏o
na pok∏adzie lotniczym, aczkolwiek w hangarach by∏o wystarczajàco du˝o miejsca,
aby w nich mo˝na by∏o pomieÊciç wszystkie
samoloty.
P∏aszcz komina odprowadzajàcego spaliny z kot∏owni i ciàgi nawiewników zmniejsza∏y efektywnà szerokoÊç hangarów, ale
pomimo tego istnia∏a mo˝liwoÊç ustawienia
dwóch rz´dów samolotów z z∏o˝onymi
skrzyd∏ami. Silniki lotnicze nie mog∏y byç
rozgrzewane w hangarach poniewa˝ oba
pomieszczenia by∏y ca∏kowicie zamkni´te
i posiada∏y niewystarczajàcà do potrzeb
wentylacj´. System wentylacji pozwala∏ na
ca∏kowita wymian´ powietrza w ciàgu dziesi´ciu minut. Jako os∏on´ przeciwko wybuchom zakoƒczenia ciàgów nawiewnych zosta∏y os∏oni´te stalowymi siatkami i nieco
póêniej przez metalowe zatyczki. Kiedy samoloty by∏y tankowane w hangarze podnoÊniki lotnicze znajdowa∏y si´ w dolnym po∏o˝eniu dla zapewnienia dobrego przewietrzenia obu hangarów.
Pierwszà ochronà na wypadek po˝aru
by∏o podzielenie przestrzeni hangaru na
dwie oddzielne sekcje przez zwijane ognioodporne kurtyny. By∏y one rozwijane od
dachu hangaru i mog∏y podzieliç ka˝dy
z nich na cztery niezale˝ne sekcje. RównoczeÊnie do akcji wkracza∏y tryskacze, które
by∏y zasilane z g∏ównej magistrali ppo˝. Wykryty wewnàtrz przedzia∏ów utworzonych
przez kurtyny ogieƒ by∏ zwalczany pianà.
Nie napowietrzone tryskacze by∏y zainstafot. „Ships of the World”
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lowane na wzd∏u˝nej grodzi burtowej i by∏y
zaopatrzone w koƒcówki, które wyrzuca∏y
poziomo pian´ pod ciÊnieniem pozwalajàc
pokryç ca∏y pok∏ad hangarowy i tym samym
st∏umiç ogieƒ. W czasie normalnej s∏u˝by
same koƒcówki by∏y zabezpieczone zaÊlepkami, ale ju˝ pierwsze szkolenia ppo˝. pokaza∏y, ˝e sam pomys∏ ich instalacji okaza∏
si´ niefortunny i znacznie ogranicza∏ ich
skutecznoÊç. System ppo˝. by∏ kontrolowany z stanowisk obserwacyjnych zbudowanych na zewn´trznej grodzi hangarów. Roztwór piany sk∏ada∏ si´ z 2% roztworu myd∏a
rozpuszczonego w wodzie morskiej, które
nast´pnie by∏o pompowane do instalacji
ppo˝. przez specjalne pompy zainstalowane
na pok∏adzie ∏adunkowym. Koƒcówki linii
rozdzia∏u by∏y po∏àczone, tak ˝e istnia∏a
mo˝liwoÊç wykorzystania magistrali pianowo-wodnej nawet w przypadku jej przerwania na dowolnym odcinku.
Nadbudówka
Cechà charakterystycznà lotniskowców
by∏ pomost bojowy, który ustawiony zosta∏
na specjalnej platformie i przesuni´ty za
prawà burt´, dlatego, aby nie zaw´˝aç pok∏adu startowego i nie utrudniaç majàcego
na nim miejsce ruchu samolotów. WielkoÊç
pomostu przekracza∏a wszystko, co do tej
pory na japoƒskich lotniskowcach z tego rodzaju wyposa˝enia zbudowano. Po raz
pierwszy w historii Cesarskiej Marynarki
Wojennej zdecydowano si´ po∏àczyç komin
i pomost w jeden kompleks (wysepka z kominem). Aby zmniejszyç ucià˝liwoÊç zadymiania, tzn. utrzymaç pok∏ad startowy wolny od ciemnego dymu i goràcego powietrza, komin nachylono u jego podstawy
(w miejscu wyjÊcia z pomostu) o kàt 260
w kierunku prawej burty. By∏ to pomys∏ Departamentu Technicznego Lotnictwa Morskiego, który obawia∏ si´ zabudowy pionowego komina. Równie˝ zbyt du˝y kàt pochylenia spotka∏ si´ z krytykà wielu oficerów technicznych, którzy obawiali si´, ˝e
w przypadku przechy∏u do wn´trza przedzia∏ów maszynowni przedostanie si´ woda, która unieruchomi okr´t. Ostateczna
wysokoÊç i kàt pochylenia p∏aszcza kominowego zosta∏a przyj´ta na 17 m po serii badaƒ w tunelu areodynamicznym. Taki
kszta∏t komina planowany by∏ dla Taihô i na
Junyô oraz Hiyô ustawiony zosta∏ w celach
eksperymentalnych. Oprócz Taihô jeszcze
tylko Shinanô otrzyma∏ taki kszta∏t pomostu. W przypadku innych lotniskowców japoƒska marynarka wojenna powróci∏a do
stosowanej w przypadku starszych projektów praktyki z ma∏à wysepkà i skierowanymi ku do∏owi kominami.
Na ka˝dej burcie znajdowa∏y si´ dwa
maszty antenowe, które mo˝na by∏o sk∏a-

O K R ¢ T Y W O J E N N E • Nr 61 (5/2003)

daç, aby nie przeszkadza∏y w ruchu lotniczym. Na pomoÊcie zainstalowane by∏y trzy
anteny namiaru radiowego. Jedna z nich
w lipcu 1942 musia∏a ustàpiç miejsca urzàdzeniu radarowemu typu 21 Gô. W kabinie
radiowej znajdowa∏o si´ siedem nadajników (dwa pracujàce na falach d∏ugich, cztery na falach krótkich i jeden w paÊmie d∏ugich i krótkich fal radiowych) i dwudziestu
dwóch odbiorników.
W przestrzeni mi´dzy hangarami a poszyciem zewn´trznym znajdowa∏y si´ pomieszczenia za∏ogi, które w pierwotnych
planach mia∏y byç wykorzystane jako kabiny pasa˝erskie. Budowa Junyô by∏a tak dalece zaawansowana, ˝e ta w∏aÊciwie ta cz´Êç
by∏a ju˝ gotowa, ale wn´trza by∏y pokryty
drewnem, a z wzgl´dów czasowych tego nie
zmieniono. Zamiana na stal nastàpi∏a dopiero po bitwie na Morzu Filipiƒskim, kie-

dy to usuni´to wszystkie ∏atwopalne cz´Êci.
Na Hiyô natomiast pomieszczenia mieszkalne dla za∏ogi wykonano podczas prac
zwiàzanych z przebudowà z cienkiej blachy,
poniewa˝ w tym przypadku roboty nie by∏y
tak zaawansowane.
Japoƒscy piloci i nawigatorzy byli generalnie w stopniach m∏odszych oficerów lub
podoficerów. Byli oni zakwaterowani w oddzielnym miejscu i posiadali w∏asnà mes´
podobnie jak ich odpowiednicy w U.S. Navy. Starsi oficerowie posiadali pojedyncze
kabiny. W∏azy z pomieszczeƒ mieszkalnych
by∏y w du˝ej cz´Êci by∏y podwójne i znajdowa∏y si´ w pobli˝u zdublowanych trapów
pozwalajàcych na szybkie dotarcie na pok∏ad startowy lub do pomieszczeƒ w nadbudówce.
Na rufie poni˝ej pok∏adu lotniczego ulokowano dwie 12 m motorówki i dwie 12 m

Widok nadbudówki Junyô w paêdzierniku 1945 roku. Uwag´ zwraca wychylony komin oraz
zacumowany obok okr´t podwodny Ha 230.
fot. „Ships of the World”
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szalupy, do których istnia∏a mo˝liwoÊç doczepienia silnika. By∏y one ustawione jedna
nad drugà na wysokoÊci górnego pok∏adu
hangarowego. Ich wodowanie odbywa∏o si´
przy pomocy suwnicy o noÊnoÊci do 5 t std.
Równie˝ na tym poziomie by∏a 8 m motorówka i 6 m ∏ódê ∏àcznikowa. Dwie 13 m ∏odzie desantowe zosta∏y ulokowane pok∏ad
ni˝ej. Dwie dodatkowe 9 m ∏odzie zosta∏y
rozlokowane na wysokoÊci nadbudówki.
Nap´d
Jeszcze w fazie planowania ustalono, ˝e
pr´dkoÊç maksymalna z wzgl´dów ekonomiczno-finansowych b´dzie wynosiç 25,50
w´z∏ów. Dla zapewnienia odpowiedniego
stopnia bezpieczeƒstwa i zachowania przynajmniej cz´Êci urzàdzeƒ nap´dowych
w przypadku wdarcia si´ wody do kad∏uba
przestrzeƒ urzàdzeƒ nap´dowych zosta∏a
podzielona na szeÊç przedzia∏ów (cztery by∏y kot∏owniami, a dwa maszynowniami).
Z racji identycznej dokumentacji technicznej rozmieszczenie przedzia∏ów by∏o identyczne na obu jednostkach, ale wewnàtrz
skrywa∏y one odmienne wyposa˝enie kot∏owni.
Zespó∏ nap´dowy na Junyô sk∏ada∏ si´
z dwóch zestawów turbin akcyjnych Mitsubishi z przek∏adniami redukcyjnymi o ∏àcznej mocy 56 250 KM przenoszonej na dwa
wa∏y nap´dowe. Natomiast na Hiyô zainstalowano dwa zespo∏y turbin Curtisa, które przekazywa∏y obroty na przek∏adni´ redukcyjnà i dalej wa∏ami na dwie Êruby nap´dowe. Pojedynczy zespó∏ turbiny sk∏ada∏
si´ z cz´Êci wysoko -, dwóch cz´Êci Êrednio
i jednej niskociÊnieniowej o podwójnym
obiegu o ∏àcznej mocy konstrukcyjnej
28 125 KM przy 170 obrotach Êruby nap´dowej na minut´. Z uwagi, ˝e jednostki zosta∏y zaprojektowane jako statki cywilne
nie zosta∏y wyposa˝one w turbiny krà˝ownicze jak to mia∏o miejsce na pozosta∏ych
okr´tach Cesarskiej Marynarki Wojennej.
Jedynà ró˝nicà mi´dzy nap´dem obu lotniskowców by∏o w∏àczenie cz´Êci wysokociÊnieniowej turbiny biegu wstecznego do
wydechy drugiego stopnia cz´Êci niskociÊnieniowej na Junyô. Na drugim okr´cie
by∏a ona pod∏àczona bezpoÊrednio do cz´Êci wysokociÊnieniowej. W obu przypadkach mia∏a moc 15 500 KM przy 144
obr./min.
Na Junyô zainstalowano szeÊç kot∏ów
wodnorurkowych, trójwalczakowych Mitsubishi przystosowanych wy∏àcznie do opalania paliwem p∏ynnym. CiÊnienie robocze
panujàce w kot∏ach mia∏o wartoÊç 40 kg/
cm2 przy temperaturze 420° C. W chwili
wejÊcia na cz´Êç wysokociÊnieniowà turbin
jej ciÊnienie zmniejsza∏o si´ do 35,9 kg/ cm2,
a temperatura do 405° C. Ka˝dy z kot∏ów
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by∏ wyposa˝ony w trzy palniki, które by∏y
zasilane przez pomp´ paliwowà pobierajàcà mazut z zbiorników rozchodowych zlokalizowanych w podwójnym dnie. Na bliêniaczym Hiyô zainstalowano szeÊç rzadko
stosowanych trójwalczakowych kot∏ów Kawasaki – La Mont, które pracowa∏y na
identycznych parametrach (ciÊnienie i temperatura pary) jak na drugiej jednostce.
W kot∏ach zastosowano wymuszony obieg
wody, który powodowa∏ w czasie ca∏ej s∏u˝by okr´tu szereg problemów obs∏udze kot∏owni. Na obu okr´tach w rufowej kot∏owni zainstalowano dwa pomocnicze kot∏y,
które wytwarza∏y par´ o ciÊnieniu
10,8 kg/cm2 i temperaturze 100° C.
Pomi´dzy kot∏owniami i maszynowniami
usytuowano przedzia∏ generatorów elektrycznych o sumarycznej mocy 8 530 kW.
Trzy generatory nap´dzane przez turbiny
mia∏y moc jednostkowà 2 660 kW i jeden
awaryjny o mocy 350 kW zosta∏y zainstalowane w przedzia∏ach maszynowni, a awaryjny generator spalinowy o mocy 200 kW
zosta∏ zainstalowany w opisywanym przedziale. Wytwarza∏y one pràd zmienny o napi´ciu 225 V
Z zapasem paliwa 4 100 t std jednostki
zgodnie z planem mia∏y osiàgnàç zasi´g 10
000 Mm/18 w´z∏ach. Faktycznie (i to pomimo braku turbin krà˝owniczych) okr´ty
znacznie przekroczy∏y zaplanowane wartoÊci i w toku s∏u˝by przy tej pr´dkoÊci mog∏y
pokonaç odleg∏oÊç 12 251 Mm (Junyô) lub
11 700 Mm (Hiyô).
¸àczny ci´˝ar urzàdzeƒ nap´dowych wynosi∏ 3 823 t std razem z wodà kot∏owà, a po
jej wypompowaniu zmniejsza∏ si´ do 3 568 t
std.
Wa∏ nap´dowy mia∏ Êrednic´ 44 cm, d∏ugoÊç 36 m i ci´˝ar 55 ton. Nap´dza∏ on Êrub´ nap´dowà o Êrednicy 5,50 m; które charakteryzowa∏y si´ najwi´kszà Êrednicà
wÊród zainstalowanych na japoƒskich lotniskowcach.
Pancerz
Brak realnej os∏ony w postaci opancerzenia by∏ rezultatem ograniczeƒ spowodowanych przebudowà obu okr´tów z jednostek
cywilnych. Instalacja pancerza burtowego,
os∏ony przeciwtorpedowej (bulges, grodzi
przeciwtorpedowych) i pancernego pok∏adu lotniczego musia∏a odbiç si´ na pr´dkoÊci maksymalnej. Z tego te˝ powodu odstàpiono od instalacji tych elementów biernej
os∏ony, aby zapewniç odpowiednià pr´dkoÊç dla wspó∏dzia∏ania z innymi „regularnymi” okr´tami Cesarskiej Marynarki Wojennej.
W rejonie przedzia∏ów urzàdzeƒ nap´dowych dodano dwa pasy pancerza o gruboÊci po 25 mm wykonanych z stali Ducol,

które zosta∏y zainstalowane na 20 mm blachach poszycia burtowego. Dla zapewnienia utrzymania cz´Êci mocy w przypadku
zatopienia lub zniszczenia cz´Êci kot∏ów czy
turbin ich przedzia∏y podzielono jednà
wzd∏u˝nà i kilkoma poprzecznymi grodziami wodoszczelnymi. Taka os∏ona by∏a skuteczna tylko przeciwko od∏amkom bomb,
pocisków lub ognia broni maszynowej, ale
nie zapewnia∏a bezpieczeƒstwa w przypadku bezpoÊredniego trafienia.
Zbiorniki benzyny lotniczej, komory
amunicyjne dla dzia∏ i uzbrojenia lotniczego zlokalizowane przed i za przedzia∏ami
urzàdzeƒ nap´dowych zosta∏y os∏oni´te
p∏ytami pancernymi o gruboÊci 25 mm stali
Ducol. Równie˝ i w tym rejonie zadbano
o odpowiedni podzia∏ wodoszczelny kad∏ubów w stopniu znacznie przekraczajàcym
podobne zabezpieczenia na normalnych
jednostkach cywilnych.
Po powrocie do Japonii w czerwcu
1944 r. Junyô otrzyma∏ dodatkowy betonowy pancerz wokó∏ zbiorników paliwa lotniczego i na niektórych stanowiskach usytuowanych na poszczególnych pi´trach nadbudówki.
Uzbrojenie
W momencie ukoƒczenia budowy jednostki zosta∏y uzbrojone w dwanaÊcie dzia∏
kal. 127 mm L/40 89 Shiki w konfiguracji 6
x II podstawach „A1 Mod 1” i dwadzieÊcia
cztery automatyczne dzia∏ka kal. 25 mm 96
Shiki 2 Gata w ustawieniu 8 x III. Po∏owa
iloÊci dzia∏ znajdowa∏a si´ na sponsorach
jednej burty okr´tu. Pierwsze dwie pary
dzia∏ kal. 127 mm zosta∏o zainstalowanych
na obu burtach na wysokoÊci wiatrochronu,
a na lewej burcie tu˝ za dziobowym podnoÊnikiem ulokowano kolejne stanowisko
ci´˝kich dzia∏. Za nadbudówkà ulokowanà
na prawej burcie zainstalowano dwa stanowiska dzia∏, a na lewej burcie ostatnie dwa
dzia∏a znalaz∏y swoje miejsce tu˝ przed rufowym podnoÊnikiem.
Prace konstrukcyjne nad nowym modelem dzia∏a majàcego zastàpiç dotychczas
stosowane dzia∏a przeciwlotnicze kal.
76 mm L/40 na du˝ych jednostkach rozpocz´to w 1928 r. pod kierunkiem in˝. Chiyokichi Hada. Pierwsze próby poligonowe
zosta∏y przeprowadzone w 1931 r. i po ich
pomyÊlnym zakoƒczeniu zosta∏y wprowadzone do uzbrojenia w dniu 6 lutego 1932 r.
pod oznaczeniem 89 Shiki 12,7 cm.
Podstawa dzia∏a mia∏a nap´d uzyskiwany
z silnika elektrycznego o mocy 10 KM przy
700 obr./min. Pr´dkoÊç obrotu poziomego
przy nap´dzie mechanicznym wynosi∏a
maksymalnie 6°/sek., a maksymalna pr´dkoÊç podnoszenia i opuszczania dzia∏
12°/sek. W przypadku awarii silnika istnia∏a
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Charakterystyka taktyczno-techniczna dzia∏ kal. 127 mm L/40 89 Shiki
Kaliber:
D∏ugoÊç lufy:
Pr´dkoÊç wylotowa:
˚ywotnoÊç lufy:
SzybkostrzelnoÊç:
Maksymalny zasi´g
poziomy:
pionowy:
Kàty podniesienia:
Ci´˝ar pocisku:
Ci´˝ar ∏adunku miotajàcego z ∏uskà:
Zapas pocisków na luf´:

127 mm
5,28 m
720 m/sek.
800-1 500 strz.
14 (efektywna 11-12) strz./min
13 200 m
8 100 (efektywny: 7 400 m)
- 8° + 90°
23,45 kg
34,45 kg
250 szt. + 12 szt. szkolnych

mo˝liwoÊç r´cznego naprowadzania na cel.
Obs∏uga pojedynczej pó∏wie˝y sk∏ada∏a si´
z jedenastu artylerzystów. Ci´˝ar stanowiska z podstawà „A1 Mod 1” w sk∏ad której
wchodzi∏a 2 mm os∏onie zapewniajàca os∏on´ przeciw bryzgom fal wynosi∏a 24,5 t. Komory amunicyjne znajdowa∏y si´ na pok∏adzie Êrednim w pobli˝u kot∏owni nr 1. Z tego miejsca by∏y transportowane windami
amunicyjnymi do poziomu pok∏adu
ochronnego i r´cznie przenoszone do dzia∏.
¸adowanie odbywa∏o si´ r´cznie przy
wszystkich kàtach podniesienia.
W czasie prac zwiàzanych z przebudowà
obu jednostek na ich pok∏adach zainstalowano standardowe dzia∏ka kal. 25 mm.
Cztery potrójne stanowiska zosta∏y ulokowane w Êrodkowej cz´Êci kad∏uba na lewej
burcie, a kolejne cztery zainstalowano na
prawej burcie w rufowej cz´Êci kad∏uba na
wysokoÊci podnoÊnika.
Oryginalnie dzia∏ka by∏y francuskà wersjà dzia∏ka Hotchkissa wz. 1930. Zmodyfikowana wersja przez dodanie t∏umika p∏omieni niemieckiej firmy Rheinmetall by∏a
budowana na licencji w Arsenale Yokosuka
pod oznaczeniem 96 Shiki 25 mm Kiju 1
Gata.

6 sierpnia 1936 r. wprowadzono na
uzbrojenie si∏ japoƒskich zarówno same
dzia∏ka jak i podwójne podstawy. Stanowiska mia∏y nap´d elektryczny (silnik o mocy
1 KM) pozwalajàcego na zapewnienie
maksymalnej pr´dkoÊci obrotu poziomego
w granicach 180/sek., natomiast w pionie
120/sek. Ka˝de z stanowisk zosta∏o wyposa˝one w system kierowania ogniem 95 Shiki.
W praktyce z biegiem czasu okaza∏o si´, ˝e
powy˝sze wartoÊci sà zbyt ma∏e dla zwalczania coraz szybszych amerykaƒskich samolotów. Ci´˝ar podwójnego stanowiska wynosi∏ 1,1 t. (Wprowadzone w 1941 r. potrójne
stanowisko 1,8 t; natomiast pojedyncze stanowisko z 1943 r. mia∏o ci´˝ar 785 kg).
Dzia∏ka mog∏y byç ∏adowane przy ka˝dym
kàcie podniesienia.
Za∏oga sk∏ada∏a si´ z siedmiu artylerzystów (w przypadku potrójnego stanowiska
z dziewi´ciu).
W czasie usuwania skutków uszkodzeƒ
(6 lipca-20 sierpnia 1944 r.), które Junyô
odniós∏ w czasie bitwy na Morzu Filipiƒskim zainstalowano na jego pok∏adzie sto
szeÊçdziesiàt osiem odpalanych elektrycznie wyrzutni pocisków rakietowych kal.
120 mm (6 x XXVIII). W zamyÊle mia∏a

Charakterystyka taktyczno-techniczna dzia∏ek kal. 25 mm L/60 96 Shiki Kiju 1 Gata
Kaliber:
D∏ugoÊç lufy:
Pr´dkoÊç wylotowa:
˚ywotnoÊç lufy:
SzybkostrzelnoÊç:
Maksymalny zasi´g
pionowy (80°):
poziomy (550 °):
Kàty podniesienia:
Ci´˝ar pocisku:
Zapas pocisków na luf´:

25 mm
1,50 m
900 m/sek.
3-15 000 strz.
220-240 (efektywna: 110-120) strz./min
5 250 m (efektywny zasi´g przy zwalczaniu
samolotów 1 500 m).
7 500 m
- 10° + 80°
243-262 g
2 600 szt. + 10 szt. szkolnych
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ona wzmocniç zapor´ przeciwlotniczà
w czasie ataku amerykaƒskich samolotów
przez uniemo˝liwienie im zaj´cia odpowiedniej pozycji do ataku. Pojedynczego
zestaw mia∏ ci´˝ar 1,29 t przy pr´dkoÊci naprowadzania w pionie 22°/sek. (poziomo
18°/sek.). G∏owice rakiet posiada∏y specjalne ukszta∏towanie, które w chwili wybuchu
wymusza∏o dodatkowà fragmentaryzacj´
dajàcà wi´kszà iloÊç od∏amków.
D∏ugoÊç lufy:
130 cm.
Rakiety:
d∏ugoÊç:
73 cm
ci´˝ar:
22,20 kg
paliwo:
3,40 kg
g∏owica:
0,20 kg
czas pracy silnika:
1,60 sek.
Zasi´g
pionowy:
1 000 m
poziomy:
1 500 m
Ogniem baterii ci´˝kich dzia∏ przeciwlotniczych ustawionych wzd∏u˝ jednej z burt
kierowa∏ jeden dalmierz przeciwlotniczy
o d∏ugoÊci bazowej 4,50 m. W póêniejszym
okresie dwa dalmierze zastàpiono urzàdzeniem do kierowania ogniem (Koshaki) 94
Shiki produkcji Nippon Kogaku kogyo kaisha (Japoƒski Przemys∏ Optyczny Sp.
z oo.), a nastàpi∏o to w momencie wprowadzenia na wyposa˝enie systemu kierowania
ogniem (Kosha sochi) 94 Shiki.
Zosta∏ on wprowadzony na uzbrojenie
9 paêdziernika 1934 r. i sk∏ada∏ si´ z dwóch
stanowisk stabilizowanych dalocelowników
z dalmierzami o bazie optycznej 4,50 m usytuowanymi w nast´pujàcy sposób: jeden
w dziobowej cz´Êci nadbudówki (wysokoÊç
1,60 m i ci´˝ar 3,50 t std) kierowa∏ ogniem
baterii dziobowych, a drugi usytuowano na
lewej burcie tu˝ przed stanowiskami dzia∏
i kierowa∏ ogniem rufowej baterii oraz
komputera 94 Shiki. Stanowiska dalmierzy
dzi´ki wykorzystaniu nap´du elektro-hydraulicznego (silnik elektryczny o mocy
5 KM) mog∏y si´ podnosiç z pr´dkoÊcià
25°/sek. i obracaç z pr´dkoÊcià 13°/sek. Zasi´g pracy wynosi∏ 3-15 000 m. Z ich stanowisk przesy∏ano dane (zasi´g, kàt podniesienia i kàt obrotu) do komputera znajdujàcego si´ w przedziale plottingu. Komputer
o wymiarach 0,92 m wysokoÊci, 1,50 m d∏ugoÊci i 0,58 m szerokoÊci wypracowywa∏a
dane (kàt podniesienia, kàt obrotu i czas
nastawy zapalników) na stanowiska dzia∏
wzgl´dnie wprowadza∏ mechanicznie odpowiednie korekty na podstawie wspomnianych wy˝ej danych i na bie˝àco przekazywa∏
je na stanowiska dzia∏. Istnia∏y trzy ró˝ne typy, które w zasadzie by∏y bardzo podobne,
lecz ró˝ni∏y si´ od siebie w szczegó∏ach. Ich
najwi´kszym mankamentem w pierwszym
okresie wojny by∏ brak urzàdzenia radiolokacyjnego.
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Poczàtkowo do naprowadzania dwóch
potrójnych stanowisk dzia∏ek 25 mm s∏u˝y∏o stanowisko 95 Shiki Kij˘ Shageki Sôchi
(Stanowiska Kierowania Ogniem), który
bazowa∏ na francuskim celowniku typu Le
Preiur. Pr´dkoÊç obrotu w p∏aszczyênie horyzontalnej wynosi∏a przy nap´dzie silnikiem elektrycznym 18°/sek. lub 13°/sek.
przy obrocie r´cznym. Pr´dkoÊç podniesienia wynosi∏a 12°/sek. z zastosowaniem silnika elektrycznego i 9°/sek. przy pomocy ràk.
Maksymalny zasi´g pracy wynosi∏ 3 800 m
przy pr´dkoÊci celu 380 km/h. W czasie
dzia∏aƒ na Pacyfiku ostatnia wartoÊç zosta∏a podniesiona do 500 km/h, a pod koniec
wojny nawet do 900 km/h. Produkcjà tego
sprz´tu skonstruowanego przez Wydzia∏
Elektryczny Stoczni Marynarki Wojennej
w Kure zajmowa∏y si´ zak∏ady Fuji Electric
Manufacture Company w Kobe. Za pomocà urzàdzenia celujàcego Êledzono lot samolotu i obliczano jego odleg∏oÊç i pr´dkoÊç, z jakà si´ porusza∏. Po wyznaczonej
przez to urzàdzenie linii kierowa∏y si´ lawety dzia∏ek automatycznych, których silniki
mechanizmu podniesienia i kierunkowego
po∏àczone by∏y ze sobà za pomocà silników
synchronicznych Ward – Leonarda i przez
nie te˝ sterowane. By∏ to jedyny zdalnie sterowany system uzbrojenia, który stosowany
by∏ przez marynark´ japoƒskà. Dla pojedynczych stanowisk wprowadzono celowanie na zasadzie „muszki i szczerbinki”, a dla
wstrzeliwania si´ w cel stosowano pociski
smugowe.
Zgodnie z zachowanà dokumentacjà Junyô otrzyma∏ w czasie przebudowy pe∏en
zestaw urzàdzeƒ do kierowania ogniem,
natomiast w przypadku Hiyô nie ma pewnoÊci czy w chwili wcielenia do s∏u˝by posiada∏ on kompletne wyposa˝enie.

Dane taktyczno-techniczne bombowców nurkujàcych Aichi D3A1 i D3A2
Oznaczenie alianckie:
Rozpi´toÊç skrzyde∏ (m):
D∏ugoÊç kad∏uba (m):
Nap´d:

„Val”
14,37
14,37
10,19
10,23
Jeden czternastocylindrowy Jeden czternastocylindrowy
ch∏odzony powietrzem
ch∏odzony powietrzem
silnik gwiazdowy
silnik gwiazdowy
Mitsubishi MK8D
Mitsubishi MK8E
Kinsei 43 (760 KM)
Kinsei 54 (1 200 KM)

Pr´dkoÊç maksymalna (km/h):
Na wysokoÊci (m):
Maksymalny zasi´g (km):
Przy pr´dkoÊci (km/h):
Ci´˝ar w∏asny (kg):
Ci´˝ar maksymalny (kg):
Uzbrojenie:
Liczba zbudowanych maszyn:

WYPOSA˚ENIE LOTNICZE
W pierwotnych za∏o˝eniach grupa myÊliwska mia∏a sk∏adaç si´ z dwunastu operacyjnych i czterech pozostajàcych w rezerwie
myÊliwców Mitsubishi A5M4 („Claude”).
Jednak z chwilà wcielenia do s∏u˝by na pok∏adach obu lotniskowców zaokr´towano
dwanaÊcie myÊliwców (plus trzy rezerwowe) typu Mitsubishi A6M2 Model 21 („Zero”), które od pierwszych dni wojny na Pacyfiku pod wieloma wzgl´dami przewy˝sza∏y wszystkie alianckie myÊliwce.
Wst´pny projekt tego myÊliwca powsta∏
10 kwietnia 1939 r. i w lutym roku nast´pnego wytwórni´ opuÊci∏a pierwsza maszyna
prototypowa. Po zakoƒczeniu wszystkich
prób w dniu 31 lipca 1940 r. zosta∏ on za-

Dane taktyczno-techniczne myÊliwców: Mitsubishi A6M2 Model 21 i A6M5 Model 52
Oznaczenie alianckie:
Rozpi´toÊç skrzyde∏ (m):
D∏ugoÊç kad∏uba (m):
Nap´d:

Pr´dkoÊç maksymalna (km/h):
Na wysokoÊci (m):
Maksymalny zasi´g (km):
Przy pr´dkoÊci (km/h):
Ci´˝ar w∏asny (kg):
Ci´˝ar maksymalny (kg):
Uzbrojenie:
Liczba zbudowanych maszyn:
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386
433
3 000
6 200
2 370
2 260
296
296
2 408
2 570
3 986
4 128
3 x 7,7 mm, 370 kg bomb
470
1 016

„Zero”
12,00
11,00
9,05
9,12
Jeden czternastocylindrowy Jeden czternastocylindrowy
ch∏odzony powietrzem
ch∏odzony powietrzem
silnik gwiazdowy
silnik gwiazdowy
Nakajima NK 1B Sakae 12
Nakajima NK1F Sakae 21
(950 KM)
(1 130 KM)
533
565
4 550
6 000
1 380
1 920
333
370
1 754
1 786
2 757
3 073
2 x 20 mm, 2 x 7,7 mm, 60 kg bomb (maksymalnie 250 kg)
?
?

twierdzony do produkcji seryjnej pod oznaczeniem A6M2 Model 11. Debiut samolotu nastàpi∏ w Chinach, gdzie szybko wywalczy∏ przewag´ powietrznà i zepchnà∏ przeciwnika do g∏´bokiej defensywy. Po zaspokojeniu potrzeb wojsk làdowych przystàpiono do prac majàcych na celu wprowadzenie myÊliwca na pok∏ady lotniskowców.
Po wzmocnieniu poszycia skrzyde∏ i tylnej
cz´Êci kad∏uba, zastosowaniu r´cznie sk∏adanych koƒcówek skrzyde∏ i haka do làdowania skierowano samolot do prób na morzu. W ich trakcie dokonano kilku zmian
i w listopadzie 1940 r. maszyna zosta∏a zatwierdzona do masowej produkcji.
Wprowadzenie do walki nowych amerykaƒskich myÊliwców (np. F6F-3 „Hellcat”)
zdyskwalifikowa∏o japoƒski myÊliwiec. Wobec opóênienia w programie jego nast´pcy
w po∏owie 1943 r. przystàpiono do radykalnej modernizacji istniejàcej maszyny. W ich
nast´pstwie wzmocniono konstrukcj´ p∏ata
i jego poszycia. Zdecydowano si´ na zmian´ jednostki nap´dowej na silnik Sakae 21
i na zastosowanie usprawnieniu uk∏adu rur
wydechowych, która polega∏a na zastàpieniu kolektora indywidualnymi rurami wydechowymi z ka˝dego cylindra. Wszystkie
powy˝sze modernizacje nie przynios∏y zdecydowanej poprawy w konfrontacji z alianckimi myÊliwcami, którym os∏awiony na poczàtku wojny „Zero” coraz cz´Êciej w pojedynkach lotniczych ulega∏. Nadal brakowa∏o samouszczelniajàcych si´ zbiorników paliwa, które po trafieniu serià amerykaƒskich pocisków eksplodowa∏y oraz niewystarczajàcego uzbrojenia pok∏adowego skutecznego wobec opancerzonych samolotów
alianckich. Pomimo tego zosta∏ on pod
oznaczeniem Model 52 standardowym my-
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Dane taktyczno-techniczne samolotu bombowo-torpedowego Kugiosho D4Y1 Kai Model 21
Oznaczenie alianckie:
Rozpi´toÊç skrzyde∏ (m):
D∏ugoÊç kad∏uba (m):
Nap´d:
Pr´dkoÊç maksymalna (km/h):
Na wysokoÊci (m):
Maksymalny zasi´g (km):
Przy pr´dkoÊci (km/h):
Ci´˝ar w∏asny (kg):
Ci´˝ar maksymalny (kg):
Uzbrojenie:
Liczba zbudowanych maszyn:

„Judy”
11,50
10,22
Jeden dwunastocylindrowy ch∏odzony cieczà
silnik widlasty Aichi AE1P Atsuta 32 (1 400 KM)
550
4 570
2 200
426
2 456
3 650
3 x 7,7 mm; 310 kg bomb
?

Êliwcem Cesarskiej Marynarki Wojennej
Japonii do koƒca wojny.
Obok samolotów myÊliwskich na okr´tach mia∏o stacjonowaç po osiemnaÊcie
(plus dwa w rezerwie) bombowców nurkujàcych Aichi D3A1 („Val”), które w tym
czasie by∏y podstawowà maszynà tego typu
na japoƒskich lotniskowcach.
Historia powstania tego samolotu si´ga
1936 r., kiedy rozpocz´to poszukiwania nast´pcy dotychczas eksploatowanego bombowca nurkujàcego Aichi D1A2. Projektanci w du˝ej cz´Êci oparli si´ na zakupionej
w Niemczech maszynie Heinkel He 70, który zosta∏ w kilku punktach skopiowany przy
sporzàdzaniu dokumentacji. Pierwsza maszyna prototypowa zosta∏a oblatana
w styczniu 1938 r. i ju˝ w czasie pierwszych
lotów wykryto szereg wad konstrukcji. Spowodowa∏o to cz´Êciowe przeprojektowanie
bombowca, który otrzyma∏ skrzyd∏a o wi´kszej rozpi´toÊci i mocniejszy silnik. Po ko-

lejnej serii prób w marcu 1939 r. zdecydowano si´ na skierowanie samolotu do produkcji seryjnej i w grudniu tego samego roku wytwórnia Aichi otrzyma∏a zamówienie
na pierwsze maszyny oznaczone jako Aichi
D3A1 Model 11 („Val”).
W 1942 r. na deskach kreÊlarskich powsta∏a nowa wersja bombowca nurkujàcego oznaczona jako D3A2 Model 22. Charakteryzowa∏a si´ ona mocniejszym silnikiem gwiazdowym Kinsei 54 i zapasem paliwa zwi´kszonym o siedemdziesiàt dziewi´ç litrów. Jednak z powodu zwi´kszenia
zu˝ycia paliwa przez nowy silnik zasi´g
zmniejszy∏ si´ i w tej sytuacji dalsze losy maszyny stan´∏y pod znakiem zapytania. Ostatecznie zdecydowano si´ podjàç produkcj´
seryjnà i wprowadziç nowà wersj´ na uzbrojenie jednostek bazowych i mniejszych lotniskowców, które nie mog∏y zaokr´towaç
posiadajàcych du˝à pr´dkoÊç làdowania
nast´pców Kugisho D3Y Suisei („Judy”).

Obok myÊliwców i bombowców na pok∏ady lotniskowców zgodnie z pierwotnà
dokumentacjà przebudowy mia∏a wejÊç
grupa osiemnastu samolotów bombowotorpedowych Nakajima B5N1 („Kate”).
Jednak ju˝ na tym etapie ustalania sk∏adu
poszczególnych grup lotniczych z powodu
ma∏ej pojemnoÊci hangarów nie przewidywano zabierania maszyn rezerwowych.
Historia jego powstania si´ga 1935 r.,
kiedy z∏o˝ono zamówienie na budow´ jednop∏atowego samolotu torpedowego
w uk∏adzie dolnop∏ata. W grudniu roku nast´pnego firma Nakajima ukoƒczy∏a budow´ pierwszego prototypu, który po zakoƒczeniu serii i wprowadzeniu kilku poprawek prób zosta∏ skierowany do produkcji
pod oznaczeniem Nakajima B5N1 Model
11. W wyniku uzyskanych doÊwiadczeƒ bojowych w Chinach zdecydowano si´ poddaç
maszyn´ pewnym modernizacjà. G∏ówne
zmiany ograniczy∏y si´ do wymiany jednostk´ nap´dowà na bardziej niezawodny silnik
Sakae, który zapewnia∏ wi´ksze bezpieczeƒstwo w dzia∏aniach morskich i przelotach nad morzem. Pod oznaczeniem Nakajima B5N2 Model 12 zosta∏ wprowadzony
do s∏u˝by na japoƒskich lotniskowcach
i w jednostkach làdowych.
W 1941 r. og∏oszono wymagania na nast´pc´ dotychczasowego samolotu bombowo-torpedowego B5N2. Ponownie do konkursu stan´∏a firma Nakajima, która przedstawi∏a pod oznaczeniem B6N1 Tenzan
wersj´ rozwojowà wczeÊniejszej maszyny.
Od pierwowzoru ró˝ni∏ si´ on zastosowaniem mocniejszego o 80% silnika i pewnymi zmianami w obrysie statecznika pionowego oraz os∏ony silnika. Wiosnà 1941 r.
dwa pierwsze prototypu zosta∏y oblatane,

Dane taktyczno-techniczne samolotów Nakajima B5N2, B6N1 i B6N2
Oznaczenie alianckie:
Rozpi´toÊç skrzyde∏ (m):
D∏ugoÊç kad∏uba (m):
Nap´d:

Pr´dkoÊç maksymalna (km/h):
Na wysokoÊci (m):
Maksymalny zasi´g (km):
Przy pr´dkoÊci (km/h):
Ci´˝ar w∏asny (kg):
Ci´˝ar maksymalny (kg):
Uzbrojenie:
Liczba zbudowanych maszyn:

„Kate”
15,51
10,30
Jeden czternastocylindrowy
ch∏odzony powietrzem
silnik gwiazdowy
Nakajima NK 1A
Sakae 11 (970 KM)
378
3 600
2 280
259
2 279
4 130
1 x 7,7 mm; torpeda o masie
800 kg lub 800 kg bomb
ponad 480
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„Jill”
14,89
14,89
10,74
10,86
Jeden czternastocylindrowy
Jeden czternastocylindrowy
ch∏odzony powietrzem
ch∏odzony powietrzem
silnik gwiazdowy
silnik gwiazdowy
Nakajima NK 7 A
Mitsubishi MK 4 T
Mamoru 11 (1 600 KM)
Kasei 25 (1 825 KM)
465
481
4 800
4 900
3 450
3 050
333
333
3 223
3 252
5 650
5 650
2 x 7,7 mm; torpeda o masie do 800 kg lub 800 kg
bomb
133
1 133

35

II WOJNA ÂWIATOWA
ale zawiód∏ niedopracowany silnik Nakajima Mamoru 11. Dopiero pod koniec
1942 r. uporano si´ z tym problemem i od
po∏owy 1943 r. pod oznaczeniem Nikajima
B6N1 Model 11 zacz´to wprowadzaç do
jednostek liniowych. Krótko po rozpocz´ciu produkcji zapad∏a decyzja o wstrzymaniu produkcji silników Mamoro 11 i w tej
sytuacji zdecydowano si´ zastosowaç silnik
Mitsubishi Kasei 25. Zmiana wymaga∏a tylko niewielkiego przeprojektowania os∏ony
silnika, a niejako przy okazji kolektor spalin
zastàpiono indywidualnymi rurami wydechowymi z ka˝dego cylindra. Tak zmodernizowany samolot otrzyma∏ oznaczenie
B6N2 Model 12.
W czasie bitwy o Mariany w czerwcu
1944 r. zadebiutowa∏ w roli bombowca nurkujàcego kolejny nast´pca s∏ynnego „Vala”
– Kugiosho D4Y1 Kai Model 21 „Judy”.
Historia powstania tej maszyny wià˝e si´
z wizytà japoƒskiej misji wojskowej
w III Rzeszy i jej zainteresowaniem prototypem bombowca nurkujàcego Heinkel He
118. Po przetransportowaniu maszyny do
Japonii i jej oblataniu opracowano za∏o˝enia konstrukcyjne, które mia∏y doprowadziç do powstania nowej generacji w∏asnych maszyn tego typu zdolnych do operowania z pok∏adów ma∏ych lotniskowców.
Lot pierwszego prototypu nastàpi∏ w grudniu 1940 r., ale w trakcie prób bombardowania z lotu nurkowego ujawni∏a si´ najwi´ksza wada maszyny – drgania skrzyde∏,
które powodowa∏y p´kni´cia dêwigarów.
Natychmiast wstrzymano monta˝ serii informacyjnej, która ostatecznie zosta∏a
ukoƒczona, ale w charakterze maszyn rozpoznawczych. Równie˝ debiut w czasie bitwy o Midway zakoƒczy∏ si´ nie najlepiej
dla dwóch ukoƒczonych maszyn (wodowa∏y na oceanie po zatopieniu w∏asnych lotniskowców), ale ostatecznie maszyny uzyska∏y akceptacj´ i zamówienie na produkcj´
seryjnà. Dopiero wprowadzenie gruntownych zmian konstrukcyjnych (ulepszenie
hamulców areodynamicznych i wzmocnienie dêwigarów) pozwoli∏o na rozpocz´cie
poczàwszy od marca 1943 r. masowej produkcji i wprowadzenie ich na uzbrojenie
w pierwotnej roli bombowców nurkujàcych.
W okresie poprzedzajàcym bitw´ o Mariany na pok∏ad Junyô zaokr´towano dziewi´ç
maszyn tego typu przystosowanych do startu z pok∏adów mniejszych lotniskowców.
Wszystkie zosta∏y utracone w czasie walki
lub próby làdowania na wyspie Guam.
Komory amunicyjne dla samolotów
Do magazynów amunicyjnych istnia∏a
mo˝liwoÊç zabrania nast´pujàcej maksymalnej konfiguracji uzbrojenia lotniczego:
pi´çdziesi´ciu czterech bomb o masie
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800 kg bomb, stu dziewi´çdziesi´ciu oÊmiu
bomb o masie 250 kg, trzystu czterdziestu
oÊmiu bomb o masie 60 kg i dwudziestu
siedmiu torped 91 Shiki. Komory zosta∏y
zlokalizowane przed i za przedzia∏ami urzàdzeƒ nap´dowych, a sk∏ad bomb zosta∏
umieszczony w bezpoÊredniej bliskoÊci
przedzia∏u torped lotniczych.
W magazynie torpedowym istnia∏a mo˝liwoÊç przygotowania dzi´ki znajdujàcym
si´ tam wytwornikom tlenu i spr´˝arkom
w tym samym czasie szeÊciu pocisków. Do
transportu amunicji lotniczej wykorzystywano podajniki zlokalizowane na rufie,
a 60 kg bomby by∏y transportowane ma∏ym
podajnikiem zlokalizowanym w cz´Êci dziobowej. Oba podajniki obs∏ugiwa∏y dolny
i górny hangar. Bomby i torpedy by∏y wyciàgane z ich skrzyƒ na lekkie wózki i za pomocà hydraulicznych podnoÊników przewo˝one na platform´ si´gajàcà oko∏o jednego metra nad poziom pok∏adu hangarowego. W ten sposób zabezpieczano si´
przed przedostaniem si´ rozlanej w czasie
tankowania benzyny lotniczej do przedzia∏u podnoÊników. Od tego miejsca bomby
i torpedy by∏y transportowane na jednoosiowych wózkach pod samoloty ustawione
w górnym hangarze lub na pok∏adzie lotniczym, na który by∏y podnoszone rufowym
podnoÊnikiem. Sama operacja uzbrajania
maszyn z regu∏y odbywa∏a si´ na pok∏adzie
lotniczym lecz istnia∏a mo˝liwoÊç (np.
w niesprzyjajàcych warunkach pogodowych) ich uzbrajania na górnym pok∏adzie
hangarowym.
Miejsce tankowania samolotów
i zbiorniki benzyny
Na pok∏adzie lotniczym zorganizowano
kilkanaÊcie miejsc przeznaczonych do tankowania samolotów. By∏y one zasilane
z dwóch g∏ównych linii dystrybucyjnych:
jednej dla benzyny A (wysokooktanowej
s∏u˝àcej do startu i walki na du˝ej pr´dkoÊci) i jednej benzyny B (niskooktanowej s∏u˝àcej do lotu z pr´dkoÊcià ekonomicznà).
Liczba dystrybutorów paliwa A pozwala∏a
na zatankowanie ka˝dego samolotu znajdujàcego si´ w maksymalnej odleg∏oÊci
25 m od stanowiska tankowania. Do nape∏niania zbiorników maszyn wykorzystywano
elastyczne w´˝e z pistoletowà koƒcówkà
i zaworem zwrotnym.
Paliwo lotnicze by∏o na okr´tach magazynowane w dwóch grupach zbiorników, jeden z nich znajdowa∏ si´ przed przedzia∏ami urzàdzeƒ nap´dowych, a drugi za nimi.
Ka˝da z grup by∏a podzielona na dwie sekcje, w której znajdowa∏a si´ benzyna A i B.
Ka˝dy zbiornik by∏ wyposa˝ony w przewód ssàcy, który si´ga∏ na g∏´bokoÊç do
10 cm od jego dna i na koƒcach by∏ wyposa-

˝ony w p∏ywaki zamykajàce o d∏ugoÊci
60 cm. Pozwala∏o to na zasysanie czystego
paliwa lotniczego do chwili ca∏kowitego
opró˝nienia zbiornika. Same zbiorniki by∏y
wyposa˝one w odwadniacze o g∏´bokoÊci
10 cm, które odprowadza∏y z benzyny wod´
i zanieczyszczenia. Ka˝dy zespó∏ zbiorników by∏ wyposa˝ony w stacj´ pompowà
sk∏adajàcà si´ z trzech pomp (po jednej dla
paliwa A, B i zanieczyszczeƒ). Ka˝da
z dwóch pomp benzyny by∏a pod∏àczona
przez sita do rur ssàcych zbiorników danej
grupy i z ich pomocà paliwo by∏o t∏oczone
do g∏ównej magistrali. Pompa zanieczyszczeƒ odprowadza∏a odpadki i wod´ z zbiorników do ma∏ego zbiornika umieszczonego
w przedziale pomp, skàd woda by∏a usuwana za burt´. Wszystkie pompy benzynowe
i zanieczyszczeƒ by∏y nap´dzane przez silniki elektryczne zlokalizowane w przedziale
powy˝ej nich. Poprzez system krzy˝owych
po∏àczeƒ istnia∏a mo˝liwoÊç prze∏àczenia
pompy paliwa A do podawania paliwa B
lub odwrotnie na wypadek uszkodzenia/zniszczenia danej pompy.
Stanowiska tankowania zosta∏y zlokalizowane na pok∏adzie lotniczym i hangarze
i by∏y zasilane przez dwie g∏ówne magistrale
(po jednej paliwa A i B). Wyloty magistral
znajdowa∏y si´ w po∏owie wysokoÊci dolnego i górnego hangaru oraz nieznacznie wystawa∏y ponad poziom pok∏adu lotniczego.
Zbiorniki benzyny stanowi∏y integralnà
cz´Êç kad∏uba i ich instalacja by∏a o tyle u∏atwiona, ˝e ich wymiary oraz ulokowanie zosta∏y wprowadzone do pierwotnej dokumentacji statków pasa˝erskich. Ich p∏aszcz
by∏ otoczony dodatkowà os∏onà i w ten sposób stworzonej przestrzeni znajdowa∏ si´
oboj´tny gaz CO2 majàcy za zadanie nie
dopuÊciç do wybuchu oparów benzyny.
W przypadku niebezpieczeƒstwa wybuchu
ten sam gaz by∏ pompowany do magistrali
paliwowych, samych zbiorników i przedzia∏ów wokó∏ pomp, zaworów i miejsc operowania i obs∏ugi.
Na zewnàtrz przedzia∏ów zbiorników paliwa lotniczego znajdowa∏y si´ os∏ony wykonane z 25 mm p∏yt pancernych Ducol. Jednak jak pokaza∏y doÊwiadczenia wojenne
by∏o to niewystarczajàce rozwiàzanie i ju˝
po Bitwie o Mariany (czerwiec 1944 r.)
wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia
na bokach i z góry tych przedzia∏ów przez
dodatkowy pancerz z betonu, który mia∏
zniwelowaç zakres zniszczeƒ spowodowanych eksplozjà bomby, miny lub torpedy
w tym rejonie kad∏uba.

Wyposaêenie radarowe
Jako jedna z pierwszych jednostek japoƒskiej marynarki wojennej Junyô otrzyma∏ w lipcu 1942 r. radar typu 21 Gô Kai 2
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Dane taktyczno-techniczne radaru 21 Gô
Oficjalne oznaczenie:
Wprowadzony na wyposa˝enie:
Zastosowanie:
D∏ugoÊç fali:
Moc:
Nadajnik:
Odbiornik:
Detektor:
SzerokoÊç wiàzki radarowej:
Zasi´g:
Ci´˝ar:
Liczba zbudowanych urzàdzeƒ:
Obs∏uga:

2 Shiki 2 Gô Denpa Tanshingi 1 Gata Kai 2 (= Typ 2 Model 2 Radar Model 1 Modernizacja 1)
sierpieƒ 1943 r.
du˝e jednostki nawodne
150 cm
5 kW
Oscylator z dwoma lampami elektronowymi T-310
UN-954
RE-3
Horyzontalnie - 17°, pionowo 30°.
Grupa samolotów: 100 km, pojedynczy samolot: 70 km, du˝e okr´ty nawodne 20 km. B∏àd pomiaru 5°- 8°
840 kg
30-40 sztuk
2 radarzystów + 2-3 telefonistów

Dane taktyczno-techniczne radaru 13 Gô
Oficjalne oznaczenie:
Wprowadzony na wyposa˝enie:
Zastosowanie:
D∏ugoÊç fali:
Moc:
Nadajnik:
Odbiornik:
Detektor:
SzerokoÊç wiàzki radarowej:
Zasi´g:
Ci´˝ar:
Liczba zbudowanych urzàdzeƒ:
Obs∏uga:
(obserwacji powietrznej) produkcji Tôshiba & Nihon Onykô. Jego materacowa antena Gata 6 przystosowanà do wysy∏ania i odbierania impulsów radarowych zainstalowano na pomoÊcie przed kominem w miejscu zajmowanym do tej pory przez anten´
radionamiernika. Dipole antenowe zosta∏y
horyzontalnie spolaryzowane i ka˝dy z czterech elementów mia∏ d∏ugoÊç 75 cm. Natomiast bliêniaczy Hiyô swój pierwszy radar
tego samego typu otrzyma∏ jesienià tego samego roku. Pomieszczenie operatorów radaru zosta∏o zlokalizowane w strukturze
nadbudówki w pomieszczeniu zajmowanym dotychczas przez goniometr.
W trakcie prac polegajàcych na wzmacnianiu artylerii przeciwlotniczej, w marcu
(Hiyô) lub lipcu – sierpniu 1943 r. (Junyô)
usuni´to reflektor nr 4 (znajdujàcy si´
w cz´Êci rufowej na lewej burcie) i na jego
miejscu zainstalowano anten´ drugiego
urzàdzenia radarowego typu 21, którà podobnie jak reflektor równie˝ mo˝na by∏o
opuszczaç i podnosiç.
W czasie przeglàdu stoczniowego po bitwie na Morzu Filipiƒskim na Junyô zainstalowano dodatkowy radar typu 13 Gô
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3 Shiki 1 Gô Denpa Tanshingi 3 Gata (= Typ 3 Model 1Radar Model 3)
marzec 1943 r.
du˝e jednostki nawodne
200 cm
10 kW
Oscylator typu 2C z dwoma lampami elektronowymi T-311
UN-954
RE-3
Horyzontalnie - 34°, pionowo 17° 30’
Grupa samolotów: 100 km, pojedynczy samolot: 50 km. B∏àd pomiaru ± 10°
110 kg
1 000 sztuk
2 radarzystów + 2 telefonistów
(obserwacji powietrznej). Jego anten´ zamontowano na specjalnie do tego celu zainstalowanym maszcie sygna∏owym, który
zosta∏ ulokowany tu˝ za nadbudówkà. Rol´
wczesnego ostrzegania lotniczego z powodzeniem wype∏nia∏ wczeÊniejszy radar, a jedynà zaletà nowego zestawu by∏ stosunkowo niewielki ci´˝ar wynoszàcy tylko 110 kg.

Pasywne urzàdzenia radarowe
Nie zaniedbano równie˝ po wielu okupionych ci´˝kimi stratami lekcjach o amerykaƒskich radarach. Urzàdzenie do odbio-

ru fal centymetrowych znane jako Gata 3
mog∏o odbieraç fale radarowe o d∏ugoÊci
3-75 cm. Obrotowa paraboliczna antena
w kszta∏cie dysku o Êrednicy 4,50 cm by∏a
montowana na maszcie sygna∏owym dziobowej nadbudówki. Na obu jednostkach
zosta∏y one zainstalowane wiosnà/latem
1944 r.
Powy˝sze urzàdzenia ostrzegawcze zosta∏y ulokowane w tych samych pomieszczeniach, w których wczeÊniej zainstalowano urzàdzenia radarowe.
(ciàg dalszy nastàpi)

Dane taktyczno-techniczne Gata 3
Wprowadzony na wyposa˝enie:
Zastosowanie:
D∏ugoÊç wychwytywanej fali:
Odbiornik:
Detektor:
Zasi´g:
Ci´˝ar:
Liczba zbudowanych urzàdzeƒ:
Obs∏uga:

kwiecieƒ 1944 r.
jednostki nawodne
3-75 cm
UZ 6C6
Krystaliczny
?
?
200 sztuk
2 operatorów + 2 telefonistów
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Aryeh Wetherhorn (Izrael)

Albert W. Grant w stoczni Mare Island. 20.02.1945.
fot. zbiory Artur D. Baker III

Albert W. Grant
Po co sà przyjaciele?
cz´Êç II – W CieÊninie Surigao
W cz´Êci pierwszej artyku∏u przedstawiono charakterystyk´ okr´tu oraz ludzi, którzy
zostali przydzieleni do jego za∏ogi. Niniejsza cz´Êç opisuje wydarzenia zwiàzane z konkretnà bitwà oraz wp∏yw doktryny wojennej i taktyki dzia∏ania na okr´t podczas bitwy.

Kiedy wywiad amerykaƒski uzyska∏ informacje, ˝e Japoƒczycy majà zamiar
wzmóc wysi∏ki aby pokonaç si∏y inwazyjne,
Marynarka Stanów Zjednoczonych podj´∏a
kroki dla zabezpieczenia swych transportowców. Okr´ty wsparcia ogniowego otrzyma∏y wi´c zadanie blokowania od po∏udnia
podejÊcia poprzez cieÊnin´ Surigao do kotwicowiska floty inwazyjnej. Dowódca si∏
amerykaƒskich kontradmira∏ Oldendorff
mia∏ do dyspozycji wiele okr´tów. Dla zablokowania Japoƒczyków wykorzysta∏ szeÊç
starych pancerników, które patrolowa∏y
pó∏nocne wejÊcie do CieÊniny, p∏ywajàc
tam i z powrotem w jej poprzek. Na po∏udnie od ich linii znajdowa∏y si´ dwa zespo∏y
krà˝owników. Trzy okr´ty stanowi∏y Zespó∏
Prawego Skrzyd∏a i p∏ywa∏y tam i z powrotem w zachodniej cz´Êci cieÊniny. Pi´ç innych tworzy∏o Zespó∏ Prawego Skrzyd∏a
i patrolowa∏o na wschód od pozosta∏ych
krà˝owników. Niszczyciele zosta∏y przydzielone do os∏ony wi´kszych okr´tów, lecz
w przypadku pojawienia si´ Japoƒczyków
mia∏y po∏àczyç si´ w jeden zespó∏ i przeprowadziç klasyczny atak torpedowy. 56 Eska-
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dra Niszczycieli zosta∏a przydzielona do
Prawego Skrzyd∏a, a Lewe Skrzyd∏o os∏ania∏a 24 Eskadra. Zorganizowany napr´dce
z kilku niszczycieli dywizjon oznaczony
„X-ray”, mia∏ stanowiç pewnà os∏on´ pancerników w czasie kiedy inne niszczyciele
wykonywa∏y atak torpedowy. Dodatkowe
si∏y stanowi∏o 39 kutrów torpedowych, które znajdowa∏y si´ dalej na po∏udnie, rozrzucone wzd∏u˝ cieÊniny. Ich zadaniem by∏o
zaalarmowanie o nadchodzàcym zespole
japoƒskim oraz doprowadzenie do starcia,
podczas którego mog∏yby wykonaç ataki
torpedowe. Wyznaczona do os∏ony kotwicowiska transportowców 54 Eskadra Niszczycieli mia∏a bardzo ambitnego dowódc´.
Kiedy dowiedzia∏ si´ o przydzieleniu swojej
eskadry do si∏ blokujàcych cieÊnin´, ochotniczo zg∏osi∏ jà dowódcy do wykonania ataku torpedowego oraz przedstawi∏ plan skierowania jej dalej na po∏udnie ni˝ pozosta∏ych okr´tów po∏udniowego skrzyd∏a. Mimo, ˝e si∏y Japoƒczyków kierujàcych si´ ku
cieÊninie Surigao by∏y niewielkie i dysponowa∏y zbyt s∏abà artylerià, o Êwicie 25 paêdziernika 1944 roku kontynuowa∏y marsz

ku akwenowi zgrupowania transportowców. Tak przedstawia∏o si´ t∏o akcji niszczycieli.
Poprzedniego dnia s∏oƒce zasz∏o o 18.20,
a Êwiat∏o ksi´˝yca rozjaÊnia∏o mrok w niewielkim stopniu. WidzialnoÊç by∏a przypuszczalnie mniejsza ni˝ dwie mile. Okr´ty
amerykaƒskie porusza∏y si´ powoli tam
i z powrotem u pó∏nocnego wejÊcia do cieÊniny. Dowodzàcy ca∏oÊcià si∏ kontradmira∏
Oldendorff dowodzi∏ tak˝e Zespo∏em Prawego Skrzyd∏a. Si∏ami lewego skrzyd∏a dowodzi∏ kontradmira∏ Russell Berkey.
Na okr´tach trwa∏a rutynowa s∏u˝ba.
Wachty maszynowe wykonywa∏y swoje zadania. Ciàgle kontrolowa∏y przep∏ywy wody, paliwa oraz powietrza kot∏ów i na bie˝àco, zgodnie z poleceniami wachty na pomoÊcie bojowym, regulowa∏y ich wydajnoÊç.
Pe∏niàcy s∏u˝b´ na pomoÊcie oficerowie
wachtowi czuwali nad utrzymaniem pozycji
niszczycieli w szyku wzgl´dem okr´tu flagowego Eskadry. Ten z kolei kontrolowa∏
swojà pozycj´ w stosunku do szyku pancerników. Operatorzy radarów, hydrolokatorów i obserwatorzy, wpatrzeni w swoje
przyrzàdy wypatrywali nadchodzàcego wroga. Wachty radiowe i sygna∏owe by∏y tak˝e
w stanie gotowoÊci bojowej tak, aby natychmiast przekazywaç na pomosty wszelkie informacje i polecenia otrzymane z okr´tów
flagowych. Pierwszy meldunek o nawiàza-
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niu kontaktu nadszed∏ przed pó∏nocà od
kutrów torpedowych. Wszystkie okr´ty by∏y
w gotowoÊci bojowej. Czeka∏y.
Dziewi´ç niszczycieli 56 Eskadry zosta∏o
podzielonych na trzy zespo∏y po trzy okr´ty.
Komandor Smoot na Newcomb prowadzi∏
zespó∏ Êrodkowy uzupe∏niany przez niszczyciele Richard P. Leary i Albert W. Grant.
Pó∏nocna grupa, którà dowodzi∏ komandor
Conley, by∏a z∏o˝ona z flagowego Robinson
oraz z Halford i Bryant. Grupa po∏udniowa: Heywood L. Edwards, Leutze
i Bennion by∏a dowodzona przez komandora porucznika Boulware najstarszego z dowódców tych okr´tów. Eskadra porusza∏a
si´ z pr´dkoÊcià 5 w´z∏ów tam i z powrotem, równolegle do szyku pancerników,
które znajdowa∏y si´ od niej tu˝ na pó∏noc.
Wszyscy cz∏onkowie za∏óg niszczycieli niecierpliwie czekali na pojawienie si´ wroga.
Meldunki radiowe z kutrów torpedowych
i póêniej okr´tów 54 Eskadry Niszczycieli
wskazywa∏y, ˝e Japoƒczycy ciàgle si´ zbli˝ali. Admira∏ Oldendorff poinformowa∏ za∏ogi okr´tów, ˝e si∏y nieprzyjaciela sk∏adajà
si´ z dwóch pancerników, jednego lub
dwóch krà˝owników oraz niszczyciela.
Okr´ty 56 Eskadry Niszczycieli mia∏y skierowaç si´ w stron´ zbli˝ajàcego si´ wroga
tak, aby ich zespo∏y wykona∏y atak torpedowy pod nieco ró˝niàcymi si´ kàtami. Atak
mia∏ byç przeprowadzony pod os∏onà ciemnoÊci, a niszczyciele mia∏y polegaç na swych
doskona∏ych radarach. Obsady dzia∏ znajdowa∏y si´ na swoich stanowiskach gotowe
do prowadzenia ognia. Sukces ataku torpedowego zale˝a∏ jednak od niepostrze˝onego zbli˝enia si´ atakujàcych na odleg∏oÊç
umo˝liwiajàcà wystrzelenie ÊmiercionoÊnych „ryb”. Niszczyciele mog∏y wystrzeliç
z ró˝nych kierunków w stron´ Japoƒczyków 45 pocisków. By∏a to po∏owa torped
b´dàcych na uzbrojeniu Eskadry. Nawet
jednak gdyby zosta∏y zauwa˝one, biegnàce
jednoczeÊnie z ró˝nych kierunków torpedy
by∏y trudne do wymanewrowania. Po wykonaniu ataku niszczyciele mia∏y si´ wycofaç
na okreÊlonà wczeÊniej pozycj´. Tam mia∏y
si´ przegrupowaç i dalej Êcigaç wroga albo
wykonaç ponowny atak pozosta∏ymi torpedami.
Pe∏niàcy s∏u˝b´ marynarze ponownie
sprawdzili gotowoÊç obs∏ugiwanego uzbrojenia. G∏ówna cz´stotliwoÊç taktycznej radiostacji fonicznej zosta∏a ustawiona na
3845 kHz. Mikrotelefony i g∏oÊniki na pomoÊcie zosta∏y po∏àczone z radiostacjà.
Druga cz´stotliwoÊç – 2748 kHz, zwana
wspólnà cz´stotliwoÊcià zespo∏u, by∏a przeznaczona dla okr´tów prawego skrzyd∏a,
w którego sk∏adzie znajdowa∏a si´ 56 Eskadra Niszczycieli. Nie by∏a ona tak cz´sto
u˝ywana jak cz´stotliwoÊç taktyczna. Po-
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czàtkowe nastawy torped ustalono na
1,52 m (5 stóp), zadano du˝à pr´dkoÊç i wy∏àczono ˝yroskopy. Poniewa˝ torpedy przenosi∏y ograniczonà iloÊç paliwa i ich bieg
móg∏ trwaç tylko kilka minut. Im wi´ksza
by∏a ich pr´dkoÊç, tym szybciej wyczerpywa∏y swój zapas energii. Przy du˝ej pr´dkoÊci 46 w´z∏ów, przenoszone przez niszczyciele elektryczne torpedy Mark XV mog∏y
przebyç oko∏o 5,5 km (6 tys. jardów). Torpedy te mog∏y byç ustawiane tak˝e na ma∏à
pr´dkoÊç – 27 w´z∏ów i zasi´g ich wynosi∏
wtedy oko∏o 13,7 km (15 tys. jardów), albo
na pr´dkoÊç poÊrednià 34 w´z∏ów, przy której mia∏y zasi´g 9,1 km (10 tys. jardów).
G∏´bokoÊç biegu torped mog∏a byç zadawana pomi´dzy 1,52 m, a 15,24 m (od 5 do
50 stóp). Wi´ksze nastawy stosowano dla
zidentyfikowanych, du˝ych celów. Kiedy
cele by∏y nierozpoznane torpedy ustawiano
na najmniejszà g∏´bokoÊç – 1,52 m. Torpedy by∏y wyposa˝one w ˝yroskopy, które po
wystrzeleniu umo˝liwia∏y im ustawienie na
w∏aÊciwym kursie, nawet wtedy kiedy wyrzutnie nie by∏y naprowadzone bezpoÊrednio na cel. W ka˝dym przypadku, dla dotarcia do niego torpeda potrzebowa∏a od 4 do
10 minut. Jej kurs musia∏ wi´c zawsze byç
nastawiony w taki sposób, aby po tym czasie znalaz∏a si´ ona w miejscu jego spodziewanego po∏o˝enia. Przy wystrzeliwaniu kilku torped wykorzystywano taktyk´ wachlarza, która polega∏a na odchylaniu biegu
ka˝dej z nich kolejno o jeden stopieƒ tak,
aby przeciwdzia∏aç mo˝liwym unikom nieprzyjaciela oraz b∏´dnym wyliczeniom.
Rozproszenie salwy utrudnia∏o wykonywanie przez cel manewrów zwiàzanych z unikni´ciem trafienia. Wymienione wy˝ej zasady by∏y standardowà taktykà stosowana
przez Amerykanów w 1944 roku. Brytyjska
taktyka z tego samego okresu polega∏a na
naprzemiennym ustawieniu g∏´bokoÊci biegu torped na 1,83 m i 2,44 m (6 i 8 stóp)
oraz zadaniu kàtów odchyleƒ kolejnych torped o 3,5 stopnia. Pr´dkoÊç brytyjskich torped by∏a zadawana na 40 w´z∏ów przy zasi´gu oko∏o 10 km (11 tys. jardów). Nowoczesne torpedy kierowane przewodowo
oraz torpedy samonaprowadzajàce pojawi∏y si´ dopiero kilkanaÊcie lat póêniej.
Oczekiwanie skoƒczy∏o si´ o 03.20.
ObecnoÊç nieprzyjaciela na Êrodku cieÊniny
pokaza∏ wówczas ekran stacji radiolokacyjnej w centrali bojowej. Obracajàcy si´ radar
dozoru nawodnego SG rozÊwietla∏ co jakiÊ
czas jego powierzchni´ jaÊniejszà plamkà
odbitego echa. Odleg∏oÊç i namiar na cel
zosta∏y przekazane do stanowiska kierowania artylerii. Na wi´kszych okr´tach w tym
samym kierunku ustawiono radary kierowania ogniem, których charakterystyki
elektroniczne pozwala∏y na precyzyjne po-

miary odleg∏oÊci. Ich anteny nie obraca∏y
si´ tak, jak anteny radarów dozorowych poniewa˝ przybli˝one po∏o˝enie nieprzyjaciela by∏o ju˝ wówczas znane. Analiza przeprowadzona w centrali dowodzenia pozwoli∏a na scharakteryzowanie celu jako trzech
okr´tów poruszajàcych si´ kursem pó∏nocnym, z pr´dkoÊcià 12 w´z∏ów. Informacja
o nawiàzaniu kontaktu zosta∏a przekazana
na wszystkie okr´ty poprzez radiostacj´
taktycznà poprzez g∏osowy obwód UHF.
O 03.35 Admira∏ rozkaza∏ ruszyç do akcji
niszczycielom przekazujàc przez radiostacj´ polecenie: „Bàdêcie wielcy ch∏opaki!”.
Nast´pne wydarzenia podyktowane by∏y
przez standardowe procedury i plany bojowe. Pancerniki i krà˝owniki oczekiwa∏y na
zbli˝enie si´ nieprzyjaciela. W za∏o˝eniach
bojowych mia∏y otworzyç ogieƒ kiedy wróg
znajdzie si´ w przedziale odleg∏oÊci od
15,5 km do 18,3 km (od 17 tys. do 20 tys.
jardów). Dowódca ich zespo∏u zmieni∏ jednak te za∏o˝enia polecajàc swoim okr´tom
otwarcie ognia ju˝ w odleg∏oÊci 23,8 km.
Pozostawi∏o to mniej czasu na przeprowadzenie akcji przez niszczyciele, które skierowa∏y si´ do ataku torpedowego. Sekcja 1
56 Eskadry wesz∏a na kurs 160° i zwi´kszy∏a pr´dkoÊç do 10 w´z∏ów. Pozosta∏e dwie
sekcje oczekiwa∏y na instrukcje.
O 03.37 Sekcje 2 i 3 wykona∏y zwrot na
kurs 180° i zwi´kszy∏y pr´dkoÊç do 15 w´z∏ów. Okr´ty ka˝dej sekcji podà˝a∏y Êladem
swoich prowadzàcych. W podanej przez radiostacj´ taktycznà na pomosty bojowe
okr´tów informacji okreÊlono kurs nieprzyjaciela na 010°, a jego pr´dkoÊç na 12 w´z∏ów. Na Albert W. Grant meldunek ten
zaznaczono wÊród w∏asnych nakresów, potwierdzajàc tym samym dok∏adnoÊç w∏asnego Êledzenia celu.
Do akcji zacz´∏y wchodziç kolejne zespo∏y okr´tów. Na ograniczonych wodach cieÊniny Surigao manewrowa∏y teraz 43 amerykaƒskie jednostki bojowe. ¸atwo by∏o pope∏niç b∏àd, który móg∏ mieç tragiczne konsekwencje dla za∏óg okr´tów w∏asnych czy
sprzymierzonych. O 03.39 komandor Smoot poleci∏ pozosta∏ym dwóm sekcjom
zwi´kszenie pr´dkoÊci do 20 w´z∏ów, podczas gdy jego sekcja Nr 1 do czasu wyjaÊnienia si´ sytuacji mia∏a poruszaç si´ w dalszym ciàgu z pr´dkoÊcià 10 w´z∏ów. Wszystkie one kierowa∏y si´ w stron´ ustalonej
wczeÊniej pozycji, z której mia∏y przeprowadziç kombinowany atak torpedowy.
W tym samym czasie dowódca krà˝owników prawego skrzyd∏a kontradmira∏ Berkey na Pheonix, przekaza∏ 24 Eskadrze informacj´, ˝e 56 Eskadra ju˝ atakuje. Pierwsza z tych Eskadr mia∏a trzymaç si´ z daleka aby nie zas∏aniaç celu. W przypadku braku specjalnych rozkazów ka˝dy z niszczy-
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cieli powinien podà˝aç Êladem torowym
okr´tu flagowego w∏asnej Eskadry. Niszczyciele kierowa∏y si´ na pozycj´ do wyprowadzenia skoordynowanego ataku torpedowego z ró˝nych kierunków.
W ciàgu dwóch minut Sekcja 3 znalaz∏a
si´ na kursie 250° i zwi´kszy∏a pr´dkoÊç do
20 w´z∏ów. Prowadzàcy Sekcj´ 2 Robinson
po∏o˝y∏ si´ na kurs 170° i zwi´kszy∏ pr´dkoÊç. Sekcja mia∏a przygotowaç si´ do stawiania zas∏ony dymnej. Radiostacja taktyczna wype∏ni∏a si´ meldunkami i rozkazami wszystkich dowódców do podleg∏ych
im grup okr´tów. Posiadajàce radiostacje
typu MN niszczyciele trzeciej sekcji mia∏y
dodatkowà cz´stotliwoÊç g∏osowà. Okr´ty
pozosta∏ych sekcji nie by∏y wyposa˝one
w takie radiostacje, nie mo˝na wi´c stwierdziç jak bardzo by∏y one pomocne. Radiostacje typu MN znajdowa∏y si´ bowiem na
pomostach bojowych, które by∏y zaciemnione i dlatego te˝ nie prowadzono ich
dzienników. Radiostacje taktyczne mia∏y
natomiast dodatkowe wyjÊcia odbiorników
w kabinie radiowej, w której pe∏niàcy
wacht´ radiooperator odnotowywa∏ transmisje.
O 03.45 Sekcja 3 otrzyma∏a rozkaz po∏o˝enia si´ na kurs 230° i zwi´kszenia pr´dkoÊci do 25 w´z∏ów. Niszczyciele znalaz∏y si´
w odleg∏oÊci umo˝liwiajàcej atak. Nieprzyjaciel zbli˝y∏ si´ wkrótce na odleg∏oÊç,
w której mog∏y byç u˝yte tak˝e dzia∏a du˝ych kalibrów pancerników i krà˝owników.
Lider Sekcji 2 zaalarmowa∏ swoje okr´ty:
„To b´dzie ju˝ nied∏ugo, miejcie swoje ryby
w pogotowiu”. Sekcja 1 zacz´∏a teraz zwi´kszaç pr´dkoÊç do 15 w´z∏ów, a echa wrogich okr´tów pojawi∏y si´ tak˝e na radarach
niszczycieli Sekcji 2.

By∏y to trzy oddzielne cele. Najbli˝szy
z nich znajdowa∏ si´ w namiarze 195°, w odleg∏oÊci oko∏o 16 200 m. OkreÊlono, ˝e cele
te porusza∏y si´ kursem 325°, z pr´dkoÊcià
18 w´z∏ów. Niszczyciele Sekcji 2 otrzyma∏y
rozkaz przygotowania pi´ciotorpedowych
salw i nastawienia torped na pr´dkoÊç 30
w´z∏ów. Oficerowie torpedowi wprowadzili
dane do swych dalocelowników, a dowódcy
wyrzutni zadali nastawy torped. W ciàgu
kilku minut niszczyciele mog∏y znaleêç si´
w zasi´gu strza∏u. WidzialnoÊç by∏a z∏a.
S∏oƒca nie by∏o ju˝ na niebie od 18.20, a do
brzasku zosta∏o oko∏o godziny. Dodatkowo, oprócz ciemnoÊci, cieÊnina przez ca∏y
czas by∏a spowita chmurami, a przelotne
deszcze moczy∏y od czasu do czasu ludzi na
otwartych pomostach bojowych. Nawigacj´
utrudnia∏ silny pràd o pr´dkoÊci 6-7 w´z∏ów, p∏ynàcy przez cieÊnin´ w kierunku po∏udniowym.
Krà˝owniki lewego skrzyd∏a otworzy∏y
ogieƒ o 03.51. Niszczyciele 56 Eskadry nie
osiàgn´∏y jednak jeszcze pozycji do odpalenia torped. Okr´t flagowy Eskadry bez zasygnalizowania zmieni∏ kurs na 210°. Albert
W. Grant w dalszym ciàgu porusza∏ si´ kursem 200°, a jego oficer wachtowy próbowa∏
utrzymaç okr´t na pozycji. Dowódca krà˝owników lewego skrzyd∏a tak˝e obserwowa∏ radar i ostrzeg∏ okr´ty swojego zespo∏u:
„Te trzy maluchy z przodu sà nasze, próbujà dojÊç do brzegu”. Ówczesne radary japoƒskie nie by∏y tak doskona∏e jak amerykaƒskie i kiedy okr´ty znajdowa∏y si´ w pobli˝u wyspy operatorzy mieli k∏opoty z odró˝nieniem ich echa od obrazu làdu. Linia
okr´tów amerykaƒskich rozpocz´∏a ostrza∏.
Niszczyciele nie by∏y ciàgle gotowe do odpalenia torped. Potrzebowa∏y jeszcze 3-4

minut, aby zbli˝yç si´ na efektywnà odleg∏oÊç strza∏u. Komandor Smooth na
Newcomb obróci∏ si´ na prawà burt´
i ostrzeg∏ swojà Sekcj´: „Bàdêcie gotowi do
otwarcia ognia”. W tym czasie wi´ksze
okr´ty ju˝ strzela∏y, kierujàc ogniem za pomocà swych radarów. Krà˝owniki lewego
skrzyd∏a Denver i Louisville, mia∏y k∏opoty
z podzia∏em celów. Kierujàcy ogniem tego
pierwszego zgubili zupe∏nie swój cel po odpaleniu pierwszej salwy. Ponowne nawiàzanie kontaktu zaj´∏o minut´. Cel znajdowa∏
si´ w namiarze 163° w odleg∏oÊci jedynie
8 500 m. Krà˝ownik rozpoczà∏ jego ostrza∏
najpierw ze swych dzia∏ uniwersalnych
127 mm, a potem ze swej artylerii g∏ównej
152 mm.
Krótko po 04.00 Newcomb wystrzeli∏
swoje torpedy. Nieprzyjaciel by∏ widziany
z odleg∏oÊci 5 700 m w namiarze 200°, przy
kàcie celu 90°. Okr´ty nieprzyjaciela p∏yn´∏y kursem 290°, z pr´dkoÊcià 9 w´z∏ów. Pi´ç
torped niszczyciela zosta∏o odpalone
w trzysekundowych odst´pach. Poniewa˝
wyrzutnie nie mog∏y byç obrócone bezpoÊrednio na spodziewane miejsce po∏o˝enia
celu ich ˝yroskopy zosta∏y nastawione na
kàt 40°, przy nastawie g∏´bokoÊci 1,83 m.
Torpedy uzbroi∏y si´ po przebyciu oko∏o
460 m mogàc teraz eksplodowaç po trafieniu w jakikolwiek cel. Zgodnie ze standardowà taktykà strzelania ró˝nice pomi´dzy
nastawami kursów kolejnych torped wynosi∏y jeden stopieƒ. Komandor Smoot zdo∏a∏
nadaç w zat∏oczony eter: „Strzelajcie kiedy
b´dziecie gotowi i nie zas∏oni´ci dymem”.
Nast´pnym okr´tem w szyku by∏ Richard P.
Leary, który by∏ nieco z ty∏u za liderem.
Niszczyciel zwi´kszy∏ pr´dkoÊç do 27 w´z∏ów i wykona∏ zwrot na kurs 270°. Kiedy

Albert W. Grant w stoczni Mare Island. 20.02.1945.
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Niszczyciel Leutze, 02.04.1944.

tylko by∏ gotowy wystrzeli∏ z odleg∏oÊci ponad 6 500 m pi´ç swych torped ustawionych
na kurs 223°, przy namiarze celu 223° i kàcie 100°. Zgodnie z danymi radaru cel porusza∏ si´ kursem 302° i teraz w∏aÊnie si´ zatrzyma∏. Tak jak na Newcomb, nastawy rozchylenia jego salwy i g∏´bokoÊci torped zosta∏y ustalone zgodnie z klasycznà taktykà
strzelania torpedowego. Kàt ˝yroskopu zosta∏ zadany na 33 stopnie w prawo. Jednak
tylko trzy torpedy opuÊci∏y okr´t. Dwie na
skutek awarii elektrycznych pozosta∏y w wyrzutniach. W takich przypadkach specjalnie
przydzielony do tego celu marynarz mia∏ za
zadanie r´czne ich odpalenie. Tym razem
jednak, kiedy bieg∏ na swoje stanowisko poÊliznà∏ si´ na mokrym pok∏adzie i upad∏.
Albert W. Grant porusza∏ si´ tak˝e kursem 270° i kilka sekund po Leary wystrzeli∏
swoje pi´ç torped z rufowego zespo∏u, z odleg∏oÊci oko∏o 6 300 m od celu. Kurs podstawowy torped nastawiono na 209°, kàt
129°, przy namiarze 209°. Podobnie jak na
Leary przybli˝ony kurs celu okreÊlono na
260°, chocia˝ teraz nieprzyjaciel zastopowa∏. Niemal jednoczeÊnie na radarach obydwu niszczycieli odnotowano echa spowodowane wybuchami upadajàcych pocisków,
które wzi´to za rzeczywiste cele. Ponownie
zadano wi´c nastawy torped zgodnie z klasycznà taktykà strzelania torpedowego,
z wyjàtkiem nastawy kàta ˝yroskopu, którà
zadano na 24 stopnie w prawo. Natychmiast po wystrzeleniu salwy dowódca niszczyciela, komandor porucznik Nisewaner,
zameldowa∏ o swej akcji i okr´t rozpoczà∏
manewry stosujàc uniki oraz zaczà∏ stawiaç
zas∏on´ dymnà. Ster niszczyciela zosta∏ wy-
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∏o˝ony na lewo i potem na prawo dla zmylenia obserwatorów nieprzyjaciela oraz
upoÊledzenia celnoÊci jego ognia. P∏ynàc
z pr´dkoÊcià 25 w´z∏ów, zwrot o 180 stopni
Albert W. Grant wykona∏ w ciàgu minuty
i 54 sekund. Majàc ster wy∏o˝ony o 35 stopni na burt´, okr´t po∏o˝y∏ si´ na kontrkurs
w odleg∏oÊci niespe∏na 800 m od miejsca,
w którym rozpoczà∏ manewr. Od wystrzelenia torped min´∏o tylko 15 sekund. Obsada
kot∏owni poda∏a do kot∏ów wi´ksze iloÊci
paliwa, nie zmieni∏a natomiast iloÊci podawanego powietrza. W rezultacie, w czasie
krótszym ni˝ minuta, z obydwu kominów
niszczyciela pocz´∏y wydobywaç si´ k∏´by
g´stego, czarnego dymu, zabarwionego tak
przez malutkie czàsteczki nieca∏kowicie
spalonego paliwa i sadzy. Dzia∏anie takie
nale˝a∏o tak˝e do klasycznej taktyki ataku
torpedowego niszczycieli. W tym wypadku
skutecznoÊç zas∏ony dymnej dla przes∏oni´cia przed ogniem nieprzyjaciela by∏a wàtpliwa, bowiem i tak by∏o ciemno. Za dnia jednak dym móg∏ zakryç okr´t przed nieprzyjacielskimi dalocelownikami optycznymi.
56 Eskadra Niszczycieli zacz´∏a wycofywaç si´ na pó∏noc. Po obydwu burtach
okr´tów zacz´∏y teraz rozrywaç si´ pociski
nieprzyjaciela. Kilka pochodzi∏o z japoƒskich dzia∏ 150 mm, pozosta∏e nadlatywa∏y
z ró˝nych, innych kierunków. Marynarz
majàcy awaryjnie odpalaç torpedy na
Richard P. Leary, by∏ gotowy do r´cznego
wystrzelenia dwóch torped pozostajàcych
w wyrzutniach, jednak manewrujàcy Albert
W. Grant przes∏oni∏ cel. Pozosta∏e dwa
niszczyciele podà˝a∏y Êladem flagowego
Newcomb. Powinny byç oko∏o 500 m za

nim, jednak manewrowanie i niedostatki
∏àcznoÊci zwiàzane z przecià˝eniem radiostacji spowodowa∏y, ˝e obydwa okr´ty pozosta∏y daleko z ty∏u. O 04.07 Albert W.
Grant by∏ ponad 1 500 m za Newcomb. Od
momentu, w którym wystrzelono torpedy
min´∏o niemal 4 minuty. Stawiajàcy zas∏on´
dymnà Newcomb po∏o˝y∏ si´ wówczas na
kurs 030°, tak ˝e podà˝ajàce jego Êladem
pozosta∏e dwa okr´ty sekcji, sta∏y si´ ∏atwymi celami. Wtedy te˝ Albert W. Grant
otrzyma∏ swe pierwsze trafienie. Pocisk wybuch∏ wÊród pustych ∏usek zgromadzonych
na rufie okr´tu. Uszkodzona zosta∏a rufowa wie˝a 127 mm. Komandor porucznik
Nisewaner obawia∏ si´, ˝e uszkodzenia
uniemo˝liwià mu przeprowadzenie kolejnego ataku i postanowi∏ wystrzeliç pi´ç torped pozostajàcych w dziobowym zestawie
wyrzutni. Niszczyciel zacz´∏y trafiaç kolejne
pociski. Niektóre z nich nadlatywa∏y z prawej, inne z lewej burty. Sta∏o si´ jasne, ˝e
Albert W. Grant zosta∏ schwytany w dwa
ognie i strzela∏y do niego zarówno okr´ty
nieprzyjaciela, jak i w∏asne. Z poÊród jednostek amerykaƒskich celowa∏y w niego
obydwa krà˝owniki Denver i Loiusville.
W ciàgu minuty w eter pop∏ynà∏ rozpaczliwy krzyk: „Strzelacie w okr´ty 56 Eskadry.
JesteÊmy na Êrodku cieÊniny”. Nieca∏à minut´ póêniej powtórzono jeszcze raz:
„Strzelacie do nas!”. Admira∏ Oldendorff,
który szybko zorientowa∏ si´ w sytuacji natychmiast wys∏a∏ rozkaz „Wszystkie okr´ty
wstrzymaç ogieƒ!”. By∏o jednak za póêno
aby zatrzymaç wystrzelone ju˝ pociski. Kolejne cztery salwy przeszywa∏y powietrze.
SpoÊród dwudziestu pocisków du˝ego kali-
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bru, które ostatecznie zakoƒczy∏y lot w kad∏ubie niszczyciela Albert W. Grant jedenaÊcie pochodzi∏o z Denver.
Trafienia by∏y skoncentrowane na Êródokr´ciu okr´tu, pomi´dzy tylnym kominem
i wr´giem nr 15, poni˝ej dziobowej wie˝y
artyleryjskiej. Jego dziobowe pomieszczenia za∏ogowe zosta∏y zdemolowane, podobnie jak przednie przedzia∏y maszynowe,
które zosta∏y tak˝e zalane. Niszczyciel straci∏ mo˝liwoÊç wytwarzania energii i unieruchomiony zaczà∏ dryfowaç. Uszkodzenia
mog∏yby byç jeszcze wi´ksze, jednak szeÊç
amerykaƒskich pocisków nie wybuch∏o. Mimo to zgin´∏o 35 cz∏onków za∏ogi jednostki,
wÊród nich lekarz okr´towy, a 94 innych zosta∏o rannych. Ze wzgl´du na brak zasilania
pogruchotany Albert W. Grant nie by∏
w stanie zameldowaç o swych uszkodzeniach. Zanim sygnalista okr´tu zdo∏a∏ przekazaç informacje na krà˝ownik Columbia
za pomocà aldisa, min´∏o kolejnych 7-8 minut. Krà˝ownik przekaza∏ meldunek admira∏owi Oldendorffowi, który poleci∏ jednemu z niszczycieli pozostaç i asystowaç
uszkodzonej jednostce. Kiedy admira∏
upewni∏ si´, ˝e w∏asne okr´ty zesz∏y z pola
bitwy poleci∏ wznowiç ostrza∏. W zasi´gu
dzia∏ jednostek amerykaƒskich nie by∏o ju˝
jednak ˝adnego celu. Pancerniki wystrzeli∏y
285, a krà˝owniki 3 400 pocisków artylerii
g∏ównej. Dodatkowo, w powietrze poszybowa∏y tysiàce pocisków artylerii uniwersalnej
127 mm oraz masa torped wystrzelonych
z niszczycieli. Stwierdzenie, ˝e Albert W.
Grant trafi∏ jednà z 10 wystrzelonych tor-

ped któryÊ z celów by∏oby satysfakcjonujàce, zdarzenie takie nie zosta∏o jednak potwierdzone. Jedynie Newcomb odpali∏ torpedy do rzeczywistego celu. Za pewne zosta∏o uznane trafienie jednej z nich w pancernik Yamashiro. W efekcie uszkodzeƒ
doznanych na skutek skumulowanych trafieƒ artyleryjskich i torpedowych japoƒski
okr´t zatonà∏.
Unieruchomiony Albert W. Grant zosta∏ napotkany przez Newcomb na Êrodku
cieÊniny. Flagowy niszczyciel wys∏a∏ na jego
pok∏ad ∏ódê z pomocà medycznà, a z udzieleniem dalszej pomocy czeka∏ a˝ za∏oga
Albert W. Grant odzyska kontrol´ nad
uszkodzonym okr´tem. Marynarze niszczyciela dzia∏ali zgodnie z zasadami, które
wpojono im w trakcie szkolenia. Przecieki
zosta∏y uszczelnione, a otwory zaÊlepione.
Uruchomione zosta∏y urzàdzenia mechaniczne. Rannych przeniesiono z ich stanowisk bojowych do miejsc, gdzie mogli byç
opatrzeni. Rufowe przedzia∏y si∏owni okaza∏y si´ nienaruszone. O 05.05, niemal godzin´ po tym jak okr´t zosta∏ trafiony po
raz pierwszy, rozpalono kocio∏ Nr 4. W dalszym ciàgu uszkodzonych by∏o jednak wiele rurociàgów, kocio∏ nie by∏ wi´c gotowy
do ruchu. Kolejnà godzin´ zaj´∏o podnoszenie pary do poziomu umo˝liwiajàcego
zasilenie elektrowni okr´towej rurociàgami awaryjnymi i jej uruchomienie. Po nieca∏ych dwóch godzinach kocio∏ móg∏ byç
po∏àczony z g∏ównym kolektorem parowym. W mi´dzyczasie (o 06.10), Newcomb
stanà∏ u burty uszkodzonego okr´tu. Cià-

gle istnia∏o jeszcze zagro˝enie jego utraty
tak, ˝e wszystkie tajne dokumenty i urzàdzenia kodujàce zosta∏y przeniesione na
ratujàcy niszczyciel. Dziesi´ç minut póêniej
podano liny i Newcomb przygotowa∏ si´ do
wzi´cia uszkodzonego Albert W. Grant na
hol. Kiedy przygotowania zosta∏y zakoƒczone do niewielkiego zespo∏u do∏àczy∏
Richard P. Leary, aby z nadchodzàcym
dniem zapewniç dodatkowà os∏on´ przeciwlotniczà. Tak˝e on wys∏a∏ ∏ódê ze swym
lekarzem oraz dwoma dodatkowymi sanitariuszami, którzy mieli pomagaç przy opatrywaniu rannych. O 06.33 zespó∏ holowniczy osiàgnà∏ pr´dkoÊç 6 w´z∏ów i Albert W.
Grant ruszy∏ w drog´ na powa˝niejszy remont.
Niszczyciel Albert W. Grant przetrwa∏
uszkodzenia odniesione zarówno na skutek
ognia okr´tów nieprzyjacielskich, jak i w∏asnych. Zosta∏ wyremontowany i przywrócony do s∏u˝by. Za zas∏ugi jego za∏oga otrzyma∏a Navy Unit Citation. Czytelnik mo˝e
zauwa˝yç, ˝e obydwie cz´Êci artyku∏u skupiajà si´ na za∏odze bez odnoszenia si´ do
indywidualnoÊci i stopnia wyszkolenia marynarzy. Mówi to jednak wi´cej o okr´cie
ni˝ sucha statystyka jego specyfikacji technicznej i uwypukla procedury, które sà pomyÊlane tak, aby jak najlepiej wykorzystaç
jego w∏aÊciwoÊci techniczne. W koƒcu to
przecie˝ ludzie na pok∏adzie decydujà o reputacji okr´tu.
T∏umaczenie z j´zyka angielskiego
Jaros∏aw Palasek

Albert W. Grant ostrzeliwuje wybrze˝e wyspy Labaun w Brytyjskim Borneo Pó∏nocnym podczas làdowania wojsk alianckich, 1945 rok.
fot. zbiory Arthur D. Baker III
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Przemys∏aw Federowicz

Jednym z przedstawicieli nowej serii by∏ M 601.
fot. zbiory Siegfried Breyer

Niemieckie tra∏owce
cz´Êç III – typ 1943
Projektowanie i budowa
Wzrastajàce zapotrzebowanie na uniwersalne okr´ty tra∏owe przyczyni∏o si´
do zaprojektowania kolejnej wersji niemieckiego tra∏owca okreÊlanej jako
typ 1943 (pierwotnie okreÊlany jako typ
1942). Wst´pny projekt zosta∏ wykonany
w 1942 r. przez biuro projektowe stoczni
A.G. „Neptun” z Rostocku. Opiera∏ si´ na
konstrukcji tra∏owca typu 1940. Podstawowà ró˝nicà w stosunku do niego by∏a jego
modu∏owa budowa. Pozwala∏o to na
znacznie szybsze ukoƒczenie okr´tów oraz
w∏àczenie do programu budowy przedsi´biorstw nie zwiàzanych z budownictwem
okr´towym. Wed∏ug za∏o˝eƒ ukoƒczenie
modu∏u powinno wynieÊç od 3 do 4 tygodni. Kolejny tydzieƒ potrzebny by∏a na po∏àczenie wszystkich modu∏ów w stoczni
docelowej. Kolejne dwa na wyposa˝enie
okr´tu, oraz jeden tydzieƒ na próbne rejsy.
Projekt przewidywa∏ podzia∏ kad∏uba na 7
niezale˝nie budowanych sekcji (liczàc od
rufy):
Sekcja 1 – sekcja rufowa: od rufy okr´tu
do wr´gi nr 12,
Sekcja 2 – sekcja mieszkalna: do 43 cm
przed wr´gà nr 53,
Sekcja 3 – sekcja maszynowni: do 43 cm
przed wr´gà nr 70/73,
Sekcja 4 – sekcja kot∏owni: do 12 cm
przed wr´gà nr 98,
Sekcja 5 – sekcja dziobowa: do stewy
dziobowej,
Sekcja 6 – sekcja nadbudówki dziobowej
oraz pok∏adu,
Sekcja 7 – sekcja nadbudówki rufowej
i Êródokr´cia.
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Nowy typ tra∏owca mia∏ byç o 5,45 m
d∏u˝szy od typu 1940 oraz mia∏ posiadaç silniejsze uzbrojenie w postaci dwóch dzia∏
105 mm.
W czerwcu 1943 r. rozpocz´to poszukiwanie stoczni i zak∏adów produkcyjnych
posiadajàcych jeszcze du˝e mo˝liwoÊci wytwórcze. Na g∏ówne stocznie koƒczàce proces budowy okr´tów wybrano od razu A.G.
„Neptun” z Rostocku oraz Fr. Schichau
z Królewca. We wrzeÊniu 1943 r. powo∏ano
Biuro In˝ynierskie Wschód (Ingenieur-Büro Ost) przy stoczni w Królewcu nadzorujàce prace projektowe i budow´ tra∏owców nowego typu. Biuro wykona∏o kompleksowe rysunki odnoÊnie wyposa˝enia,
sieci elektrycznej i wodnej oraz wiele modyfikacji pierwotnych za∏o˝eƒ. Wydawa∏o tak˝e instrukcje do producentów sekcji odnoÊnie zauwa˝onych niedoróbek itp. faktów.
Podobnie jak w przypadku tra∏owców typu 1940, zastanawiano si´ nad produkcjà
wariantowà tra∏owców typu 1943. Tradycyjnie ju˝ cz´Êç okr´tów mia∏a zostaç ukoƒczona jako po∏awiacze torped (Torpedofangboot) o numerach od TF 25 do TF 39.
Kolejne wersje przewidywa∏y u˝ycie tra∏owca jako jednostki do zwalczania okr´tów
podwodnych (U-jäger, lub Kriegs U-jäger)
o numerach od KUJ 26 do KUJ 42 oraz jako minowce (Minenleger) posiadajàcy tory
minowe dla 24 min. Ostatni proponowany
wariant (Torpedoboot) przewidywa∏ uzbrojenie tra∏owca w dwie pojedyncze wyrzutnie
torpedowe kalibru 533 mm.
Po wykonaniu szczegó∏owych planów
dokumentacji technicznej musia∏y one zostaç ponownie zweryfikowane z powodów
niedostatków materia∏ów w Niemczech.

Projekt musia∏ uwzgl´dniç nowe ograniczenia, czego rezultatem by∏o polecenie „odchudzenia” go o 63 tony. Zmniejszono wypornoÊç standardowà z 683 t do 668 t, szerokoÊç o 3 cm, powi´kszono skos dziobu
o 70 cm oraz przeprojektowano poprzeczne i wzd∏u˝ne wr´gi kad∏uba. Nowy projekt
oszcz´dza∏ 53 tony materia∏ów. Kolejne 7
ton zaoszcz´dzono przez umieszczenie na
pok∏adzie mniejszej iloÊci wyposa˝enia ni˝
poczàtkowo zak∏adano. Pierwotnie przewidywano uzbrojenie a˝ 50% okr´tów w wyrzutnie torpedowe. Rezygnacja z tych planów przyczyni∏a si´ do zmniejszenia ci´˝aru
i iloÊci zu˝ywanych komponentów tzn. rur
torpedowych, samych torped oraz przyrzàdów celowniczych. W ogólnej liczbie planowanych kilkuset jednostek zaoszcz´dzano
w ten sposób ogromnà iloÊç tak potrzebnych w koƒcowym okresie wojny materia∏ów budowlanych.
Okr´ty typu 1943, w odró˝nieniu od swojego poprzednika, typu 1940 charakteryzowa∏y si´: wi´kszà wypornoÊcià (o 31 t), d∏ugoÊcià (o 5,45 m), minimalnie szerokoÊcià
(o 10 cm), mniejszym zanurzeniem
(o 14 cm) oraz wi´kszym uzbrojeniem
105 mm (2 dzia∏a).
Pierwsze zamówienia na okr´ty typu
1943 zlecono jeszcze w 1942 roku. 26 listopada anulowano zamówienia dla cz´Êci
okr´tów typu 1940. By∏y to M 268 – M 270
zamówione w Atlaswerke z Bremy, M 331
i M 332 w Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft (LMG) z Lubeki oraz M 390 i M
400 w Elsflether Werft z Elsfleth. W ich
miejscu mia∏y zostaç zbudowane nowe tra∏owce, u˝ywajàce dotychczasowe numery
serii. Póêniej postanowiono, ˝e tra∏owce ty-
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pu 1943 otrzymajà w∏asne numery zaczynajàce si´ od M 601. Tego˝ samego dnia z∏o˝ono zamówienie na 13 okr´tów typu 1943.
By∏y to serie od M 601 do M 604 w A.G
„Neptun” z Rostocku, od M 661 do M 667
w Elsflether Werft z Elsfleth oraz M 751
i M 752 w LMG z Lubeki.
Kolejne partia okr´tów zosta∏a zamówiona 7 maja 1943 roku:
• M 621 – M 628 w Atlaswerke z Bremy
(nr budowy 376 – 383),
• M 641 – M 646 w Unterweser Schiffbau-Gesellschaft z Lehe (nr budowy ?),
• M 681 – M 684 w Norderwerft Köser
& Meyer z Hamburga (nr budowy ?),
• M 701 – M 708 w Rickmers-Werft
z Wesermünde (nr budowy 247 – 254),
• M 731 – M 734 w Werft Nobiskrug
z Rendsburga (nr budowy 532 – 535),
• M 771 – M 773 w Werft Lindenau
z K∏ajpedy (nr budowy 89 – 91),
• M 781 – M 783 w Werft Jos. L. Meyer
z Papenburga (nr budowy 435, 446 i 447),
• M 791 i M 792 w Werft Ottensener
Eisenwerke z Hamburga (nr budowy ?).
W tym samym roku wy˝ej wymienione
zamówienia zosta∏y anulowane, z wyjàtkiem jednostek od M 601 do M 604 („Neptun” Werft). Ca∏y ci´˝ar koƒcowego etapu
produkcji mia∏y przejàç dwie stocznie
w A.G. „Neptun” z Rostocku i Schichau
z Królewca. Pierwsza z nich otrzymywa∏a
sekcje i ich wyposa˝enie z Atlaswerke
z Bremy, z Rickmers-Werft z Wesermünde,
z Unterweser Schiffbau-Gesellschaft z Lehe (Brema) oraz z Norderwerft Köser &
Meyer z Hamburga. Druga wspó∏pracowa∏a z Oderwerke ze Szczecina, z A.G. „Vulcan” ze Szczecina, z LMG z Lubeki, z Werft Nobiskrug z Rendsburga oraz z w∏a-

snych zak∏adów Schichau Werft znajdujàcych si´ w Pratteln i w Królewcu. W pierwszej z nich planowano budow´ serii okr´tów od M 605 do M 800, w drugiej od M
801 do M 1000.
4 grudnia 1943 z∏o˝ono zamówienie na
148 okr´tów o numerach od M 605 do
M 666 oraz od M 801 do M 886 w obu
stoczniach. Dodatkowo przystosowano do
produkcji stoczni´ rzecznà Werft Korneuburg ko∏o Wiednia. W niej planowano budow´ serii okr´tów od M 1001 do M 1050.
Okr´ty kompletowane w niej mia∏y trafiaç
do s∏u˝by na Morzu Czarnym. 4 grudnia
1943 r. stocznia ta otrzyma∏a zamówienia
na budow´ 9 okr´tów od M 1001 do M
1009 (wersja torpedowca). W kwietniu
1944, gdy sytuacja na Morzu Czarnym wyklucza∏a u˝ycie tam kolejnych okr´tów, zlecenia ich budowy przekazano do stoczni
w Tulonie (filia Deutsche Werke w Kilonii).
Kolejne zamówienie obejmowa∏o okr´ty
o numerach od M 667 do M 675 dla stoczni A.G. „Neptun”. Ka˝dy z zamówionych
dotychczas okr´tów mia∏ zostaç zbudowany
wed∏ug jednego wariantu jako:
• tra∏owce: M 601 – M 610, M 641 – M
662, M 801 – M 811, M 840 – M 854,
• po∏awiacze torped: M 611 – M 640,
• torpedowce: M 812 – M 827, M 855 –
M 864,
• Êcigacze okr´tów podwodnych: M 828
– M 839 oraz
• bez wariantu: M 663 – M 675, M 865 –
M 866.
Budowa okr´tów nie przebiega∏a tak jak
to planowano. Ciàg∏e bombardowania zak∏adów przemys∏owych, braki materia∏owe
i ludzkie w stoczniach, a tak˝e priorytety na
budow´ okr´tów podwodnych (typy

Ceremonia wodowania kad∏uba M 801 w stoczni Fr. Schichau w Königsbergu (Królewcu).
fot. zbiory Siegfried Breyer

XXI i XXIII) znacznie wp∏yn´∏y na opóênienie w budowie tra∏owców. Do koƒca
1944 r. w s∏u˝bie znalaz∏y si´ tylko 4 jednostki. Z ostatecznej iloÊci zamówionych
171 jednostek do koƒca wojny ukoƒczono
tylko 17 z nich. Pozosta∏e okr´ty znajdowa∏y si´ w ró˝nych stadiach budowy poczàwszy od kompletowania materia∏ów a skoƒczywszy na etapie wyposa˝ania wn´trz.
Zwodowane kad∏uby ze stoczni Schichau
z Królewca zosta∏y przed jego kapitulacjà
przeholowane do Niemiec (prawdopodobnie do Rostocku), gdzie wpad∏y w r´ce czerwonoarmistów.

Kad∏ub
Kszta∏t kad∏uba i nadbudówek by∏ zbli˝ony do jednostek typu 1940. Jednak˝e konstrukcja wewn´trzna kad∏uba posiada∏a ca∏kowicie innà budow´. Wiàza∏o si´ to z modu∏owà budowà a tak˝e z tzw. „odchudzaniem” projektu. Kad∏ub by∏ podzielony na
13 wodoszczelnych przedzia∏ów numerowanych od I do XIII. Dno okr´ty chroni∏o
podwójne dno ciàgnàce si´ na 87% d∏ugoÊci okr´tów. Opancerzenie okr´tów by∏o
symboliczne i wynosi∏o maksymalnie
10 mm wotanu mi´kkiego na mostku bojowym oraz w rejonie maszynowni.
Podobnie jak w poprzednich wersjach
tra∏owców, tak i na typie 1943 zastosowano
1 motorowà pinas´, 1 jol´, 2 pontony a tak˝e 8 tratw ratunkowych. Okr´ty posiada∏y
dwa dziobowe kabestany, dwie kotwice,
dwa bomy dla ∏odzi komunikacyjnych oraz
urzàdzenie zadymiajàce na rufie (tzw. fumator).
Etatowà za∏og´ tra∏owców stanowi∏o 6
oficerów oraz 90 marynarzy. Na innych wariantach np. do zwalczania okr´tów podwodnych ich liczba by∏a wi´ksza i wynosi∏a
6 oficerów i 95 marynarzy. Najmniej licznà
za∏og´ posiada∏y po∏awiacze torped. Liczy∏a ona 2 oficerów i 66 marynarzy. Pomieszczenia dla za∏ogi znajdywa∏y si´ poni˝ej pok∏adu górnego na rufie oraz na dziobie.

Si∏ownia
Okr´ty typu 1943 otrzyma∏y wypróbowany na okr´tach typu 1940 nap´d w postaci
dwóch trój- cylindrycznych maszyn potrójnego rozpr´˝ania o ∏àcznej mocy 1 800 KM
po∏àczonych z turbinami na par´ odlotowà
(Bauer-Wach-Abdampfturbinen) o mocy
450 KM ka˝da. Par´ do nich dostarcza∏y
dwa, wypróbowane na okr´tach typu 1940,
kot∏y systemu Schulza.
Energi´ elektrycznà zapewnia∏y dwa generatory Diesla ka˝dy o mocy po 40 kW
oraz jeden turbogenerator o mocy 100 kW.
Dawa∏o to razem 180 kW mocy przy napi´ciu 220V. Dodatkowo na okr´tach zainstalowano po dwa generatory Diesla ka˝dy
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o mocy po 20 kW i napi´ciu 60V. Zaopatrywa∏y one w energi´ elektrycznà urzàdzenia
typu MES i KFRG. Zapas w´gla dla kot∏ów
wynosi∏ 136 t oraz 20 t oleju nap´dowego
dla generatorów pràdotwórczych.
Maszyny nap´dowe poprzez wa∏y zasila∏y dwie trzyskrzyd∏owe Êruby o Êrednicy
2,15 m. Sterowanie odbywa∏o si´ poprzez
system dwóch równoleg∏ych sterów, rozwiàzaniu, które Êwietnie zda∏o egzamin na tra∏owcach typu 1940.

Uzbrojenie
Artyleri´ g∏ównà stanowi∏y dwa szybkostrzelne dzia∏a kalibru 105 mm S.K.
C/32 g.E. L/45. Zosta∏y one rozmieszczona
na dziobie i rufie. Ka˝de z nich posiada∏o
mask´ ochronnà, podobnie jak na tra∏owcach serii 1935. Kàt podniesienia lufy wynosi∏ od -10° do +70°. Na ka˝dà luf´ przypada∏o po 150 pocisków umieszczonych w komorach amunicyjnych powy˝ej podwójnego dna pomi´dzy wr´gami 20-31 oraz
89-96. Kierowanie dzia∏ odbywa∏o si´ poprzez dwa 1,5 m dalocelowniki umieszczone na mostku bojowym.
Uzbrojenie przeciwlotnicze sk∏ada∏o si´
z dwóch pojedynczych dzia∏ 37 mm Flak M
42 umieszczonych na lawetach LM 42. Kàt
podniesienia luf wynosi∏ od -10° do +90°.
Pierwsze z nich znajdowa∏o si´ za dziobowym dzia∏em 105 mm, drugie tu˝ za kominem. Na ka˝de z dzia∏ przypada∏o po 2 000
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pocisków. Okr´ty otrzyma∏y tak˝e kilka
dzia∏ek kalibru 20 mm: dwa pojedyncze
dzia∏a C/38 w Einzel Lafette oraz poczwórnie sprz´˝one dzia∏ko Flak C/38 w Vierling
Lafette 1. Planowano tak˝e wyposa˝yç
okr´ty w dwa pojedyncze karabiny maszynowe MG 151 (Maschinengewehr) oraz
w wyrzutni´ pocisków rakietowych kalibru
73 mm „Föhn”.
Na pok∏adzie znajdowa∏ si´ pe∏en zestaw
Êrodków przeciwko okr´tom podwodnym
w postaci 6 bocznych zrzutni (opcjonalne
wyposa˝enie) i 4 miotaczy bomb g∏´binowych. Jednostki do zwalczania okr´tów
podwodnych (U-jäger) otrzyma∏y a˝ 147
bomb g∏´binowych umieszczonych na
7 miotaczach.
Wariant minowca (Minenleger) mia∏ posiadaç dwa tory minowe mieszczàce razem
24 miny. Wersja torpedowca (Torpedoboot) zosta∏a wyposa˝ona w dwie pojedyncze
wyrzutnie torped MZ 43 kalibru 533 mm.
Znajdowa∏y si´ one na pok∏adzie g∏ównym
po obu stronach rufowej nadbudówki. Ich
kàt obrotu na burty wynosi∏ 10°. Wersja po∏awiacza torped (Torpedofangboot) posiada∏a zmniejszone uzbrojenie liczàce tylko 1
dzia∏ko 37 mm Flak M 42, 1 poczwórnie
sprz´˝one dzia∏o 20 mm C/38 oraz dwa karabiny MG 151. W zamian za to okr´ty posiada∏y podnoÊnik dla torped çwiczebnych
oraz magazyn rufowy liczàcy od 16 do 17
torped.

Pozosta∏e wyposa˝enie
Wyposa˝enie do zwalczania min by∏o
analogiczne jak w przypadku tra∏owców typu 1940. Na dziobie zastosowano turbin´
GBT (Geräuschboje Turbine), natomiast
na rufie mia∏y si´ znajdowa∏y urzàdzenia typów KFRG (Kabel-Fern-Räumgerät) oraz
ORG (Otter-Räumgerät). Standardowo
okr´ty wyposa˝ano tak˝e w urzàdzenie typu MES (Mineneigenschutz).
Do lokalizacji obiektów podwodnych
tra∏owce typu 1943 mia∏y zostaç wyposa˝one w ca∏y zestaw Êrodków hydroakustycznych, które zosta∏y zastosowane wczeÊniej
na typie 1940. Mia∏y si´ tutaj znaleêç:
S-Gerät, KDB (Kristalldrehbasisgerät)
oraz NHG (Nautisches Horchgerät). Szerzej zosta∏y one opisane w poprzedniej cz´Êci artyku∏u. Pomieszczenie nas∏uchowe dla
tych urzàdzeƒ znajdywa∏o si´ pomi´dzy
wr´gami 80-83.
Jako wyposa˝enie radiolokacyjne przewidywano zastosowaç standardowe systemy FuMB „Sumatra” (Funkmess-Erkennung) oraz jeden z wariantów FuMO
(Funkmess-Ortung). Ich anteny by∏y
umieszczone na przednim maszcie.

(ciàg dalszy nastàpi)
1. za M.Whitley. Gröner podaje liczb´ 8 dzia∏
20 mm.
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II WOJNA ÂWIATOWA
Budowa i s∏u˝ba tra∏owców typu 1943
po∏o˝. st´pki
M 601
M 602
M 603
M 604
M 605
M 606
M 607
M 608
M 609
M 610
M 611
M 612
M 613 – M 616
M 617 – M 633
M 634 – M 666
M 667 – M 675
M 676 – M 800
M 801
M 802
M 803
M 804
M 805
M 806
M 807
M 808
M 809 – M 813
M 814 – M 816
M 817 – M 886
M 887 – M 1000
M 1001 – M 1009
M 1010 – M 1050

wodowanie
w s∏u˝bie
stocznia/nr bud
?
31.08.1944
22.11.1944
?
21.10.1944
14.12.1944
?
02.11.1944
31.12.1944
?
10.11.1944
18.01.1945
?
13.12.1944
03.02.1945
?
20.12.1944
16.03.1945
?
30.12.1944
16.03.1945
?
20.01.1945
20.03.1945
?
29.01.1945
27.03.1945
?
27.02.1945
05.10.1945
?
12.03.1945
1945
?
23.03.1945
01.04.1945
Wszystkie wodowane w 1945 r (A/ 547 – 551). Nie ukoƒczone.
Sekcje dopiero na etapie monta˝u (A/ 552 – 569). Nie zwodowane.
Budowa nie rozpocz´ta.
Budowa nie rozpocz´ta.
Nie zamówione.
?
09.09.1944
03.12.1944
?
29.09.1944
04.01.1945
?
19.10.1944
17.01.1945
?
01.11.1944
25.01.1945
?
09.11.1944
26.01.1945
?
21.11.1944
nie ukoƒczony
?
13.01.1945
nie ukoƒczony
?
1945
nie ukoƒczony
Nie ukoƒczone (B / 398 – 404, stan kolejno 90%, 88%, 85%, 65% i 45%).
Nie ukoƒczone (B / 404 – 407).
Przygotowane do budowy. Prawd. Budowa nie rozpocz´ta.
Nie zamówione.
Budowa nie rozpocz´ta (Werft Korneuburg, póêniej DW w Tulonie).
Nie zamówione.

flotylle
A / 535
A / 536
A / 537
A / 538
A / 539
A / 540
A / 541
A / 542
A / 543
A / 544
A / 545
A / 546

12
12
12
12
12
2
2
2
2
2
2
2

B / 390
B / 391
B / 392
B / 393
B / 394
B / 395
B / 396
B / 397

12
12
12
12
12
-

Stocznie:
A – A.G. „Neptun”, Rostock
B – Fr. Schichau, Königsberg (Królewiec)

Dane taktyczno-techniczne tra∏owców typu 1943
WypornoÊç stand.:
WypornoÊç maks:
D∏ugoÊç na linii wodnej/ca∏kowita:
SzerokoÊç maks:
Zanurzenie maks:
WysokoÊç burty maks:
Pr´dkoÊç maks:
Zasi´g:
Moc maszyn:
Za∏oga:
Uzbrojenie:

46

668 t
821 ts
63,10/67,75 m
9,00 m
2,68 m
3,65 m
17,0 w
4 000 Mm/10 w, 3 600Mm /11 w
2 615 KM
96 ludzi
2 x 105 mm S.K. C/32 g.E (2 x I)
2 x 37 mm Flak M 42 w Einzel.L LM 42 (2 x I)
4 x 20 mm Flak C/38 w Vierling.L. C/38 (1 x IV)
2 x 20 mm C/38 w Einzel.L (2 x I)
1 x 73 mm „Föhn”
2 MG 151 w S.L. (2 x I)
24 miny
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• OKR¢TY WOJENNE

Âmig∏owcowiec desantowy Okinawa (LPH-3) u wybrze˝y Wietnamu
Po∏udniowego, 01.01.1969.
fot. zbiory Artur D. Baker III

Jaros∏aw Palasek

cz´Êç I

Amer ykaƒskie Êmig∏owcowce
desantowe t y p u Iwo Jima
Geneza amerykaƒskich
Êmig∏owcowców desantowych
Amerykaƒskie ataki jàdrowe na Hiroszim´ i Nagasaki (6 i 9 sierpnia 1945 roku) sta∏y si´ poczàtkiem nowej epoki w strategii
i taktyce wojny morskiej. Przeprowadzone
w 1946 roku przez Marynark´ Stanów Zjednoczonych testy atomowe na atolu Bikini
(1 i 25 lipca) pokaza∏y, ˝e oprócz szybkich
okr´tów podwodnych Êmiertelnym zagro˝eniem dla zespo∏ów jednostek p∏ywajàcych
sta∏y si´ wybuchy jàdrowe. Dotyczy∏o to tak˝e w oczywisty sposób zgrupowaƒ si∏ desantowych, zw∏aszcza majàcych miejsce podczas
wielkich operacji inwazyjnych.
Tu˝ po testach na Bikini dowództwo amerykaƒskiej piechoty morskiej powo∏a∏o specjalnà komisj´, na której czele stanà∏ genera∏
major Lemuel C. Shepherd Jr. – zast´pca dowódcy Korpusu U.S. Marines. Jej zadaniem
by∏o przeanalizowanie wp∏ywu broni atomowej na operacje desantowe. W przedstawionym w dniu 19 grudnia 1946 roku raporcie
komisja stwierdzi∏a, ˝e choç wykorzystane
podczas testów jednostki zosta∏y zgrupowane
na znacznie mniejszej powierzchni ni˝ na
normalnych kotwicowiskach czasów wojny,
ich odpornoÊç na fal´ uderzeniowà okaza∏a
si´ doskona∏a tak, i˝ tylko kilka okr´tów zosta∏o bardzo powa˝nie uszkodzonych. Niemniej Êmiertelny promieƒ ra˝enia okreÊlono
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na oko∏o 1 800 m. Aby uniknàç zniszczenia
podczas pojedynczej eksplozji, odleg∏oÊç pomi´dzy okr´tami szyku powinna byç znacznie wi´ksza. Jednostki p∏ywajàce nale˝a∏o
wi´c rozproszyç na du˝ym akwenie. UpoÊledza∏o to z kolei zdolnoÊci obronne takich
zgrupowaƒ – zw∏aszcza mo˝liwoÊci wzajemnego wsparcia obrony przeciwlotniczej. By∏a
to jednak stosunkowo niewielka cena za
mo˝liwoÊç przetrwania na polu walki. Broƒ
jàdrowa stanowi∏a natomiast daleko wi´ksze
zagro˝enie dla zgrupowaƒ jednostek desantowych oraz wojsk, które znalaz∏y si´ ju˝ na
brzegu. Komisja uwa˝a∏a jednak, ˝e nieprzyjaciel nie zdecyduje si´ na u˝ycie broni atomowej kiedy wojska inwazyjne znajdà si´
w pobli˝u jego w∏asnych si∏ – grozi∏oby to bowiem tak˝e ich zag∏adà. Jednostki desantu
by∏y oczywiÊcie najbardziej zagro˝one podczas samej operacji làdowania. ˚o∏nierze na
skoncentrowanych daleko od celu, ma∏ych
i powolnych Êrodkach przeprawowych byli
nara˝eni na skutki b∏ysku eksplozji, fali uderzeniowej wybuchu i promieniowania radiacyjnego. Si∏y inwazyjne mog∏y zostaç naturalnie rozmieszczone na wi´kszym akwenie, poszczególne ich jednostki stawa∏y si´ jednak
wtedy ∏atwiejsze do zniszczenia przez obroƒców. Rozproszenie mog∏o bowiem powodowaç nawet dziesi´ciokrotne wyd∏u˝enie czasu niezb´dnego na dotarcie oddzia∏ów desantowych do brzegu oraz zwi´ksza∏o drog´

jakà musia∏y pokonaç Êrodki przeprawowe.
Ten oczywisty sposób unikni´cia zagro˝enia
atakiem jàdrowym powodowa∏ wi´c nara˝enie si∏ inwazyjnych na konwencjonalny atak
obroƒców. Pewnym rozwiàzaniem by∏o
uzbrojenie okr´tów desantowych w broƒ atomowà. Pod koniec lat czterdziestych ubieg∏ego wieku by∏a ona jednak zbyt droga, a jej gabaryty zbyt du˝e. Dekad´ póêniej by∏a ju˝
znacznie bardziej dost´pna, u˝ycie jednak
wobec wa˝nych strategicznie terytoriów wroga powodowa∏oby ich ska˝enie na wiele lat.
Problemem by∏o wi´c przeprowadzanie operacji desantowej w sposób, który dawa∏ mo˝liwoÊç unikni´cia obydwu zagro˝eƒ, wynikajàcych zarówno ze strony broni jàdrowej, jak
i konwencjonalnej.
Jednym z pomys∏ów na rozwiàzanie tego
problemu by∏o rozproszenie jednostek inwazyjnych oraz koncentracja wojsk desantowych w bezpoÊredniej bliskoÊci zgrupowaƒ
nieprzyjaciela. Do tego celu nale˝a∏o jednak
u˝yç Êrodków przeprawowych, które w stosunkowo krótkim czasie by∏yby w stanie dostarczyç na làd pododdzia∏y desantowe wraz
z niezb´dnym wyposa˝eniem. Za Êrodki
przeprawowe, które z powodzeniem mog∏y
zastàpiç ma∏e jednostki desantowe, zacz´to
pod koniec lat czterdziestych uwa˝aç bazujàce na lotniskowcach Êmig∏owce. Maszyny tego rodzaju by∏y wystarczajàco szybkie aby
drog´ do obszaru làdowania desantu móc
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EPOKA ATOMU
przebyç w szyku rozproszonym i skoncentrowaç si´ przed làdowaniem. Przelot z akwenu
odleg∏ego o 100 km (~54 Mm ) zajmowa∏ im
mniej ni˝ pó∏ godziny – co by∏o optymalnym
czasem, mog∏y przy tym nadlatywaç w falach
z trzyminutowymi przerwami. Wykorzystanie Êmig∏owców pozwala∏o ponadto na uniezale˝nienie przeprowadzenia inwazji od p∏ywów oraz dawa∏o mo˝liwoÊç unikni´cia stykania si´ ˝o∏nierzy i sprz´tu ze ska˝onà wodà
morskà. Âmig∏owce pozwala∏y ponadto zniwelowaç z ∏atwoÊcià odleg∏oÊci wynikajàce
z rozproszenia okr´tów desantowych oraz
inaczej ni˝ przy wykorzystaniu wojsk powietrznodesantowych i transportu szybowcami, dostarczaç ˝o∏nierzy w spójnych formacjach. Mo˝liwa by∏a przy tym rezygnacja ze
stosowanej wczeÊniej przez si∏y inwazyjne
taktyki ataku frontalnego. Âmig∏owce mog∏y
desantowaç oddzia∏y wojskowe nawet wtedy
kiedy nie mo˝na by∏o wykorzystywaç do làdowania pla˝. Przewo˝ona nimi piechota
morska mog∏a byç desantowana na skrzyd∏ach bàdê ty∏ach wroga, co utrudnia∏o nieprzyjacielowi obron´. Tak elastyczna taktyka
dzia∏ania wymaga∏a jednak wspomagania
przez samoloty z lotniskowców, gdy˝ wsparcie ogniowe artylerii okr´towej nie si´ga∏o
tak daleko w g∏àb làdu.
W dniu 19 grudnia 1946 roku dowódca
Korpusu Amerykaƒskiej Piechoty Morskiej
skierowa∏ do Szefa Operacji Floty list, w którym scharakteryzowa∏ mo˝liwoÊci dzia∏ania
Êmig∏owców desantowych. Komisja uwa˝a∏a,
˝e b´dàce w s∏u˝bie okr´ty desantowe mo˝na
z ∏atwoÊcià wyposa˝yç w platformy startowe
dla Êmig∏owców. Lepszym rozwiàzaniem wydawa∏a si´ jednak budowa specjalnych desantowych lotniskowców Êmig∏owcowych
zdolnych do przewiezienia batalionu piechoty morskiej. Okr´ty te mia∏y byç wyposa˝one
w ciàg∏y pok∏ad lotniczy, hangar oraz podnoÊniki niewielkich, spaletyzowanych ∏adunków. Za szczególnie atrakcyjnà uznano przy
tym mo˝liwoÊç przebudowy istniejàcych lekkich lotniskowców floty. Technika Êmig∏owców koƒca lat czterdziestych ubieg∏ego wieku
by∏a jednak na tyle prymitywna, ˝e koncepcja
przewo˝enia nimi ˝o∏nierzy desantu morskiego wydawa∏a si´ wówczas nad wyraz odwa˝na. Uwa˝ano, ˝e maszyny te prawdopodobnie nigdy nie b´dà zdolne do przewo˝enia ci´˝kiego wyposa˝enia, w zwiàzku z czym
mia∏oby byç ono dostarczane na làd za pomocà wodnosamolotów i konwencjonalnych,
p∏ywajàcych jednostek desantowych. Istniejàce w 1946 roku pierwsze du˝e Êmig∏owce
Piasecki HRP-1 by∏y zdolne do przewo˝enia
8 – 10 ˝o∏nierzy. By∏o to w oczywisty sposób
zbyt ma∏o, jednak maszyny tego typu mog∏y
byç wykorzystane do doskonalenia taktyki
dzia∏ania piechoty morskiej w nowych warunkach. Projektowana w∏aÊnie znacznie
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wi´ksza maszyna Piasecki R-16 (H-16) mia∏a
mieç mo˝liwoÊç przewo˝enia 30-35 ludzi lub
dru˝yny marines i tony wyposa˝enia. Spodziewano si´, ˝e produkcja tych Êmig∏owców
rozpocznie si´ w ciàgu pi´ciu lat tak, ˝e do
transportu pu∏ku piechoty morskiej wystarczà 262 loty maszyn tego typu. Kiedy jednak
Êmig∏owce H-16 pojawi∏y si´ dwa lata póêniej, okaza∏o si´ i˝ sà zdolne do przewo˝enia
co najwy˝ej 20 ˝o∏nierzy. Mimo niezbyt zach´cajàcych doÊwiadczeƒ, Korpus Piechoty
Morskiej sformowa∏ eksperymentalny dywizjon HMX-1. Podczas przeprowadzonych
w maju 1948 roku çwiczeƒ „Packard II”, zawierajàcych w swym programie elementy
desantu morskiego, pi´ç Êmig∏owców dywizjonu wznios∏o si´ po raz pierwszy w powietrze z lotniskowca eskortowego Palau
(CVE-122). W sierpniu tego roku dywizjon
HMX-1 otrzyma∏ Êmig∏owce Piasecki
HRP-1. Trzy miesiàce póêniej dowództwo
marines opublikowa∏o próbnà instrukcj´
u˝ycia Êmig∏owców desantowych.
Rzeczywistà przydatnoÊç na wspó∏czesnym polu walki Êmig∏owce udowodni∏y ju˝
na poczàtku wojny koreaƒskiej. W lipcu 1951
roku dowódca Korpusu Piechoty Morskiej
w kolejnym liÊcie do Szefa Operacji Floty
przedstawi∏ zrewidowany projekt wykorzystania Êmig∏owców jako Êrodków przeprawowych desantu morskiego. Spodziewano si´,
˝e przemys∏ amerykaƒski b´dzie wkrótce
zdolny do produkcji maszyn mogàcych przewoziç pluton ˝o∏nierzy (36 osób) tak, ˝e 144
Êmig∏owce b´dà mog∏y przetransportowaç na
làd dwa pu∏ki piechoty morskiej, oddzia∏y artylerii i dowodzenia. Oznacza∏o to mo˝liwoÊç
dostarczenia na brzeg w krótkim czasie 10-12
tys. ludzi oraz 4-5 tys. ton wyposa˝enia. Zak∏adano, ˝e dla ich przewo˝enia zostanà zaprojektowane specjalne lotniskowce Êmig∏owcowe. Ka˝dy z nich b´dzie mia∏ mo˝liwoÊç transportowania 1,5 tys. ludzi i 600 ton
∏adunku. Z ich pok∏adów mia∏o operowaç 18
Êmig∏owców, z których 10 mia∏o stacjonowaç
ze z∏o˝onymi wirnikami na pok∏adzie lotniczym. Osiem takich Êmig∏owcowców mog∏o
przetransportowaç dywizj´ piechoty morskiej wraz z jej wyposa˝eniem. Szef Operacji
Floty powàtpiewa∏ jednak w nale˝yte przygotowanie piechoty morskiej do desantowania
ze Êmig∏owców. Koszt budowy i eksploatacji
projektowanych przez Korpus Marines jednostek wydawa∏ si´ ponadto zbyt wysoki.
Udzia∏ w çwiczeniach Floty Atlantyckiej
„FLEX 52” nale˝àcej do korpusu piechoty
morskiej eskadry Êmig∏owców HMR-261,
które transportowa∏y oddzia∏y 2 Dywizji Marines spowodowa∏, ˝e dowództwo piechoty
morskiej widzia∏o koniecznoÊç przebudowy
jednego z lotniskowców eskortowych typu
Casablanca na Êmig∏owcowiec desantowy.
Chocia˝ Szef Operacji Floty zaoponowa∏

przeciwko reaktywacji okr´tu, jej zwolennikami okazali si´ dowódcy Marynarki. Uwa˝ali oni, i˝ jest to najbardziej efektywny sposób wykorzystania znajdujàcych si´ w rezerwie lotniskowców eskortowych. Pod koniec
1952 roku Biuro Okr´tów zakoƒczy∏o wst´pne studium wykonalnoÊci przebudowy lotniskowców eskortowych typu Casablanca i w listopadzie tego roku przedstawi∏o propozycj´
jej sfinansowania w bud˝ecie roku finansowego 1955.
Korpus piechoty morskiej oczekiwa∏, ˝e
przebudowane lotniskowce b´dà mog∏y
przyjmowaç na swe pok∏ady do 2 000 ˝o∏nierzy i desantowaç ich przy pomocy 20 Êmig∏owców. Poniewa˝ zak∏adano, ˝e wyposa˝enie b´dzie w dalszym ciàgu transportowane
na brzeg w sposób konwencjonalny okr´ty
mia∏y posiadaç podnoÊniki umo˝liwiajàce za∏adunek i opuszczanie barek desantowych typów LCU i LCM. Zgodnie z projektem
wst´pnym, przedstawionym przez Biuro
Okr´tów w listopadzie 1952 roku Êmig∏owcowce mia∏y mieç wypornoÊç pe∏nà 25 000
ton, wymiary: 213,36 m x 29,26 m x 8,23 m
oraz pojemnoÊç ∏adunkowà 3 500 tons. Zak∏adana przez dowództwo Korpusu Marines
pr´dkoÊç 30 w´z∏ów, jako wymagajàca zbyt
du˝ej mocy si∏owni (ponad 100 000 KM na
wa∏ach), zosta∏a zredukowana do 25 w´z∏ów
przy mocy nap´du 70 000 KM. Poniewa˝
w konstrukcji okr´tów nie wprowadzono
praktycznie ˝adnych nowych rozwiàzaƒ, ich
przebudowa mog∏a si´ odbyç w bardzo krótkim czasie. Trzy Êmig∏owcowce tego typu
oraz dwa desantowe okr´ty-doki (LSD) by∏y
w stanie przetransportowaç pe∏ny pu∏k piechoty morskiej. Alternatywà by∏o zbudowanie dziewi´ciu transportowców czo∏gów
(LST), trzech transportowców wojska
(APA), trzech transportowców wyposa˝enia
(AKA) oraz okr´tu-doku (LSD). Pierwszy
wariant by∏ nieco dro˝szy, jednak przy za∏o˝eniu, ˝e transportowce czo∏gów mia∏yby
rozwijaç pr´dkoÊç co najmniej 20 w´z∏ów
okazywa∏ si´ taƒszy. W sierpniu 1954 roku
budowa Êmig∏owcowców desantowych, zamiast szybkich transportowców czo∏gów
(LST) zosta∏a wi´c zarekomendowana g∏ównodowodzàcemu Floty Atlantyku. WczeÊniej, Szef Operacji Floty zaaprobowa∏ przebudow´ na Êmig∏owcowiec desantowy jednego z lotniskowców eskortowych typu Casablanca. Celem przebudowy, która mia∏a zostaç wykonana bardzo skromnymi Êrodkami,
by∏o praktyczne sprawdzenie koncepcji przeprowadzania desantów oddzia∏ów piechoty
morskiej za pomocà Êmig∏owców.
Za∏o˝enia modernizacji oznaczonej jako
SCB 122 przedstawiono w dniu 12 maja tego
samego roku. Wybrany do przebudowy lotniskowiec eskortowy Thetis Bay (CVE-90)
w maju 1955 roku zosta∏ przeholowany do
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San Francisco Naval Shipyard, która to stocznia podj´∏a si´ wykonania niezb´dnych prac.
W ramach modernizacji, w celu umo˝liwienia przyjmowania ci´˝kich Êmig∏owców,
wzmocniono pok∏ad startowy okr´tu oraz
zdemontowano katapulty i aerofiniszery. Zamontowano nowy podnoÊnik lotniczy
o udêwigu 16,3 ton i wymiarach 9,75 m na
13,7 m. Zdemontowano elementy pok∏adu
startowego na rufie od drugiego podnoÊnika,
dzi´ki czemu mo˝liwe by∏o podnoszenie Êmig∏owców, których wymiary przekracza∏y gabaryty podnoÊnika. Pomi´dzy platformà i pok∏adem hangaru oraz pok∏adem hangaru
i pok∏adem lotniczym zabudowano dwa nowe podnoÊniki dla podawania wyposa˝enia
desantu. Na pok∏adzie startowym wyznaczono cztery làdowiska dla Êmig∏owców. Przebudowany okr´t mia∏ przewoziç oddzia∏ piechoty morskiej z∏o˝ony z 38 oficerów oraz oko∏o
900 podoficerów i szeregowych. Do ich transportu na làd przewidziano 15 Êmig∏owców typu Sikorsky HR2S, których personel mia∏
sk∏adaç si´ z 60 oficerów i 117 podoficerów
i szeregowych. Etatowà za∏og´ okr´tu mia∏o
stanowiç 40 oficerów i 483 podoficerów i marynarzy. W dniu 1 lipca nast´pnego roku sygnatura okr´tu zosta∏a zmieniona na
CVHA-1. Koszt jego przebudowy zamknà∏
si´ kwotà 8 mln USD. S∏u˝b´ w nowej roli
Thetis Bay rozpoczà∏ w dniu 20 lipca 1956 roku. DoÊwiadczenia z jego eksploatacji jako
Êmig∏owcowca pokaza∏y, ˝e przebudowane
lotniskowce eskortowe sà ma∏o przydatne do
bazowania wspó∏czesnych, ci´˝kich Êmig∏owców desantowych ze wzgl´du na niedostatecznà wielkoÊç hangaru i pok∏adu startowego. Cztery làdowiska i jeden podnoÊnik lotniczy nie zapewnia∏y bowiem odpowiedniego
tempa startu i làdowania maszyn.
W dniu 8 wrzeÊnia 1954 roku Komitet ds.
Studiów nad D∏ugoletnim Programem Budowy Okr´tów za˝àda∏ od Biura Okr´tów
analiz alternatywy dla budowy Êmig∏owcowców desantowych. Komitet zaakceptowa∏
tendencj´ zast´powania w ciàgu nast´pnych
10-15 lat wi´kszoÊci istniejàcych transportowców desantowych wojska i wyposa˝enia lotniskowcami nowej podklasy. Rdzeƒ przysz∏ej
floty transportowej dywizji piechoty morskiej
mia∏o stanowiç 12 Êmig∏owcowców, ka˝dy
wyposa˝ony w 20 ci´˝kich Êmig∏owców desantowych. Poniewa˝ plany zak∏ada∏y posiadanie kompletnych dywizji marines zarówno
na wschodnim, jak i na zachodnim wybrze˝u,
flota Stanów Zjednoczonych potrzebowa∏aby dwudziestu czterech takich Êmig∏owcowców desantowych. Alternatywà mog∏a byç
wi´ksza liczba mniejszych lotniskowców,
zw∏aszcza ˝e Komitet k∏ad∏ nacisk na budow´
mo˝liwe najtaƒszych jednostek. Biuro Okr´tów zacz´∏o wi´c analizowaç mo˝liwoÊci wykorzystania kad∏ubów okr´tów floty rezerwo-
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wej, które w du˝ej liczbie mog∏y pe∏niç jeszcze d∏ugoletnià s∏u˝b´. WÊród rozwa˝anych
jednostek by∏y zarówno lekkie i ci´˝kie krà˝owniki, jak i pancerniki typu North Carolina. Wszystkie te jednostki zosta∏y jednak odrzucone. Do wykorzystania nadawa∏y si´ natomiast lekkie lotniskowce floty. Tych z kolei
by∏o jednak zbyt ma∏o, a ˝ywotnoÊç ich kad∏ubów okreÊlano jako zbyt krótkà. Flota rezerwowa dysponowa∏a natomiast du˝à liczba
lotniskowców eskortowych typów Casablanca i Commencement Bay oraz transportowców typu Mariner. Jednostki tych typów nie
by∏y jednak w stanie przyjàç na swoje pok∏ady 20 ci´˝kich Êmig∏owców desantowych, ani
zakwaterowaç 1 800 ˝o∏nierzy piechoty morskiej i 200 osób personelu lotniczego. Ponadto, mo˝liwoÊç przewiezienia wymaganej iloÊci (1 000 ton) wyposa˝enia zapewnia∏ jedynie typ Mariner.
W kwietniu 1955 roku Biuro Okr´tów
przedstawi∏o za∏o˝enia projektowe nowych
Êmig∏owcowców desantowych, które mog∏y
zostaç zbudowane w ramach funduszy roku
finansowego 1957. Charakteryzowa∏y one
dwie wersje okr´tów: pe∏nà oznaczonà jako
„Ship A” oraz po∏owicznà okreÊlanà jako
„Ship B”. Projekt wersji pe∏nej zak∏ada∏ budow´ Êmig∏owcowca mogàcego przewoziç
1 800 ˝o∏nierzy piechoty morskiej, 2 265 m3
(1 000 ton) ∏adunku oraz 20 Êmig∏owców desantowych (200 osób personelu lotniczego).
Jego za∏og´ mia∏o stanowiç 500 oficerów
i marynarzy. Nie przewidywano mo˝liwoÊci
przewo˝enia ˝adnych pojazdów ani p∏ywajàcych Êrodków desantowych. Uzbrojenie
okr´tów mia∏o stanowiç szeÊç dwudzia∏owych wie˝ uniwersalnych dzia∏ kalibru
76 mm. Pr´dkoÊç okr´tów za∏o˝ono na 20
w´z∏ów, a ich zasi´g przy tej pr´dkoÊci na
10 000 Mm. Projekt „Ship B” zak∏ada∏ budow´ okr´tów o po∏ow´ mniejszych, majàcych
mo˝liwoÊç transportu tysiàca ˝o∏nierzy oraz
10 Êmig∏owców. Z wyjàtkiem pr´dkoÊci za∏o˝enia te spe∏nia∏y znajdujàce si´ w rezerwie
lotniskowce eskortowe. Inne za∏o˝enia obydwu wersji projektowanych Êmig∏owcowców
desantowych przedstawiono poni˝ej:
• Ship A – wymiary: 198,12 m x 27,43 m
x 7,32 m; wypornoÊç pe∏na 19 000 tons; koszt
budowy 47 mln USD; koszt eksploatacji 275
tys. USD rocznie.
• Ship B – wymiary: 155,45 m x 25,61 m
x 6,09 m; wypornoÊç pe∏na 12 500 tons; koszt
budowy 31 mln USD; koszt eksploatacji 240
tys. USD rocznie.
W dniach od 4 do 6 maja 1955 roku odby∏a si´ w Waszyngtonie konferencja dotyczàca
wyposa˝enia si∏ desantu morskiego, na której
poparto koncepcj´ budowy Êmig∏owcowców
desantowych. Pod koniec tego samego miesiàca Sta∏y Komitet ds. D∏ugoletniego Programu Budowy Okr´tów zaproponowa∏ re-

zygnacj´ z planów budowy w roku finansowym 1957 oÊmiu okr´tów desantowych do
przewozu czo∏gów na rzecz budowy dwóch
Êmig∏owcowców desantowych oraz jednego
transportowca czo∏gów, zdolnego do osiàgania pr´dkoÊci 20 w´z∏ów. Trzy nowe okr´ty
mia∏y kosztowaç ∏àcznie 117 mln USD, tj. 47
mln USD za pierwszy i 40 mln USD za drugi
Êmig∏owcowiec oraz 30 mln USD za szybki
transportowiec czo∏gów. Mimo, ˝e koszt budowy tych jednostek by∏ o ponad 17 mln
USD wi´kszy ni˝ koszt budowy oÊmiu transportowców czo∏gów, w dniu 14 czerwca podj´to decyzj´ o realizacji tego w∏aÊnie projektu. W lipcu 1955 roku szefowie logistyki i budowy okr´tów z biura Szefa Operacji Floty
zaproponowali aby zamiast budowy w roku
Finansowym 1958 dwóch nowych Êmig∏owcowców desantowych, dokonaç przebudowy
dwóch lekkich lotniskowców. Pozwoli∏o by to
wygospodarowaç fundusze na dwa szybkie
transportowce czo∏gów, jako powtórzenie
budowy z roku finansowego 1957 oraz przebudowy dwóch jednostek typu Mariner. Mimo nacisków, propozycja ta zosta∏a definitywnie zarzucona w sierpniu 1955 roku.
W listopadzie 1955 roku Komitet ds. Studiów nad D∏ugoletnim Programem Budowy
Okr´tów, który pracowa∏ wówczas nad okreÊleniem kszta∏tu i wielkoÊci floty amerykaƒskiej a˝ do lat siedemdziesiàtych, zrewidowa∏
zamierzenia dotyczàce jednostek desantowych. Dla uzyskania 24 Êmig∏owcowców zaplanowano budow´ nowych okr´tów, jak
i przebudow´ w latach finansowych 1958-67
oÊmiu ci´˝kich krà˝owników. Zamierzenia te
opiera∏y si´ na koniecznoÊci zapewnienia
Êrodków transportu dla pe∏nych dywizji piechoty morskiej na ka˝dym z wybrze˝y Stanów Zjednoczonych. Oprócz 12 Êmig∏owcowców làdowanie ka˝dej z dywizji musia∏o
byç wsparte przez siedem transportowców
wyposa˝enia i dwa okr´ty dowodzenia. Dodatkowo komitet przewidywa∏ budow´ 12
okr´tów desantowych-doków i 12 okr´tów
desantowych czo∏gów. Poniewa˝ te ostatnie
mog∏y przewoziç tak˝e ˝o∏nierzy, w efekcie
budowy takiej liczby okr´tów powsta∏yby zbyt
du˝e zdolnoÊci przewozu wojska – przekraczajàce 41 000 ˝o∏nierzy piechoty morskiej.
Dla rozwiàzania tego problemu dowództwo
korpusu piechoty morskiej zaproponowa∏o
rezygnacj´ z przebudowy krà˝owników tak,
aby Êmig∏owcowce mog∏y przewoziç ˝o∏nierzy w liczbie równej 1 i 1/3 liczebnoÊci dywizji
marines. WielkoÊç ta i tak satysfakcjonowa∏a
korpus piechoty morskiej, bowiem jego priorytetem by∏a mo˝liwoÊç desantowania za pomocà Êmig∏owców przynajmniej jednej dywizji. Komitet przysta∏ na tà propozycj´ i za∏o˝enia programu zosta∏y odpowiednio zmienione. Nie przewidywano przy tym wyposa˝enia nowej floty w Êrodki wsparcia ogniowe-
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go. Zak∏adano, ˝e desanty b´dà poprzedzane
atakiem jàdrowym, albo przygotowaniem
przeprowadzonym przez lotniskowce uderzeniowe oraz krà˝owniki rakietowe. Ponadto, dla wsparcia artyleryjskiego mo˝na by∏o
wykorzystaç dzia∏a du˝ej liczby starszych
okr´tów, ciàgle jeszcze znajdujàcych si´ w rezerwie. Komitet zamierza∏ tak˝e przystosowaç nowe Êmig∏owcowce do wymagaƒ floty
bojowej. W tym celu jednostki mia∏y otrzymaç uzbrojenie do zwalczania okr´tów podwodnych tak, aby podczas ewentualnego
konfliktu zbrojnego mog∏y pe∏niç rol´ lotniskowców eskortowych.
Oprócz prac, które Komisja Charakterystyk Okr´tów prowadzi∏a nad przygotowaniem budowy nowych Êmig∏owcowców desantowych, analizowa∏a ona tak˝e taƒszà alternatyw´ – przebudow´ na Êmig∏owcowiec
desantowy jednego z lotniskowców eskortowych typu Commencement Bay (projekt
SCB 159). Okr´ty te by∏y nieco wi´ksze od typu Casablanca i podobnie jak nowoprojektowane Êmig∏owcowce mog∏y przewoziç kompletny batalion piechoty morskiej. Lotniskowce typu Commencement Bay mia∏y wypornoÊç pe∏nà 21 397 ton oraz wymiary maksymalne 169,9 m x 32,05 m x 8,50 m. Ich rozwiàzania konstrukcyjne by∏y oparte o kad∏uby zbiornikowców tak, ˝e wzmocnione pok∏ady górne sta∏y si´ pok∏adami hangarów.
W projekcie przebudowy, z przesz∏o 93 m
d∏ugoÊci hangarów, 28 m przeznaczono na
parkowanie pojazdów oraz pomieszczenia
sztabowe. Stanowi∏o to jednak i tak tylko 2/3
d∏ugoÊci pok∏adu dla pojazdów, jaki projektowano na nowych Êmig∏owcowcach. Modernizacja oferowa∏a natomiast o 20% wi´kszà
pojemnoÊç zapasowych zbiorników paliwa
lotniczego i znacznie wi´kszy zasi´g (a˝
35 000 Mm), lecz pr´dkoÊç mniejszà o 2 w´z∏y od nowoprojektowanych Êmig∏owcowców. Chocia˝ koszt modernizacji pojedynczego lotniskowca eskortowego si´ga∏ zaledwie 29 mln USD Biuro Okr´tów ostrzega∏o,
˝e przebudowane jednostki b´dà musia∏y zostaç wkrótce wymienione. Nowoprojektowane Êmig∏owcowce desantowe mog∏yby natomiast pe∏niç s∏u˝b´ przez 20-25 lat.
W tym czasie jednak nad inwestycjami,
które zamierza∏a prowadziç Marynarka Stanów Zjednoczonych zacz´∏o krà˝yç widmo
niedostatku funduszy. Koszty budowy nowych, amerykaƒskich okr´tów rakietowych
przekroczy∏y bowiem za∏o˝enia bud˝etowe.
Szukajàce wi´c oszcz´dnoÊci szefostwo U.S.
Navy zdecydowa∏o pod koniec 1955 roku
o przesuni´ciu budowy Êmig∏owcowców desantowych z roku finansowego 1957 na rok
nast´pny. Do programu 1957 w∏àczona zosta∏a natomiast taƒsza przebudowa nale˝àcego do typu Commencement Bay lotniskowca
eskortowego Block Island (CVE-106), które-
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mu nadano teraz sygnatur´ LPH-1. Prace
nad projektem nowych Êmig∏owcowców zosta∏y spowolnione – kontynuowano je jednak
w dalszym ciàgu.

Projektowanie Êmig∏owcowców
typu Iwo Jima
W po∏owie lipca 1955 roku dowództwo
korpusu piechoty morskiej przedstawi∏o wymagania dla potrzebnych piechocie morskiej
Êmig∏owcowców desantowych. Sprowadza∏y
si´ one do mo˝liwoÊci przewo˝enia 2 000 ludzi (razem z personelem lotniczym), zaokr´towania 20 Êmig∏owców do transportu desantu oraz 3 Êmig∏owców uniwersalnych i 2 do
przewozu ∏adunków. Sumaryczna pojemnoÊç ∏adunkowa okr´tów mia∏a wynosiç
2 265 m3, co by∏o równowa˝ne 1 000 tonom
∏adunków. Znacznie wa˝niejsza by∏a przy
tym powierzchnia pok∏adów ∏adunkowych
ni˝ obj´toÊç pomieszczeƒ, bowiem wysokoÊç
sk∏adowania wyposa˝enia okreÊlono na
3,66 m (12 stóp). Przedzia∏ transportowy pojazdów mia∏ zostaç wyposa˝ony w wentylacj´,
urzàdzenia mocujàce, pod∏àczenia do ∏adowania akumulatorów oraz pompowania
opon. Wymagana pojemnoÊç zbiorników
paliwa lotniczego zosta∏a okreÊlona na
1 135 m3.
Odpowiadajàc na zapotrzebowanie piechoty morskiej Biuro Okr´tów przedstawi∏o
projekt wst´pny zawierajàcy dwa rozwiàzania techniczne. Tym razem obydwie koncepcje dotyczy∏y okr´tów podobnej wielkoÊci
(176,78 m x 25,91 m x 6,71 m), mocy nap´du
(22 500 KM na wa∏ach), uzbrojeniu (4 x
II dzia∏a 76 mm) i wyposa˝eniu remontowym. Jednostka oznaczona jako „Projekt A”
mia∏a posiadaç wypornoÊç pe∏nà 15 800 tons
oraz za∏amany pok∏ad lotniczy z rampà ∏àczàcà go z hangarem zamiast konwencjonalnych
podnoÊników. Jego koncepcja techniczna by∏a prostsza, jednak konstrukcja mog∏a powodowaç zawirowania powietrza, które zniech´ca∏y do tego rozwiàzania lotników. Pok∏ad lotniczy okr´tu by∏ podparty w hangarze
pilersami, co powodowa∏o z kolei utrudnienia w przemieszczaniu ∏adunków. Koncepcja
ta zosta∏a wi´c wkrótce zarzucona. Rozwiàzanie okreÊlane jako „Projekt B” by∏o w rzeczywistoÊci projektem ma∏ego lotniskowca
o wypornoÊci pe∏nej 16 400 ton. Pok∏ad lotniczy okr´tu zaprojektowano jako prosty,
a hangar i pok∏ady ∏adunkowe umo˝liwia∏y
∏atwiejsze przemieszczanie ∏adunków i wyposa˝enia. Dla zmniejszenia wielkoÊci Êmig∏owcowców oraz obni˝enia kosztów budowy Komisja Charakterystyk Okr´towych zamierza∏a zmniejszyç o po∏ow´ pojemnoÊç zbiorników paliwa lotniczego (do 580 m3) lecz pozostawiç pojemnoÊç ∏adunkowà wymaganà
przez dowództwo piechoty morskiej. Specyfikacja ∏adunkowa by∏a problemem z punktu

widzenia projektantów okr´tu poniewa˝ sposób rozmieszczenia ∏adunków móg∏ spowodowaç, ˝e ∏àczny ich ci´˝ar nie móg∏ przekraczaç 720 ton. Biuro Artylerii oczekiwa∏o z kolei wzmocnienia artylerii jednostek do oÊmiu
podwójnych dzia∏ 76 mm. Szczególnie starannego zaprojektowania wymaga∏o rozplanowanie pomieszczeƒ wewn´trznych Êmig∏owcowców. Okr´ty potrzebowa∏y bowiem
wi´cej stanowisk dowodzenia ni˝ konwencjonalne transportowce desantowe. Musia∏y byç
wyposa˝one w stanowiska kontroli lotów, pomieszczenia alarmowe i odpraw pilotów, oddzielne centra operacyjne marines, centrale
uzbrojenia i klimatyzacji oraz pomieszczenia
sztabowe dla dowództw batalionów piechoty
morskiej i eskadr lotniczych. W przypadku
dzia∏ania jako jednostek flagowych musia∏y
pomieÊciç dodatkowo sztaby dowództw pu∏ków i grup lotniczych, a tak˝e zespo∏ów jednostek transportowych. Dodatkowo, okr´ty
mia∏y byç przystosowane do przenoszenia
uzbrojenia jàdrowego, które ówczeÊnie sta∏o
si´ bardziej dost´pne ze wzgl´du na zmniejszenie kosztów produkcji i gabarytów. Dlatego te˝ celu Êmig∏owcowce mia∏y otrzymaç
„specjalne” magazyny. Na szcz´Êcie jednak,
ówczesna broƒ atomowa nie wymaga∏a ju˝
monta˝u na pok∏adach okr´tów, przez co
rozplanowanie tych magazynów mog∏o byç
prostsze.
Komisja Charakterystyk mia∏a nadziej´,
˝e projekt wst´pny Êmig∏owcowców b´dzie
gotowy przed 1 wrzeÊnia 1955 roku. W rzeczywistoÊci jednak, wi´kszoÊç rozwiàzaƒ
technicznych okr´tów nie by∏a jeszcze zaprojektowana i w sierpniu tego roku Biuro
Okr´tów stwierdzi∏o, ˝e przygotowanie projektu w oczekiwanym terminie nie b´dzie
mo˝liwe. W mi´dzyczasie Biuro przedstawi∏o kolejne rozwiàzanie Êmig∏owcowców
oznaczone jako „Projekt C”. W wariancie
tym okr´ty mia∏y mieç g∏adki pok∏ad lotniczy
(taki jak lotniskowce ), wypornoÊç pe∏nà
16 600 ton, wymiary: 167,64 m (mi´dzy pionami) x 26,82 m x 6,86 m i nap´d o mocy
25 000 KM na wa∏ach. Mimo, i˝ Biuro Okr´tów uwa˝a∏o, i˝ Êmig∏owcowce b´dà charakteryzowaç si´ znacznie wi´kszà sztywnoÊcià
(wysokoÊç metacentryczna 2,68 m), ni˝ jakiekolwiek inne jednostki wyposa˝one w stabilizatory przechy∏ów, okr´ty mia∏y otrzymaç takie urzàdzenia optymalizowane dla pr´dkoÊci 15 w´z∏ów. Koszt lidera typu mia∏ wynieÊç
47,5 mln USD, a kolejnych jednostek 39,2
mln. USD. We wrzeÊniu 1955 roku Biuro
Lotnictwa Marynarki przedstawi∏o za∏o˝enia
nowej wersji Êmig∏owców desantowych Sikorsky HR2S, która jak si´ spodziewano
mia∏a wejÊç na wyposa˝enie do 1965 roku.
Maszyny te, przy wysokoÊci 6,1 m i Êrednicy
wirnika ponad 24 m, mia∏y wa˝yç przesz∏o 18
ton. Zak∏adajàc pewien margines wzrostu ich
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ci´˝aru przyj´to, ˝e z pok∏adów nowych Êmig∏owcowców powinny operowaç maszyny
wa˝àce prawie 23 tony. „Projekt C” sta∏ si´
podstawà dla Komisji Charakterystyk do zaakceptowania w po∏owie listopada tego samego roku charakterystyki Êmig∏owcowców
desantowych, oznaczanych teraz jako projekt
SCB 157.
Ze wzgl´du na to, ˝e ówczeÊnie korpus
amerykaƒskiej piechoty morskiej nie mia∏
mo˝liwoÊci desantowania pe∏nej dywizji, jego
dowództwo uwa˝a∏o budow´ nowych Êmig∏owcowców desantowych za szczególnie
wa˝nà. Okr´ty mia∏y przy tym operowaç
z baz na obydwu wybrze˝ach Stanów Zjednoczonych tak, ˝e ich wymiary musia∏y
umo˝liwiaç pokonywanie Kana∏u Panamskiego. Wychodzàc naprzeciw zapotrzebowaniu dowództwa marines, spodziewajàcego
si´ szybkiego wejÊcia na wyposa˝enie lotnictwa piechoty morskiej Êmig∏owców nap´dzanych turbinami gazowymi, Komisja Charakterystyk Okr´tów zwi´kszy∏a pojemnoÊç
zbiorników zapasowych paliwa lotniczego
Êmig∏owcowców do 1 135 m3. Zapasy paliwa
i cz´Êci zamiennych oraz mo˝liwoÊci bie˝àcej
obs∏ugi Êmig∏owców mia∏y umo˝liwiç okr´tom pi´ç dób ˝eglugi oraz desantowanie
przewo˝onych wojsk na wybrze˝u nieprzyjaciela. Ci´˝ar maszyn jakie mog∏y obcià˝aç
pok∏ad lotniczy jednostek okreÊlono na 27,24
tony, a wymiary podnoÊników lotniczych na
10,36 m x 15,24 m. Problemem mog∏o byç samo rozmieszczenie podnoÊników, które na
lotniskowcach by∏y usytuowane zwykle na
kraw´dziach pok∏adów lotniczych. Takie ich
usytuowanie na projektowanych Êmig∏owcowcach mog∏o w dolnym po∏o˝eniu, przy
przechy∏ach okr´tów przekraczajàcych 15°,
powodowaç zalewanie wodà zaburtowà.
Dlatego te˝ spodziewano si´, ˝e operacje desantowe b´dà mog∏y byç prowadzone je˝eli
przechy∏y nie b´dà przekraczaç 10°. Ze
wzgl´du na koniecznoÊç pokonywania Êluz
Kana∏u Panamskiego podnoÊniki mia∏y przy
tym mieç mo˝liwoÊç sk∏adnia. Szefostwo
operacji floty nalega∏o w tym czasie na uzbrojenie Êmig∏owcowców w przeciwlotnicze pociski rakietowe „Tartar”. Za takim uzbrojeniem opowiada∏a si´ tak˝e Komisja Charakterystyk Okr´tów. Przeciwne by∏y natomiast
zarówno Biuro Okr´tów, które spodziewa∏o
si´ znacznego wzrostu gabarytów i kosztów
budowy jednostek, jak i Biuro Lotnictwa
obawiajàce si´ odkszta∏ceƒ pok∏adu lotniczego spowodowanych podmuchami odpalanych rakiet. Przyjmujàc argumenty Biura
Okr´tów Komisja Charakterystyk, choç bez
entuzjazmu, zdecydowa∏a o uzbrojeniu Êmig∏owcowców w cztery podwójne stanowiska
dzia∏ 76 mm oraz cztery podwójne stanowiska przeciwlotniczych dzia∏ek 20 mm. WydajnoÊç podnoÊników ∏adunkowych przezna-
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czonych do przenoszenia uzbrojenia i wyposa˝enia pomi´dzy hangarem, a pok∏adem
lotniczym za∏o˝ono na 150 ton na godzin´.
Ze wzgl´du na zmiennoÊç akwenów operowania Êmig∏owcowce mia∏y zostaç wyposa˝one w klimatyzacj´ wszystkich pomieszczeƒ
mieszkalnych, central kontrolnych i bojowych, która mia∏a kosztowaç oko∏o miliona
USD.
Z powodów, o których wspomniano wczeÊniej budowa nowych Êmig∏owcowców desantowych zosta∏a przesuni´ta z roku finansowego 1957 do bud˝etu roku nast´pnego.
Dlatego te˝ ostateczna charakterystyka projektowanych okr´tów zosta∏a przedstawiona
dopiero w dniu 6 listopada 1956 roku. Za∏o˝ono przy tym, ˝e inaczej ni˝ przebudowywane lotniskowce eskortowe, nowe Êmig∏owcowce desantowe b´dà przystosowane do
zwalczania okr´tów podwodnych. Zgodnie
z przedstawionà charakterystykà Êmig∏owcowce mia∏y mieç wypornoÊç pe∏nà 17 500
ton i wymiary: 179,83 m (167,64 na KLW) x
26,82 m (32,00 m maks.) x 7,47 m. Pr´dkoÊç
okr´tów za∏o˝ono na 20 w´z∏ów (21,5 w´z∏a
na próbach) przy mocy nap´du 25 000 KM
i zasi´gu 10 000 Mm przy 20 w´z∏ach. Przewidywano, ˝e okr´ty b´dà mia∏y nap´d dwuÊrubowy. Za∏o˝ona pr´dkoÊç nie satysfakcjonowa∏a jednak dowództwa korpusu piechoty
morskiej, które oczekiwa∏o osiàgania przez
nowe Êmig∏owcowce pr´dkoÊci o 5 w´z∏ów
wi´kszej. Taki jej wzrost móg∏ byç osiàgni´ty
poprzez dwukrotne zwi´kszenie mocy nap´du. Wymaga∏oby to z kolei podwojenia liczby
i oraz zwi´kszenia parametrów pracy kot∏ów,
pociàgajàcych za sobà wzrost ci´˝aru si∏owni
o po∏ow´. WypornoÊç pe∏na okr´tów wzros∏aby do 18 500 ton, a d∏ugoÊç do 181,36 m.
Osiàganie przez Êmig∏owcowce zasi´gu
10 000 Mm przy wi´kszej pr´dkoÊci 25 w´z∏ów wiàza∏oby si´ z kolei ze zwi´kszeniem
wypornoÊci do 21 750 tons i d∏ugoÊci do
192,02 m. Tym samym koszty budowy pojedynczego okr´tu wzros∏yby z zak∏adanych 41
mln USD do 44,5 mln. USD w pierwszym
i 47,0 mln USD w drugim przypadku.
W dniu 20 maja 1957 roku, Komisja Charakterystyk Okr´towych przeg∏osowa∏a stosunkiem g∏osów 6 do 4 budow´ nowych Êmig∏owcowców desantowych. Ich budowa zosta∏a przy tym przesuni´ta do bud˝etu roku
finansowego 1959. Poniewa˝ koszty projektu
znaczàco wzros∏y, w dniu 29 czerwca Komisja
przystàpi∏a do rewizji charakterystyki okr´tów w celu uzyskania oszcz´dnoÊci. Analizy,
przeprowadzone zgodnie z poleceniem Szefa Operacji Floty admira∏a Arleigh Burke’a,
pokaza∏y mo˝liwoÊç oszcz´dzenia 1 mln
USD. Zamierzano je uzyskaç poprzez: rezygnacj´ z aktywnych, p∏etwowych stabilizatorów przechy∏ów (przewidywano zastosowanie zbiorników przeciwprzechy∏owych), skró-

cenie kad∏ubów okr´tów o 7,62 m (0,3 mln
USD) oraz zastosowanie nap´du jednoÊrubowego takiego jak na transportowcach typu
Mariner (kolejnych 0,3 mln USD). Komisja
zdecydowa∏a o rezygnacji ze stabilizatorów,
zmniejszeniu noÊnoÊci pok∏adu lotniczego do
22,7 ton oraz zredukowaniu liczby stanowisk
uzupe∏niania paliwa Êmig∏owców. Zmniejszono tak˝e liczb´ pomieszczeƒ za∏ogowych
z pierwotnych 200 pomieszczeƒ oficerskich
i 1 800 za∏ogowych do 171 oficerskich i 1 744
za∏ogowych. Zaaprobowano te˝ propozycj´
Burke’a rezygnacji z klimatyzowania niektórych pomieszczeƒ. Pozwoli∏o to na dodatkowà oszcz´dnoÊç 1,5 mln. USD. Komisja odrzuci∏a jednak propozycje zmniejszenia wysokoÊci hangaru do 5,41 m oraz zastosowania
nap´du jednoÊrubowego.
Pod koniec lipca 1957 roku projekt Êmig∏owcowców zosta∏ jednak ponownie zmieniony. Kad∏uby okr´tów wyd∏u˝ono, zmniejszajàc jednoczeÊnie ich szerokoÊç. WypornoÊç standardowa jednostek mia∏a wynosiç
11 000 ton, a wypornoÊç pe∏na 18 000 ton
przy wymiarach: 182,88 m (Lc), 173,74 m
(Lpp) x 24,38 m, 32,00 m (Bmax) x 7,93 m.
Zwi´kszenie szerokoÊci kad∏uba mia∏o na celu popraw´ statecznoÊci okr´tu, przy czym
dokonano go poni˝ej linii wodnej gdzie najwi´ksza szerokoÊç kad∏ubów zosta∏a zwi´kszona do 25,61 m. Obni˝ono tak˝e o 0,15 m
wysokoÊç pok∏adu drugiego oraz zaprojektowano nadbudówk´, której materia∏em konstrukcyjnym mia∏o byç aluminium. Projektanci zamierzali przy tym uzyskaç odpornoÊç
na podmuchy eksplozji jàdrowych podobnà
jak dla lotniskowca Enterprise, co okaza∏o si´
jednak niemo˝liwe. Koszt budowy okr´tu
prototypowego zosta∏ obni˝ony z 48 mln
USD do 46,2 mln USD, a koszt budowy kolejnych jednostek z 40 mln. USD do 38,2
mln. USD. W sierpniu 1957 roku ponownie
zmniejszono noÊnoÊç pok∏adu lotniczego,
tym razem do 15,89 tony. Dokonano tak˝e
przeprojektowania uk∏adu nap´dowego Êmig∏owcowców, wyposa˝ajàc je podobnie jak
wszystkie ówczesne transportowce desantowe i wyposa˝enia, w uk∏ad jednoÊrubowy. Taki nap´d pozwala∏ zmniejszyç obsad´ si∏owni
okr´tu o 48 ludzi. Przedstawiona we wrzeÊniu kolejna charakterystyka zawiera∏a uk∏ad
nap´dowy podobny jak na jednostkach typu
Mariner. Moc nap´du zosta∏a przy tym
zmniejszona z pierwotnych 25 000 KM do
22 000 KM na wa∏ach. Poniewa˝ by∏o zbyt
póêno aby zmniejszyç pojemnoÊç zbiorników
zapasowych paliwa tak, ˝e ich pojemnoÊç by∏a o przesz∏o 400 ton wi´ksza ni˝ wymagana.
Grupa lotnicza Êmig∏owcowców mia∏a byç
z∏o˝ona z 20 maszyn Sikorsky HR2S. Dziewi´ç z nich mia∏o stacjonowaç w hangarze,
a pozosta∏ych 11 musia∏o byç parkowanych
na pok∏adzie lotniczym, na którym wyzna-
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G∏ówne daty zwiàzane z budowà Êmig∏owcowców typu Iwo Jima
Okr´t
Nazwa
Iwo Jima
Okinawa
Guadalcanal
Guam
Tripoli
New Orleans
Inchon

Sygn.
LPH-2
LPH-3
LPH-7
LPH-9
LPH-10
LPH-11
LPH-12

Stocznia

Zamówienie

Po∏o˝enie st´pki

Wodowanie

W s∏u˝bie

Puget Sound
Philadelphia
Philadelphia
Philadelphia
Ingalls
Philadelphia
Ingalls

30.01.1958
24.10.1958
21.12.1959
21.09.1961
10.12.1962
18.12.1964
?

02.04.1959
01.04.1960
01.09.1961
15.11.1962
15.06.1964
01.03.1966
08.04.1968

17.09.1960
14.08.1961
16.03.1963
22.08.1964
31.07.1965
03.02.1968
24.05.1969

26.08.1961
14.04.1962
20.07.1963
16.01.1965
06.08.1966
16.11.1968
20.06.1970

Koszty budowy powstajàcych przez ponad dziesi´ciolecie Êmig∏owcowców typu Iwo Jima ros∏y wraz z up∏ywem czasu. O ile koszt pierwszego okr´tu typu
(LPH-2) zamknà∏ si´ kwotà si´gajàcà 40 mln USD, to koszt budowy w prywatnej stoczni ostatniej jednostki – Inchon (LPH-12) osiàgnà∏ 48,9 mln USD.
Zbudowany natomiast w stoczni Marynarki New Orleans (LPH-10) kosztowa∏ prawie 60 mln USD!

czono cztery stanowiska startowe. Tak du˝a
jednak liczba parkowanych Êmig∏owców powodowa∏a, ˝e do jednoczesnego wykorzystania (startu) mo˝na by∏o wykorzystaç jedynie
trzy stanowiska (dwa dziobowe i jedno rufowe). Na pozosta∏ej cz´Êci pok∏adu mia∏o si´
wtedy odbywaç ∏adowanie innych maszyn.
W paêdzierniku 1958 roku Komitet Projektów D∏ugoterminowych zaproponowa∏
budow´ w latach finansowych 1960-1966 po
dwóch Êmig∏owcowców desantowych rocznie
tak, aby ∏àcznie z okr´tami zbudowanymi
w latach finansowych 1958-1959, powsta∏a
flota szesnastu Êmig∏owcowców. Od poczàtku zamierzenia takie wydawa∏y si´ niemo˝liwe do realizacji, chocia˝ tak˝e w póêniejszych
projekcjach zak∏adano budow´ dwóch jednostek tej klasy rocznie. Budowa pierwszego
z okr´tów zosta∏a umieszczona w bud˝ecie
roku finansowego 1958. Nast´pnie, w latach
finansowych 1959-1960, 1962-1963 oraz
1965-1966 miano budowaç po dwie jednostki. Ostatecznie, ambitne za∏o˝enia budowy
serii szesnastu Êmig∏owcowców desantowych
typu Iwo Jima ograniczy∏y si´ do zbudowania
w ramach bud˝etów tych lat finansowych
∏àcznie siedmiu okr´tów. W programie ich
budowy bra∏y udzia∏ dwie stocznie Marynarki: Puget Sound Naval Shipyard w Bremerton, Philadelphia Naval Shipyard oraz prywatna stocznia Ingalls Shipbuilding Corporation w Pascagoula. G∏ówne daty zwiàzane
z budowà okr´tów tego typu przedstawiono
w powy˝szej tabeli.

Opis konstrukcji
Kszta∏t kad∏ubów Êmig∏owcowców desantowych typu Iwo Jima by∏ zbli˝ony do kszta∏tu kad∏ubów lotniskowców eskortowych budowanych podczas II wojny Êwiatowej. Posiada∏y prostokàtne pok∏ady lotnicze z zaokràglonà cz´Êcià dziobowà oraz niewielkà nadbudówk´ wyspowà. WypornoÊç standardowa
okr´tów zosta∏a za∏o˝ona na 17 000 ton standard oraz 10 700 tons w stanie pustym. WypornoÊç pe∏na poszczególnych jednostek ró˝-
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ni∏a si´ nieco i wynosi∏a: 18 000 tons dla Iwo
Jima (LPH-2), Okinawa (LPH-3) i Guadalcanal (LPH-7); 18 300 tons dla Guam
(LPH-9) i Tripoli (LPH-10 ); 17 705 tons dla
New Orleans (LPH-11) oraz 17 515 tons dla
Inchon (LPH-12). D∏ugoÊç kad∏ubów okr´tów wynosi∏a 169,47 m na linii wodnej,
a maksymalna ich d∏ugoÊç 183,44 m. SzerokoÊç jednostek na linii wodnej si´ga∏a
25,60 m, przy maksymalnej szerokoÊç pok∏adu lotniczego 31,69 m. Zanurzenie konstrukcyjne okreÊlono na 7,93 m. Stosunek d∏ugoÊci
do szerokoÊci kad∏ubów Êmig∏owcowców typu Iwo Jima wynosi∏ 7,05/1 i by∏ zbli˝ony do
wskaênika charakterystycznego dla szybkich
transportowców. Natomiast stosunek szerokoÊci do zanurzenia wynoszàcy 3,11/1 oraz
wspó∏czynnik pe∏notliwoÊci kad∏uba zbli˝ony
do 0,5 by∏y podobne do wskaêników kad∏ubów krà˝owników i niszczycieli.
Ka˝dy ze Êmig∏owcowców transportowa∏
wzmocniony batalion piechoty morskiej wraz
z eskadrà jego Êmig∏owców wsparcia. Oprócz
miejsc dla ˝o∏nierzy desantu, jednostki by∏y
wyposa˝one w 40 miejsc dla oficerów sztabowych. Wybrane okr´ty by∏y przystosowane
do pe∏nienia funkcji okr´tu flagowego dowódcy si∏ amfibijnych oraz dowódcy pu∏ku
desantowego wraz z ich sztabami. Ze wzgl´du na specyficzne zadania, które mia∏y wykonywaç okr´ty wyposa˝ono je w szereg central
bojowych ró˝nego przeznaczenia. Pod pok∏adem lotniczym znajdowa∏o si´ centrum informacji bojowej, stanowisko kontroli lotów,
stanowisko koordynowania dzia∏aƒ si∏ wsparcia, centrala ∏àcznoÊci radiowej, stacja meteorologiczna, a tak˝e centrum rozpoznania
(wywiadowcze). Wokó∏ pok∏adu hangaru,
podobnie jak na wspó∏czeÊnie projektowanych lotniskowcach uderzeniowych, zaprojektowano ciàg∏y pok∏ad platformy, która powi´ksza∏a powierzchni´ u˝ytkowà okr´tu
o dodatkowe 1 022 m2. Powierzchnia ta zosta∏a wykorzystana na pomieszczenia dowodzenia oraz kabiny oficerów i kubryki ˝o∏nierzy piechoty morskiej. Dzi´ki temu znajdo-

wali si´ oni bli˝ej swoich stanowisk bojowych.
Kubryki by∏y wyposa˝one w trzypi´trowe koje, a obok nich znajdowa∏y si´ pomieszczenia
do przechowywania broni i wyposa˝enia osobistego. Okr´ty wyposa˝ono w zespó∏ pomieszczeƒ medycznych, na który sk∏ada∏y si´:
sala operacyjna, sala szpitalna, gabinet rentgenowski, izolatka, gabinet dentystyczny, ∏azienki, laboratoria, apteka i magazyny materia∏ów medycznych. Do celów medycznych
mo˝na by∏o tak˝e wykorzystaç mes´ ˝o∏nierzy desantu tak, ˝e ogólna liczba ∏ó˝ek szpitalnych si´ga∏a 300. Wszystkie pomieszczenia
mieszkalne i s∏u˝bowe by∏y wyposa˝one
w klimatyzacj´.
Zgodnie z projektem okr´tów, do przewozu ˝o∏nierzy piechoty morskiej na làd mia∏
s∏u˝yç zespó∏ Êmig∏owców desantowych z∏o˝ony z 9 maszyn Sikorsky HR2S lub 20
HUS-1, albo ich kombinacji. Cz´Êç Êmig∏owców mog∏a stacjonowaç w hangarze, a cz´Êç
na pok∏adzie lotniczym. Na pok∏adach lotniczych okr´tów wyznaczono siedem lub osiem
stanowisk startowych. W przypadku stacjonowania cz´Êci Êmig∏owców na pok∏adzie pozostawiano na nim tyle miejsca, aby mo˝liwy
by∏ jednoczesny start czterech Êmig∏owców.
Na pok∏adzie hangarowym okr´ty otrzyma∏y
po szeÊç stanowisk („przedsionków”), z których (w przypadkach z∏ej pogody uniemo˝liwiajàcej loty Êmig∏owców), ˝o∏nierze desantu
mogli przechodziç po trapach burtowych lub
siatkach na zacumowane wzd∏u˝ burty ∏odzie
desantowe. ¸odzie pochodzi∏y wtedy z innych jednostek desantowych zespo∏u, nie
przewidziano bowiem wyposa˝enia okr´tów
we w∏asne Êrodki przeprawowe. Wyjàtkiem
by∏ jedynie Inchon (LPH-12), który od poczàtku otrzyma∏ dwie barki desantowe do
przewozu pojazdów i ludzi LCVP. Do ich wodowania przewidziano dwa ˝urawiki, które
usytuowano na rufie okr´tu, po jednym na
ka˝dej burcie.
Do przemieszczania Êmig∏owców pomi´dzy pok∏adem hangaru, a startowym s∏u˝y∏y
dwa podnoÊniki lotnicze o wymiarach
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Pi´kne uj´cie Êmig∏owcowca Iwo jima LPH-2) wykonane po opuszczeniu stoczni
Puget Sounds, 02.11.1961 rok. Szczgólnie dobrze widoczne sà elementy malowania pokladu, nadbudówka oraz dzia∏ka kal. 76 mm. fot. zbiory Arthur D. Baker III
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Projektowe dane taktyczno-techniczne Êmig∏owcowców typu Iwo Jima
WypornoÊç:
Wymiary:
d∏ugoÊç:
szerokoÊç:
zanurzenie
Moc maszyn:
Pr´dkoÊç:
Zasi´g:
Âmig∏owce desantowe:
Uzbrojenie:
Za∏oga:
Si∏y desantu:

standardowa 10 989 ton; pe∏na 18 288 ton;
maks. 183,44 m, na KLW 169,47 m;
na KLW 25,60 m; maks. 31,69 m;
do KLW 7,90 m; maks. 8,10 m;
nominalna 22 000 KM;
21,3 w przy mocy nominalnej;
10 000 Mm przy 20 w ;
9 Sikorsky HR2S lub 20 HUS-1 „Seahorse”
albo ich kombinacje.
8 dzia∏ uniwersalnych 76 mm (4 x II);
47 oficerów+562 podoficerów i marynarzy
193 oficerów+1 806 podoficerów i szeregowych

15,24 m na 10,36 m oraz udêwigu 17 ton.
Zgodnie ze standardami projektowania
wspó∏czesnych lotniskowców podnoÊniki zosta∏y usytuowane na kraw´dziach pok∏adu
lotniczego, co umo˝liwia∏o podnoszenie maszyn o gabarytach wi´kszych ni˝ ich platformy. Jeden z podnoÊników usytuowano na lewej burcie pok∏adu na wysokoÊci nadbudówki wyspowej, a drugi na prawej burcie tu˝ za
nadbudówkà. Platformy podnoÊników by∏y
sk∏adane (podnoszone do pionu), co u∏atwia∏o ˝eglug´ w wàskich przejÊciach i umo˝liwia∏o pokonywanie Êluz Kana∏u Panamskiego.
W po∏o˝eniu pionowym platformy podnoÊników zamyka∏y s∏u˝àce do przemieszczania

maszyn z i na podnoÊniki otwory w burtach,
które w normalnych warunkach by∏y zamykane dwucz´Êciowymi wrotami.
Sumaryczny ci´˝ar przewo˝onych ∏adunków móg∏ si´gaç 900 ton, co by∏o równowa˝ne oko∏o 567 m3 amunicji, 1 160 m3 pojazdów i 567 m3 innych ∏adunków – ∏àcznie
2 294 m3 spaletyzowanych ∏adunków na pok∏adzie ∏adunkowym o powierzchni 3 475 m2.
W przedzia∏ach ∏adunkowych by∏o tak˝e
miejsce dla 36 spaletyzowanych lotniczych
pocisków rakietowych „Lacrosse”, które mog∏y przenosiç g∏owice jàdrowe stajàc si´ atomowym uzbrojeniem wsparcia desantu. Zamiennie, w przedzia∏ach tych mo˝na by∏o

magazynowaç torpedy do zwalczania okr´tów podwodnych i boje hydrolokacyjne.
Szczególnà uwag´ podczas projektowania
wn´trza kad∏ubów zwrócono na racjonalne
rozplanowanie przedzia∏ów ∏adunkowych
i mo˝liwoÊç ich szybkiego roz∏adowywania.
Przemieszczanie ∏adunków wzd∏u˝ pok∏adów odbywa∏o si´ za pomocà przenoÊników
taÊmowych, rynien spustowych i ∏adowarek
wid∏owych, a ich podnoszenia na pok∏ad lotniczy dokonywano za pomocà dwóch podnoÊników ∏adunkowych o wydajnoÊci 150 ton na
godzin´. W rufowej cz´Êci hangaru zaprojektowano parking dla pojazdów desantu (o powierzchni 400 m2), a w cz´Êci dziobowej
warsztaty remontowe Êmig∏owców. Do prze∏adowywania pojazdów na p∏askodenne jednostki desantowe okr´ty zosta∏y wyposa˝one
w dêwigi pok∏adowe: jeden o udêwigu 16,3
tony i trzy po 4,1 tony. Dla zaopatrywania pojazdów mechanicznych okr´ty otrzyma∏y
zbiorniki paliwa o pojemnoÊci 24,6 m3. Zapas
paliwa lotniczego wynosi∏ 1 533 m3, przy
czym spodziewano si´, ˝e kiedy okr´ty wejdà
do s∏u˝by b´dzie to raczej paliwo dla silników
odrzutowych (JP-5) ni˝ t∏okowych. Dzi´ki temu, ˝e okr´ty od poczàtku by∏y projektowane jako Êmig∏owcowce, zbiorniki zapasowe
paliwa lotniczego usytuowano w du˝ej odleg∏oÊci od siebie w dziobowych i rufowych cz´Êciach jednostek. Do przyjmowania zaopatrzenia podczas przebywania okr´tów w morzu wyposa˝ono je w stanowiska przyjmowa-

Tripoli (LPH-10) w trakcie prób odbiorczych, 1965 rok. Uwag´ zwraca umiejscowienie rufowych dzia∏ uniwersalnych Mk 22 kal. 76,2 mm.
fot. zbiory Arthur D. Baker III
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Uj´cie Êmig∏owcowca Guam (LPH-9) wykonane z lewej burty w bazie Norfolk w 1977 roku. Uwag´ zwracajà szczegó∏y budowy podnoÊnika
lotniczego lewej burty.
fot. zbiory Arthur D. Baker III

nia ∏adunków sposobem trawersowym – za
pomocà liny z automatycznym napinaniem.
Na obydwu burtach znalaz∏y si´ po trzy stanowiska dla przyjmowania ∏adunków drobnicowych i po dwa dla ∏adunków ciek∏ych.
Przeprowadzanie operacji za- i wy∏adunkowych by∏o kontrolowane ze specjalnego stanowiska usytuowanego na nadbudówce.
Âmig∏owcowce desantowe typu Iwo Jima
zosta∏y zbudowane z maksymalnym wykorzystaniem urzàdzeƒ nap´dowych transportowców typu Mariner. Wyposa˝ono je w jednowa∏owe si∏ownie turboparowe o mocy
22 000 KM. Okr´ty otrzyma∏y po dwa kot∏y
parowe o wydajnoÊci 18,3 ton pary przegrzanej na godzin´. Parametry robocze kot∏ów:
ciÊnienie 42,2 kg/cm2 i temperatura 454oC
by∏y charakterystyczne raczej dla rozwiàzaƒ
konstrukcyjnych si∏owni z okresu II wojny
Êwiatowej, ni˝ wspó∏czesnych lotniskowców
i niszczycieli. Producentem kot∏ów dla
wszystkich okr´tów typu (z wyjàtkiem Guam,
którego kot∏y zbudowa∏a firma Babcock &
Wilcox), by∏a firma Combustion Engineering. Turbozespo∏y nap´dowe z przek∏adniami dostarczy∏a firma Westinghouse,
oprócz maszyn Tripoli (LPH-10) produkcji
DeLaval i Inchon (LPH-12) wyprodukowanych przez General Electric. Do wytwarzania
energii elektrycznej okr´ty otrzyma∏y po dwa
turbogeneratory parowe o mocach po 2 500
kVA, z których jeden by∏ usytuowany w przedziale maszynowym, a drugi w kot∏owym.
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W kot∏owniach zainstalowano ponadto po
dwa wysokopr´˝ne, spalinowe zespo∏y pràdotwórcze o mocach po 750 kVA oraz po
dwa wyparowniki wody morskiej o wydajnoÊci po 18,3 ton/dob´. Sterowanie i nadzorowanie pracy urzàdzeƒ energetycznych okr´tów odbywa∏o si´ z usytuowanej w maszynowni hermetycznej, klimatyzowanej centrali manewrowo-kontrolnej. Podczas projektowania Êmig∏owcowców pewien dylemat dla
projektantów stanowi∏o paliwo kot∏owe.
W tym bowiem czasie do s∏u˝by w Marynarce Stanów Zjednoczonych zacz´∏y wchodziç
jednostki, których kot∏y opalane by∏y paliwem zbli˝onym do lotniczego. Poczàtkowo
wyposa˝ano w nie nowe fregaty, zamierzano
je jednak zastosowaç w wielu innych projektach okr´tów tego okresu. Pokusà ich wykorzystania na Êmig∏owcowcach desantowych
by∏a mo˝liwoÊç zrezygnowania z oddzielnych
zbiorników zapasowych paliwa kot∏owego
i lotniczego. Szcz´Êliwie jednak zrezygnowano z takiej koncepcji, bowiem jak si´ póêniej
okaza∏o kot∏y tego typu sprawia∏y wiele k∏opotów eksploatacyjnych. PojemnoÊç zapasowych zbiorników paliwa kot∏owego, która
wynosi∏a 1 135 m3 umo˝liwia∏a okr´tom
przebycie odleg∏oÊci 10 000 Mm przy pr´dkoÊci 20 w´z∏ów.
Uzbrojenie artyleryjskie Êmig∏owcowców
stanowi∏o osiem uniwersalnych dzia∏ kalibru
76 mm typu 3/50 Mk 22, na czterech, dwudzia∏owych, otwartych stanowiskach typu

Mk 33. Dwa z tych stanowisk usytuowano
przed nadbudówkà, a dwa na sponsonach
burtowych, przy rufowych naro˝ach pok∏adu
lotniczego. Dzia∏a typu 3/50 Mk 22 zosta∏y
skonstruowane pod koniec II wojny Êwiatowej (1945). Poczàwszy od 1948 roku by∏y
montowane jako artyleria uniwersalna wielu
okr´tów wojennych ró˝nych klas (nie tylko
amerykaƒskich, ale równie˝ hiszpaƒskich
i norweskich), pozostajàc na ich uzbrojeniu
nawet do dziÊ. Dzia∏a typu 3/50 Mk 22 majà
kaliber 76,2 mm i przy d∏ugoÊci ca∏kowitej
4,055 m wa˝à po 798 kg (bez automatycznego dosy∏acza). D∏ugoÊç ich lufy wynosi
3,816 m, jej cz´Êci gwintowanej (24 rowki
gwintu) 3,204 m, a obj´toÊç komory nabojowej 3,56 dm3. Lufa monoblokowa posiada
pokrycie chromowe i po∏àczenie z komorà
zamkowà z∏àczem bagnetowym. Dzia∏a wyposa˝ono w koncentryczne oporopowrotniki spr´˝ynowe, które zastosowano dla u∏atwienia prowadzenia ognia w sposób zautomatyzowany. Armaty posiadajà nap´dzane
silnikami elektrycznymi, automatyczne dosy∏acze typu rewolwerowego, dzi´ki czemu
ich szybkostrzelnoÊç wynosi 45-50 strza∏ów
na minut´. ˚ywotnoÊç luf si´ga 2 050 strza∏ów. Dzia∏a typu 3/50 Mk 22 mogà strzelaç
pociskami przeciwlotniczymi (z zapalnikami
czasowymi) oraz burzàcymi o ci´˝arze
5,9 kg. Ci´˝ar ∏adunku wybuchowego pocisku przeciwlotniczego wynosi 0,37 kg, a pocisku burzàcego 0,58 kg. ¸adunki miotajàce
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wa˝à 1,68 kg i wytwarzajàc w przewodzie lufy ciÊnienie 2 680 kg/cm2 nadajà pociskom
pr´dkoÊç wylotowà 823 m/s pozwalajàc na
strzelanie na odleg∏oÊç 13 350 m (przy elewacji 45o) i i pu∏ap 9 266 m. Ci´˝ar kompletnego pocisku wraz z ∏uskà i ∏adunkiem prochowym wynosi 10,9 kg, a jego d∏ugoÊç
88,2 cm. Typowy zapas amunicji wynosi 200300 pocisków na dzia∏o w magazynku podr´cznym i 1 200 pocisków w magazynach
amunicyjnych. Dzia∏a typu 3/50 Mk 22 Êmig∏owcowców by∏y zamontowane na dwudzia∏owych stanowiskach typu Mk 33, przy
czym osadzono je na osobnych tulejach. Elewacja dzia∏a mog∏a byç zmieniana w granicach od -15° do +85° z pr´dkoÊcià 30°/sekund´. Stanowiska mog∏y wykonywaç pe∏en
obrót w p∏aszczyênie poziomej z pr´dkoÊcià
24°/sekund´. Ci´˝ar stanowiska typu Mk 33
wynosi∏ 14 696 kg, a jego wymiary by∏y niewiele wi´ksze ni˝ poczwórnego stanowiska
dzia∏ek przeciwlotniczych 40 mm systemu
Bofors z czasów II wojny. Normalna obsada
podwójnego stanowiska dzia∏ 3/50 Mk 22
wynosi∏a 11 osób, wÊród których by∏ jego dowódca, dwóch celowniczych (podniesienia
i kierunku), czterech ∏adowniczych oraz
czterech ludzi usuwajàcych ∏uski. Oprócz
zdalnego kierowania za pomocà dalocelowników, stanowiska mog∏y byç naprowadzane
w trybie miejscowym, przy czym celowanie
odbywa∏o si´ wtedy za pomocà celowników
optycznych
Âmig∏owcowce zamierzano poczàtkowo
wyposa˝yç w stacje radiolokacyjne SPS-8
(wysokoÊciomierze), które mia∏y zastàpiç dalocelowniki artyleryjskie Mk 56. W rzeczywistoÊci okr´ty nigdy nie otrzyma∏y tych radarów, ich miejsce zaj´∏y natomiast stacje dozoru przestrzeni powietrznej SPS-12. Radary
tego typu posiada∏y paraboliczne anteny
o wymiarach 5,18 m x 1,83 m wyposa˝one
w promienniki tubowe i pracowa∏y w paÊmie
40,0 – 60,0 GHz. Mog∏y wykrywaç cele powietrzne z odleg∏oÊci 90 Mm, na pu∏apie
przekraczajàcym 12 200 m. Stacje dozoru nawodnego Raytheon SPS-10 pracowa∏y z kolei w paÊmie 0,5 – 1,0 GHz, posiadajàc siatkowe anteny paraboliczne o wymiarach 3,35 m
x 9,14 m. Mog∏y dokonywaç skutecznego pomiaru odleg∏oÊci na poziomie horyzontu,
dzi´ki czemu mo˝liwe by∏o wykrywanie celów wielkoÊci peryskopu okr´tu podwodnego z odleg∏oÊci oko∏o 14 600 m, przy zasi´gu
stacji do 33 Mm. Wyposa˝enie radioelektroniczne Êmig∏owcowców typu Iwo Jima uzupe∏nia∏y: system przeciwdzia∏ania elektronicznego: ULR-5 (pracujàcy w paÊmie 0,1100 MHz), zestaw WLR-1 (do natychmiastowego pomiaru cz´stotliwoÊci promieniowania radarowego celem dostarczania danych
do szybkich analiz zagro˝enia atakiem rakietowym), analizator impulsowy SLA-2 oraz
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system przeciwdzia∏ania elektronicznego
SLQ-5 pracujàcy w paÊmie 8,8-10,5 GHz.

Âmig∏owce grupy desantowej
Sikorsky HR2S
Du˝y, dwusilnikowy Êmig∏owiec transportowy Korpusu Piechoty Morskiej Stanów
Zjednoczonych. Maszyny typu HR2S (oznaczenie producenta S-56) zosta∏y zaprojektowane przez koncern Sikorsky w odpowiedzi
na zapotrzebowanie Korpusu U.S. Marines
na Êmig∏owiec zdolny do przewo˝enia 23,
w pe∏ni wyposa˝onych ˝o∏nierzy desantu. Zamówienie na cztery, prototypowe Êmig∏owce
XHR2S-1 dla piechoty morskiej zosta∏o z∏o˝one przez Marynark´ w maju 1951 roku.
Pierwsza z tych maszyn odby∏a swój lot próbny 18 grudnia 1953 roku. W nast´pnym roku
jeden ze Êmig∏owców zosta∏ wypo˝yczony Armii Stanów Zjednoczonych (oznaczenie typu
YH-37), która podda∏a go testom przydatnoÊci do swoich potrzeb. Dzi´ki temu koncern
Sikorsky otrzyma∏ kontrakt na budow´ serii
maszyn S-56 równie˝ na potrzeby wojsk làdowych, w których s∏u˝bie nosi∏y one nazw´
„Mojave”. Pierwszy lot seryjnego Êmig∏owca
HR2S-1 mia∏ miejsce 25 paêdziernika 1955
roku, a pierwsze maszyny tego typu zacz´∏y
wchodziç na wyposa˝enie dywizjonu HMX-1
amerykaƒskiej piechoty morskiej w lipcu
1956 roku.
Âmig∏owce Sikorsky HR2S posiada∏y usytuowany poni˝ej kokpitu pok∏ad ∏adunkowy
o noÊnoÊci 2 630 kG, dost´pny od strony
dziobu po otwarciu du˝ych, dwuskrzyd∏owych wrót. PojemnoÊç ∏adowni wynosi∏a
53,8 m3 i by∏a wystarczajàca do przewiezienia
dwóch samochodów terenowych (typu jeep)

albo haubicy kalibru 105 mm. Za∏adunek
u∏atwia∏a wciàgarka pok∏adowa o uciàgu 3,6 t
oraz zamontowany na stropie kabiny dêwig
o noÊnoÊci 907 kG. Maszyny mog∏y transportowaç 26 ˝o∏nierzy piechoty morskiej z pe∏nym wyposa˝eniem albo, kiedy pe∏ni∏y funkcj´ medycznego Êmig∏owca ewakuacyjnego,
24 nosze z rannymi. Âmig∏owce HR2S by∏y
nap´dzane dwoma promieniowymi silnikami
t∏okowymi typu Pratt & Whitney R-2800-50
„Double Wasp” o mocy nominalnej po
1 900 KM. Ch∏odzone powietrzem, dwurz´dowe, osiemnastocylindrowe silniki posiada∏y pojemnoÊç skokowà 46 dm3. Ârednice t∏oków wynosi∏y 146 mm, a ich skok 152 mm.
Silniki by∏y zamontowane w gondolach przykad∏ubowych, osadzonych na krótkich skrzyd∏ach. Niektóre z póêniej wyprodukowanych
Êmig∏owców otrzyma∏y silniki Pratt & Whitney R-2800-54 o mocy 2 100 KM. Maszyny
wyposa˝ono w pojedynczy, sk∏adany dla stacjonowania na okr´tach, pi´cio∏opatowy wirnik noÊny (posiada∏ on wystarczajàcà si∏´ noÊnà tak˝e w przypadku uszkodzenia jednej
∏opaty) o Êrednicy 21,95 m oraz cztero∏opatowy, stabilizacyjny wirnik ogonowy. Zastosowany wirnik i system przekazania mocy pochodzi∏ z niezrealizowanego projektu Westland „Westminster” i Êmig∏owców-dêwigów
Sikorsky S-60 i S-64. Maszyny HR2S jako
pierwsze Êmig∏owce na Êwiecie wyposa˝ono
w ca∏kowicie chowane (do wn´trza gondoli
silnikowych) podwozie g∏ówne, podczas gdy
ko∏o ogonowe by∏o sta∏e. Za∏og´ Êmig∏owców tego typu stanowi∏o trzech ludzi.
Produkcja Êmig∏owców Sikorsky HR2S
(S-56) zosta∏a zakoƒczona w maju 1960 roku.
Do czerwca 1960 roku armia USA otrzyma-

Podstawowe dane taktyczno-techniczne Êmig∏owców Sikorsky HR2S-1
wymiary:
nap´d:
uzbrojenie:
masa:
pr´dkoÊç:
zasi´g:
pu∏ap:

d∏ugoÊç 19,5 m; wysokoÊç 6,7 m;
dwa silniki Pratt & Whitney R-2800-50 o mocy
nominalnej po 1 900 KM;
brak;
w∏asna 14 058 kg;
maksymalna lotu poziomego 209 km/h;
normalny 233 km;
praktyczny 2 650 m.

Uwaga: rysunki nie sà w jednej skali.
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∏a ∏àcznie 94, a piechota morska 60 Êmig∏owców tego typu. Wraz ze zmianà w 1962 roku
systemu oznaczeƒ amerykaƒskich statków
powietrznych Êmig∏owce serii S-56 otrzyma∏y
oznaczenie: „...H-37”. Poczàwszy od 1962 roku koncern Sikorsky przeprowadzi∏ modernizacje prawie wszystkich (z wyjàtkiem czterech), nale˝àcych do armii làdowej maszyn
H-37A do standardu H-37B (póêniejsze
oznaczenie CH-37B). Zastosowano w nich
udoskonalone wyposa˝enie automatycznej
stabilizacji lotu Lear, przystosowano do zai roz∏adunku w zawisie, zamontowano odporne na uderzenia zbiorniki paliwa oraz
zmodyfikowano wrota ∏adowni. Dwie, z maszyn nale˝àcych do korpusu Marines zosta∏y
przebudowane na Êmig∏owce wczesnego
ostrzegania, oznaczane jako HR2S-1W.
W tym celu wyposa˝ono je w stacje radiolokacyjne dozoru powietrznego AN/APS-20E
umieszczone w os∏onie w postaci du˝ej, dielektrycznej kopu∏y usytuowanej z przodu, poni˝ej kokpitu maszyny. Konstrukcja ta nie
nale˝a∏a jednak do udanych. Âmig∏owce
CH-37 zosta∏y wycofane ze s∏u˝by w Korpusie Piechoty Morskiej z koƒcem marca 1966
roku.
Sikorsky HUS-1 „Seahorse”
Âredni, Êmig∏owiec transportowy Korpusu
Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych.
Maszyny tego typu (oznaczenie producenta
S-58) stanowi∏y przystosowanà do potrzeb
U.S. Marines wersj´ Êmig∏owca do zwalczania okr´tów podwodnych HSS-1 „Seabat”,
które zosta∏y zaprojektowane dla zastàpienia
w marynarce amerykaƒskiej mniejszych
i przestarza∏ych ju˝ przeciwpodwodnych Êmig∏owców S-55. Na og∏oszone w 1952 roku
zapotrzebowanie floty, koncern Sikorsky
odpowiedzia∏ konstrukcjà oznaczonà jako

XHSS-1. Pierwszy lot Êmig∏owca tego typu
mia∏ miejsce 8 marca 1954 roku, a pierwszy
lot maszyny seryjnej 20 wrzeÊnia tego samego roku. Na wyposa˝enie floty Êmig∏owce
HSS-1 „Seabat” zacz´∏y wchodziç w sierpniu
1955 roku. W tym samym roku wprowadzi∏a
je do s∏u˝by armia amerykaƒska, w której nosi∏y nazw´ „Choctaw”. Rok póêniej Êmig∏owce otrzyma∏y certyfikat FAA aprobujàcy je do
wykorzystania cywilnego. Do lotów pasa˝erskich by∏a u˝ywana dwunastomiejscowa wersja S-58B, natomiast do przewo˝enia ∏adunków maszyny serii S-58D. Âmig∏owce Sikorsky S-58 by∏y pierwszymi, które uwa˝ano za
wystarczajàco bezpieczne do przewo˝enia
wa˝nych osób, z Prezydentem Stanów Zjednoczonych na czele. Do przewo˝enia VIP-ów
utworzono w 1957 roku specjalnà eskadr´
(Executive Flight Detachment), na której
wyposa˝eniu znalaz∏y si´ przystosowane do
tego celu, zmodyfikowane Êmig∏owce „Choctaw” (z wyg∏uszonym wn´trzem i bogatszym
wyposa˝eniem w urzàdzenia ∏àcznoÊci).
W tym samym te˝ roku wykorzystywanie ich
jako Êrednich Êmig∏owców transportowych
rozpoczà∏ Korpus Piechoty Morskiej, w którym otrzyma∏y oznaczenie HUS-1 i nazw´
„Seahorse”.
Âmig∏owce Sikorsky HUS-1 „Seahorse”
mog∏y transportowaç 1 350 kg ∏adunku lub
12-16 ˝o∏nierzy piechoty morskiej z pe∏nym
wyposa˝eniem. Kiedy pe∏ni∏y funkcj´ medycznego Êmig∏owca ewakuacyjnego mog∏y
przewoziç 8 noszy z rannymi. Dla wspomagania za- i roz∏adunku maszyny by∏y wyposa˝one w dêwig pok∏adowy o noÊnoÊci 907 kG.
Nap´d Êmig∏owców HUS-1 stanowi∏y pojedyncze promieniowe silniki t∏okowe typu
Wright R-1820-84 „Cyclone”, o mocy nominalnej 1 425 KM. Ch∏odzony powietrzem,
jednorz´dowy, dziewi´ciocylindrowy silnik

Podstawowe dane taktyczno-techniczne Êmig∏owców HUS-1 „Seahorse”
wymiary:
nap´d:
uzbrojenie:
masa:
pr´dkoÊç:
zasi´g:
pu∏ap:

d∏ugoÊç 14,2 m; wysokoÊç 4,5 m;
jeden silnik Wirght R-1820-84 o mocy
nominalnej 1 495 KM;
brak;
w∏asna 3 500 kg; startowa 6 350 kg;
przelotowa 157 km/h; maksymalna 200 km/h;
normalny 450 km;
praktyczny 2 900 m.

Uwaga: rysunki nie sà w jednej skali.

tego typu mia∏ pojemnoÊç skokowà 29,9 dm3
i by∏ umieszczony w klasycznej dla Êmig∏owców pozycji: za kokpitem, na kad∏ubie maszyny. Projektowane wykorzystanie do nap´du
turbiny gazowej PT6T-6 „Twin Pack” nie zosta∏o zrealizowane. Âmig∏owce wyposa˝ono
w pojedyncze, sk∏adane dla stacjonowania na
okr´tach, cztero∏opatowe wirniki noÊne
o Êrednicy 17,07 m oraz cztero∏opatowe, stabilizacyjne wirniki ogonowe. Za∏og´ Êmig∏owców HUS-1 stanowi∏o dwóch ludzi.
Wraz ze zmianà w 1962 roku systemu
oznaczeƒ amerykaƒskich statków powietrznych, Êmig∏owce serii S-58 otrzyma∏y oznaczenie: „...H-34”. Poszczególne ich wersje
nosi∏y nast´pujàce symbole:
• nale˝àce do U.S. Navy maszyny „Seabat”: SH-34G – wersja przeciwpodwodna
(wyposa˝ona w sonar i uzbrojenie POP); SH-34J – zmodernizowana wersja przeciwpodwodna (z automatycznym systemem stabilizacji i innymi udoskonaleniami); LH-34D –
wersja przystosowana do lotów w warunkach
zimowych;
• nale˝àce do U.S. Marines maszyny
„Seahorse”: UH-34D – standardowa wersja
transportowa; UH-34E – wersja wykorzystywana w amerykaƒskim programie kosmicznym (wyposa˝ona w p∏ywaki);
• nale˝àce do U.S. Army maszyny
„Choctaw”: CH-34A/C – ró˝niàce si´ wyposa˝eniem wersje Êmig∏owców transportowych i latajàcych dêwigów;
• maszyny w wersji poszukiwawczo-ratowniczej (SAR): HH-34J;
• maszyny „Choctaw” w wersji specjalnej
(do przewo˝enia VIP-ów): VH-34A/D.
Produkcja Êmig∏owców Sikorsky S-58 zosta∏a zakoƒczona w maju 1965 roku. Do tego
czasu zbudowano ich ∏àcznie 1 766 (póêniej
jeszcze dodatkowo 6 dla marynarki w∏oskiej),
przy czym amerykaƒska piechota morska
otrzyma∏a 549 z nich. Maszyny CH-34
„Choctaw” by∏y podstawowymi Êmig∏owcami
transportowymi armii amerykaƒskiej podczas wojny w Wietnamie. Oprócz Stanów
Zjednoczonych Êmig∏owce tego typu wykorzystywano w 14 paƒstwach ró˝nych stron
Êwiata. U˝ytkowa∏y je: Argentyna, Brazylia,
Holandia, Kanada, Kambod˝a, Izrael, Indonezja, Japonia, Niemcy, Tajlandia W∏ochy
i Wietnam P∏d. Maszyny dla Belgii i Francji
zosta∏y wyprodukowane przez francuskà firm´ Sud-Aviation. Licencyjnà wersj´ Êmig∏owców Sikorsky S-58 produkowa∏a pod nazwà „Wessex” brytyjska firma Westland. Nap´d tych maszyn stanowi∏a turbina gazowa
deHavilland Gnome. Ostatnie Êmig∏owce
HUS-1 „Seahorse” zosta∏y wycofane ze s∏u˝by w korpusie amerykaƒskiej piechoty morskiej z koƒcem marca 1974 roku.

(ciàg dalszy nastàpi)
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Dozorowiec SKR-112 w pobli˝u Sewastopola w punkcie KPLD-I (dozór przeciwpodwodny), lipiec 1992.

fot. Witalij Kostriczenko

Witalij Kostriczenko (Ukraina)
Anatolij Odajnik (Ukraina)

Ukraiƒski „Potiomkin”
Lato 1992 roku charakteryzowa∏o si´ stale narastajàcym napi´ciem mi´dzy Flotà
Czarnomorskà dawnego ZSRR a tworzàcà
si´ w∏aÊnie marynarkà wojennà niepodleg∏ej Ukrainy. Bli˝ej nieokreÊlone po∏o˝enie
ostatniej radzieckiej floty i perspektywa jej
podzia∏u mi´dzy Rosj´ a Ukrain´ spowodowa∏a swego rodzaju fal´ ponownego
sk∏adania wojskowej przysi´gi przez okr´ty
i pododdzia∏y Floty Czarnomorskiej,
Przyk∏adowo 28 czerwca 1992 roku wojskowà przysi´g´ na wiernoÊç ludowi Ukrainy z∏o˝y∏a za∏oga morskiego tra∏owca Signalszczik (projekt 266M, numer stoczniowy S-918, numer boczny „905” ) wchodzàcego w sk∏ad 68 Brygady OWR (ochrony
wodnego rejonu). Ju˝ nazajutrz dowódca
tra∏owca kpt. III rangi (kmdr ppor.) Tejmur
Sulejmanow zosta∏ zdj´ty ze stanowiska
i przeniesiony do rezerwy, a za∏oga jednostki rozformowana. Rozkaz Ministra Obrony
Ukrainy Nr 112 z 1 lipca 1992 roku o w∏àczeniu tra∏owca Signalszczik w sk∏ad si∏
morskich Ukrainy zosta∏ wydany z ewidentnym opóênieniem i okaza∏ si´ niewykonalny. Nast´pnie na wiernoÊç ludowi Ukrainy
z∏o˝y∏ przysi´g´ sk∏ad osobowy pu∏ku artyleryjskiego i batalionu przeciwpancernego
Dywizji Obrony Wybrze˝a Floty Czarnomorskiej (2 lipca 1992 r.), a 9 lipca wojskowa komenda garnizonu Sewastopol (95%
sk∏adu osobowego). Dowództwo Floty
Czarnomorskiej zacz´∏o pod ró˝nymi pretekstami zdejmowaç ze stanowisk potencjalnie niebezpiecznych oficerów, miczmanów i marynarzy. I tak na tra∏owcu bazowym BT-126 (Orenburskijn Komsomolec –
projekt 1265, numer stoczniowy S-117, nu-
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mer boczny „433” ) zdj´to ze stanowiska
dowódc´ okr´tu kpt. lt (kpt.) Olega Grebieniuka. Oskar˝ono go o obni˝enie poziomu gotowoÊci bojowej okr´tu, choç tra∏owiec zajà∏ pierwsze miejsce wÊród okr´tów
17 Brygady OWR za wyniki zimowego
okresu szkolenia i zosta∏ nagrodzony przechodnim pucharem. Ma∏o tego z-ca d-cy
jednostki st. lt (por.) Tejmuraz Lordkupanidze (z pochodzenia Gruzin) zosta∏ zwolniony z zajmowanego stanowiska z powodu
oskar˝enia o „ukraiƒski nacjonalizm”.
W zwiàzku z zagro˝eniem sankcjami 15
marynarzy z za∏ogi okr´tu przyby∏o z Donuz∏awu do Sewastopola, gdzie wstàpi∏o
w szeregi marynarki wojennej Ukrainy.
Dla przeci´cia procesu sk∏adania wojskowej przysi´gi Ukrainie, dowództwo Floty Czarnomorskiej zacz´∏o dla odmiany organizowaç sk∏adanie przysi´gi na wiernoÊç
Wspólnocie Niepodleg∏ych Paƒstw, jednak
w trakcie przygotowania tych operacji dosz∏o do nowego epizodu, który nazwano
„uprowadzenie dozorowca SKR-112” (projekt 159A, numer burtowy „815”).
Historia tego dozorowca, który na wieki
zapisa∏ si´ w dziejach si∏ morskich Ukrainy,
jako ukraiƒski „Potiomkin” rozpocz´∏a si´
jeszcze w dniu 26 kwietnia 1967 roku.
W tym dniu na pochylni kaliningradzkiej
stoczni „Jantar” pod numerem stoczniowym S-191 po∏o˝ono st´pk´ pod kad∏ub
kolejnego dozorowca projektu 159A (modyfikowanego). Po zaledwie 4 miesiàcach,
15 sierpnia 1967 kad∏ub SKR-112 wodowano, zaÊ 12 stycznia 1968 roku gotowa jednostka zosta∏a wcielona w sk∏ad marynarki
wojennej ZSRR.

Po zakoƒczeniu prób morskich i zdawczo-odbiorczych przed paƒstwowà komisjà,
z dniem 30 maja 1968 na pok∏adzie
SKR-112 po raz pierwszy podniesiono wojennà bander´. Rozkazem dowódcy marynarki wojennej z 11 czerwca 1968 okr´t zosta∏ w∏àczony do sk∏adu Floty Ba∏tyckiej,
lecz ju˝ po trzech miesiàcach kolejnym rozkazem z 21 wrzeÊnia 1968 roku przeniesiony do Floty Czarnomorskiej. Jesienià tego
roku okr´t dokona∏ zmiany dyslokacji,
opuszczajàc Ba∏tijsk. Dozorowiec z powodzeniem wykona∏ dozór bojowy na Morzu
Âródziemnym. W okresie mi´dzy 30 sierpnia 1969 a 31 stycznia 1970 roku SKR-112
znajdowa∏ si´ w strefie dzia∏aƒ bojowych
okazujàc internacjonalistycznà pomoc si∏om zbrojnym Egiptu. Po zakoƒczeniu dozoru bojowego okr´t przeszed∏ w Sewmorzawodie im. S. Ord˝onikidze w Sewastopolu remont Êredni, który trwa∏ od 27 maja
1980 do 10 lutego 1981 roku. Póêniej dozorowiec kontynuowa∏ s∏u˝b´ w sk∏adzie
17 Brygady OWR Krymskiej Bazy Morskiej
(KrMB), bazujàc na jeziorze Donuz∏aw.
Dozorowiec SKR-112 posiada∏ nast´pujàcà charakterystyk´ taktyczno-technicznà:
wypornoÊç pe∏na – 1 094 t, d∏ugoÊç kad∏uba
– 82,3 m, szerokoÊç 9,2 m i zanurzenie
2,83 m. WysokoÊç masztu od linii wodnej –
21,8 m. Uk∏ad nap´dowy mieszany silnik
wysokopr´˝ny + turbiny gazowe, obejmowa∏ silnik 61-B-I o mocy 6 000 KM pracujàcy na Êrodkowy wa∏ nap´dowy zakoƒczony
Êrubà o regulowanym skoku oraz 2 turbiny
gazowe typu M-2 (GTU-2) o ∏àcznej mocy
30 000 KM, które porusza∏y boczne Êruby
zabezpieczajàc maksymalnà pr´dkoÊç 33
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SKR-112 kieruje si´ do Odessy.

w´z∏y. Zasi´g przy pr´dkoÊci ekonomicznej
14 w´z∏ów (silnik wysokopr´˝ny) si´ga∏
3 100 Mm, a przy u˝yciu turbin na pe∏nej
pr´dkoÊci – 315 Mm. Zapas paliwa wynosi∏
173 t, a autonomicznoÊç 10 dób. Dozorowiec by∏ uzbrojony w 2 uniwersalne dzia∏a
AK-726 (podwójnie sprz´˝one z zapasem
amunicji 1 400 szt.) rozmieszczone na dziobie i rufie. Uzbrojenie do zwalczania okr´tów podwodnych sk∏ada∏o si´ z 2 dwunastolufowych wyrzutni rakietowych bomb g∏´binowych RBU-6000 (zapas obejmowa∏ 120
bomb g∏´binowych) oraz 2 pi´ciorurowych
wyrzutni torpedowych kal. 406 mm typu
PTA-40-159 z zapasem 10 torped pop SET-40. Dozorowiec móg∏ tak˝e przyjàç na pok∏ad 22 miny ró˝nych typów.
Na maszcie okr´tu znajdowa∏ si´ radar
wykrywania celów nawodnych i powietrznych typu „Fut-N” oraz radar rozpoznawczy „Bizan-4b”. Ârodki do wykrywania
okr´tów podwodnych by∏y s∏abo rozbudowane i sk∏ada∏y si´ sonarów typu „Wyczegda” i „Titan”. Na pok∏adzie znajdowa∏a si´
równie˝ centrala bojowa typu „Planszet-59”. Za∏oga okr´tu wg etatu czasu pokoju
liczy∏a 96 ludzi, w tym 8 oficerów, 6 miczmanów, 27 podoficerów oraz 55 marynarzy.
Pod wzgl´dem konstrukcji okr´t stanowi∏ typowy przyk∏ad radzieckiej myÊli konstrukcyjnej (CKB-340, g∏ówny konstruktor
A.W. Puchow) i na swoje czasy by∏ jednostkà silnie uzbrojonà i w pe∏ni udanà. Dziewi´ç poprzecznych grodzi wodoszczelnych
dzieli∏o kad∏ub na 10 przedzia∏ów, zaÊ sterówka posiada∏a opancerzenie o gruboÊci
15 mm, które zabezpiecza∏o przed od∏amkami i pociskami broni maszynowej. DzielnoÊç morska pozwala∏a na u˝ycie okr´tu
przy stanie morza do 7 stopni. Do koƒca lat
osiemdziesiàtych okr´t „zestarza∏” si´ ca∏kowicie i wymaga∏ kapitalnego remontu
oraz przeprowadzenia prac modernizacyjnych.
W roku 1980 dozorowiec nosi∏ numer
burtowy „824”, w 1985 – „829”, a od 1 maja 1990 roku numer „815”.
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fot. Witalij Kostriczenko

Okr´t wchodzi∏ w sk∏ad 17 BOWR wraz
z bliêniaczym SKR-110, SKR-84 (projekt
35M) oraz po∏awiaczem torped TL-1616
(projekt 1388).
Historycznà datà w dziejach okr´tu okaza∏ si´ dzieƒ 21 lipca 1992 roku, gdy o godz.
08.56 dozorowiec SKR-112 opuÊci∏ akwatorium Krymskiej Bazy Morskiej i wzià∏
kurs na Odess´. WyjÊcie okr´tu wojennego
bez zezwolenia by∏o zaskoczeniem dla dowództwa Floty Czarnomorskiej i morskich
si∏ Ukrainy, przy czym te drugie by∏o obwiniane o zorganizowanie prowokacji. Fakty
pozosta∏y jednak faktami, na pok∏ad okr´tu przed wyjÊciem w morze przyby∏ dawny
dowódca Brygady kpt. II rangi (kmdr por.)
Niko∏aj ˚ibariew, który wczeÊniej z∏o˝y∏
przysi´g´ wojskowà na wiernoÊç ludowi
Ukrainy, za co zosta∏ pozbawiony stanowiska. Wraz z dowódcà okr´tu Siergiejem
Nastenko i jego za∏ogà postanowiono
o przeprowadzeniu jednostki do ukraiƒskiego portu Odessa, gdzie mia∏ on poczekaç na decyzj´ o podziale Floty Czarnomorskiej. Dla zapewnienia skrytoÊci realizacji tego zamiaru dozorowiec wyszed∏
z bazy z zachowaniem ciszy radiowej i wzià∏

kurs na otwarte morze, gdzie na okr´cie
podniesiono bander´ Ukrainy. Wi´kszoÊç
cz∏onków za∏ogi z∏o˝y∏o w tajemnicy przysi´g´ Ukrainie jeszcze w dniu 26 stycznia
1992 roku (poza 14 marynarzami, którzy
pochodzili z innych republik) i kpt. lt (kpt.)
Siergiej W∏adymirowicz Nastenko zdecydowanie poprowadzi∏ SKR-112 kursem na
Odess´. Od kpt. lt Nastenko dowództwo
Floty Czarnomorskiej ˝àda∏o z∏o˝enia raportu o przejÊcie do rezerwy i skreÊli∏o go
z listy przydzia∏ów mieszkania. Rozkaz
podniesienia na morzu ukraiƒskiej bandery wykona∏ dowódca sekcji sygnalistów
starszina II stati (mat) Anatolij Pa∏aszow,
rodem z Ja∏ty.
O godz. 09.35 dy˝urny operacyjny sztabu
Floty Czarnomorskiej podniós∏ alarm i zameldowa∏ o wyjÊciu okr´tu w morze bez zezwolenia dowództwu Floty, si∏ morskich
Ukrainy oraz wojskom ochrony pogranicza.
RównoczeÊnie z punktu dowodzenia
Krymskiej Bazy Morskiej rozkazano zamknàç wejÊcie do portu bonami w obawie
przed kolejnà ucieczkà, tym razem ma∏ego
okr´tu ZOP MPK-93, którego dowódcy
kpt. lt (kpt.) W∏adymira Zarembu nie

Ma∏y okr´t ZOP MPK-93 w poÊcigu za „zbuntowanym” ukraiƒskim dozorowcem.
fot. Witalij Kostriczenko
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EPOKA ATOMU
wpuszczono na pok∏ad. Po zmianie dowódcy na potencjalnym „uciekinierze” dowództwo Krymskiej Bazy Morskiej zorganizowa∏o na rozkaz d-cy Floty Czarnomorskiej
adm. I.W. Kasatonowa poÊcig za „zbuntowanym” dozorowcem. Grup´ poÊcigowà
stanowi∏y 3 jednostki: kuter rakietowy na
podwodnych p∏atach RKA-260 (projekt
206M, numer stoczniowy S-246, a numer
burtowy „969” ), ma∏y okr´t ZOP MPK-93
(projekt 1241.2 numer stoczniowy S-507,
a numer burtowy „062” oraz ma∏y okr´t desantowy na poduszce powietrznej
MDK-184 (projekt 1232.1 Aist, numer fabryczny S-77, a numer burtowy „505”
Poduszkowiec pokona∏ wrota bonowe na
jezioro Donuz∏aw i by∏ najaktywniejszym
uczestnikiem pogoni za „buntownikami”.
Na przekazane przez radio wezwanie
sztabu Floty Czarnomorskiej do powrotu
do bazy, z pok∏adu SKR-112 nadesz∏a odpowiedê – „Idziemy do Odessy” W tym czasie poduszkowiec dogna∏ ju˝ uciekinierów
i MDK-184 czterokrotnie otworzy∏ ogieƒ
z dziobowego dzia∏ka kal. 30 mm, strzelajàc
seriami po kursie SKR-112 i ˝àdajàc natychmiastowego zatrzymania si´. Na pok∏adzie dozorowca, nie baczàc na powag´ sytuacji, nie zdj´to nawet pokrowców z dzia∏,
konsekwentnie zmierzajàc do Odessy mimo prowadzonego przez grup´ poÊcigowà
ognia w powietrze. Âcigajàcy niejednokrotnie przecinali kurs dozorowca i zrzucali do
wody kawa∏ki odbijaczy, liczàc, ˝e wkr´cà
si´ w Êruby i spowodujà unieruchomienie
„buntownika”. Z Sewastopola na miejsce
wydarzeƒ zmierza∏ pe∏nà pr´dkoÊcià fregata Razitielnyj (projekt 1135M, numer
stoczniowy S-161, a burtowy „819”). Na pok∏adzie rosyjskiej fregaty znajdowa∏a si´
uzbrojona grupa szturmowa piechoty morskiej. Przewidywano standardowy scenariusz przej´cia zbuntowanej jednostki, wypróbowany swego czasu w czasie buntu Storo˝ewoj 8 listopada 1975 roku. Wówczas
jednostk´ ostrzela∏o lotnictwo, a gdy zosta∏a unieruchomiona na pok∏ad weszli uzbrojeni ˝o∏nierze piechoty morskiej, którzy
zgnietli opór nieuzbrojonej za∏ogi. W tym
celu dowodztwo Floty Czarnomorskiej
podnios∏o w powietrze 2 ∏odzie latajàce typu Be-12, które otrzyma∏y rozkaz podj´cia
symulowanego ataku torpedowego na
SKR-112. Dowódca klucza obawiajàc si´
odpowiedzialnoÊci za ewentualnà prowokacj´, poprosi∏ o powtórzenie rozkazu przy
w∏àczonym magnetofonie, jednak rozkazu
nie powtórzono i atak z powietrza nie zosta∏ przeprowadzony. W tym czasie Razitielnyj pod dowództwem kpt. II rangi
(kmdr por.) Konstantina Klepikowa dogoni∏ „buntownika” i z opuszczonà prawà kotwicà podjà∏ prób´ staranowania rufy, tak

O K R ¢ T Y W O J E N N E • Nr 61 (5/2003)

Kuter rakietowy R-260 (RKA-260 ?) próbowa∏ wrzucaç do wody kawa∏ki odbijaczy i cum na
kursie przed zmierzajàcym do SKR-112.
fot. Witalij Kostriczenko

by uszkodziç stery i Êruby dozorowca. Na
Êródokr´ciu fregaty czeka∏a w pe∏nej gotowoÊci grupa szturmowa. Dowódca Razitielnogo poprosi∏ sztab o zgod´ na otwarcie
ognia, jednak dowódca Floty Czarnomorskiej waha∏ si´, nie chcàc pierwszym przelewaç krwi. Sytuacj´ rozwiàza∏o pojawienie
si´ w powietrzu myÊliwca Su-27, wys∏anego
przez dowódc´ Odeskiego Okr´gu Wojskowego. Samolot odegna∏ ∏odzie latajàce, które powróci∏y na lotnisko w Kaczi, zaÊ os∏aniajàc z powietrza SKR-112 ochrania∏ okr´t
przed próbà aborda˝u. Z pomocà dla dozorowca wysz∏y patrolowce ukraiƒskich wojsk
ochrony pogranicza z Ba∏ak∏awy i Odessy.
Od godz. 13.40 SKR-112 by∏ eskortowany
przez patrolowiec typu Grif (numer burtowy „626” , a znak taktyczny P-529) Pogranicznik uniemo˝liwi∏ kutrom hydrograficznym Floty Czarnomorskiej zablokowanie
wejÊcia do Odessy. Dozorowiec z powodzeniem zakoƒczy∏ trudne i niebezpieczne
przejÊcie cumujàc przy Potapowskim molu,
miejscu bazowania okr´tów 18 Samodzielnej Brygady PSKR, która z∏o˝y∏a przysi´g´
na wiernoÊç ludowi Ukrainy. Wkrótce jednostka rozkazem Ministra Obrony Ukrainy
zosta∏a oficjalnie w∏àczona w sk∏ad ukraiƒskich si∏ morskich.
Wydarzenia zwiàzane z przejÊciem do
Odessy SKR-112 przyspieszy∏y spotkanie
mi´dzy prezydentami Rosji i Ukrainy – Borisem Jelcynem i Leonidem Krawczukiem,
które odby∏o si´ w Ja∏cie 3 sierpnia 1992,
gdzie podpisano porozumienie „O zasadach formowania si∏ morskich Ukrainy
i marynarki wojennej Rosji na bazie Floty
Czarnomorskiej dawnego ZSRR”.
Tymczasem sam „winowajca” pozostawa∏ nadal w Odessie, gdzie na zebraniu za∏ogi SKR-112 w dniu 25 lipca 1992 roku
zwrócono si´ do Ministra Obrony Ukrainy
o zmian´ nazwy jednostki na Ataman Siemion Bie∏yj. W ten sposób marynarze

chcieli upami´tniç kozaka-atamana Kozackiej Flotylli Czarnomorskiej, który w roku
1783 wszed∏ z okr´tami Dnieprowskiej Flotylli do zatoki Sewastopola. Niestety proÊba
marynarzy pozosta∏a bez echa. W maju
1993 roku dozorowiec samodzielnie przeszed∏ na swoje nowe miejsce postoju – do
nabrze˝a Kurinoj Stienki, gdzie bazowa∏y
si∏y morskie Ukrainy. W warunkach sztormu o sile 5 stopni i przy zachowaniu ciszy
radiowej przez Flot´ Czarnomorskà, okr´t
wszed∏ do bazy i bezpiecznie zacumowa∏.
Wi´cej ju˝ dozorowiec w morze nie wychodzi∏, bowiem m∏ode morskie si∏y Ukrainy
nie dysponowa∏y pieni´dzmi na przeprowadzenie niezb´dnego remontu. W dniu 2 lutego okr´t zmieni∏ numer boczny na „200”,
zaÊ 21 lutego Flota Czarnomorska zosta∏a
wycofana ze sk∏adu si∏ Wspólnoty Niepodleg∏ych Krajów i nazwana „Flotà Rosji
i Ukrainy”. W lipcu 194 roku jednostka po
raz kolejny zmienia∏a numer burtowy na
„U-132” . Póêniej numer ten otrzyma∏a fregata Sewastopol, wczeÊniej noszàca nazw´
Razitielnyj, który w czasie podzia∏u Floty
Czarnomorskiej przypad∏ o ironio Ukrainie. Tak oto los ponownie zwiàza∏ ze sobà
przeÊladowanego i przeÊladowc´. W pewnym momencie zaproponowano by zachowaç stary dozorowiec jako pamiàtk´ dla potomnych w Kijowie, jednak plany te nie zosta∏y zrealizowane.
Jesienià 1997 roku SKR-112 zosta∏ skreÊlony ze sk∏adu si∏ morskich Ukrainy i przy
nabrze˝u Kurinoj Stienki rozpocz´to jego
rozbrajanie. W styczniu 1998 roku kad∏ub
okr´tu zosta∏ ostatecznie rozebrany na
z∏om w Inkermanie. Tak zakoƒczy∏a si´ historia pierwszego okr´tu bojowego si∏ morskich Ukrainy, który na zawsze pozostanie
ukraiƒskim „Potiemkinem”.
T∏umaczenie z j´zyka rosyjskiego
Maciej S. Sobaƒski
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Marcin Schiele

Holenderska Królewska Marynarka Wojenna (Koninklijke Marine, KM) ma bardzo d∏ugà i bogatà histori´, choç jednoczeÊnie stosunkowo ma∏o znanà w naszym kraju. W XX stuleciu w jej sk∏adzie znajdowa∏o si´ zawsze kilka – kilkanaÊcie du˝ych
okr´tów nawodnych takich klas jak pancerniki obrony wybrze˝a oraz du˝a iloÊç niszczycieli, torpedowców, okr´tów podwodnych, eskortowców i wiele mniejszych jednostek. Podobnà struktur´ mia∏a Koninklijke Marine w momencie powstawania Paktu Pó∏nocnoatlantyckiego, którego Holandia by∏a zresztà wspó∏za∏o˝ycielem.
W roku 1949 holenderska flota dysponowa∏a w czynnej s∏u˝bie dwoma ma∏ymi krà˝ownikami lekkimi Tromp i Jacob van Heemskerck (ten drugi w podklasie krà˝ownika przeciwlotniczego), lotniskowcem lekkim Karel Doorman (eks-brytyjski Venerable), szeÊcioma nowoczesnymi niszczycielami brytyjskich wojennych typów N i S, okr´tem szkolnym Marnix (by∏ to dawny niszczyciel eskortowy HMS/ORP/HMS Garland), siedmioma okr´tami podwodnymi,
w tym czterma reprezentujàcymi brytyjski
typ T, dziesi´cioma eskortowcami ró˝nych
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Fregaty projektu LCF wyposa˝ono m.in.
w radar wielofunkcyjny APAR (cztery anteny
na dziobowym module masztowym) i radar
dozoru powietrznego SMART-L (na nadbudowie hangaru).
fot. Koninklijke Marine

typów, przedwojennym stawiaczem min
Willem van der Zaan oraz 29 tra∏owcami
redowymi, przede wszystkim wojennej budowy. Naczelnym zadaniem marynarki, wyznaczonym przez sztaby NATO, by∏a
ochrona ˝eglugi na europejskim (wschodnioatlantyckim) teatrze dzia∏aƒ wojennych,
a ponadto ograniczona, z racji uzyskania
niepodleg∏oÊci przez Indonezj´, obecnoÊç
w sàsiedztwie nielicznych posiad∏oÊci kolonialnych, g∏ównie obrona kilku wysp na
Morzu Karaibskim. Pierwsze zadanie wymaga∏o posiadania z jednej strony stosunkowo du˝ej liczby oceanicznych okr´tów
eskortowych (ZOP), os∏anianych przez
okr´t flagowy (krà˝ownik, lotniskowiec lub
du˝y okr´t rakietowy OPL), a ponadto kilkunastu ma∏ych eskortowców i tra∏owców
eskadrowych, przeznaczonych do os∏ony
przeciwpodwodnej i przeciwminowej podejÊç do wa˝nych portów zachodniej Europy. W pierwszym rz´dzie Rotterdamu, b´dàcych punktami prze∏adunku wojsk i materia∏ów wojennych dla wsparcia si∏ alianckich stacjonujàcych na kontynencie. Dlatego te˝ wszystkie plany rozbudowy i technicznej modernizacji Koninklijke Marine,

opracowane w latach 1950-1989, zawsze
mówi∏y o koniecznoÊci posiadania dwóch
oceanicznych grup eskortowych, z∏o˝onych
z jednego okr´tu flagowego i 6 niszczycieli/fregat ka˝da oraz „lokalnej” flotylli
w sk∏adzie 6 Êrednich fregat, przeznaczonych do operacji na Morzu Pó∏nocnym
i Kanale La Manche.
W roku 1953 bander´ KM podniesiono
na du˝ych, turboparowych krà˝ownikach
lekkich De Ruyter (C 801) i De Zeven Provincien (C 802), rozpocz´tych w krajowych
stoczniach jeszcze w 1939 r., dysponujàcych
bardzo silnym uzbrojeniem przeciwlotniczym w postaci ca∏kowicie automatycznych
armat kal. 8 x 152 mm, 8 x 57 mm i 8 x
40 mm, kierowanych przez nowoczesne stacje radiolokacyjne, bez wyjàtku opracowane
przez znanà firm´ HSA (Hollandse Signaal
Apparaten). Te pi´kne flagowce p∏ywa∏y
z powodzeniem do po∏owy lat siedemdziesiàtych, kiedy to sprzedano je marynarce Peru. Oba krà˝owniki pe∏ni∏y do tego czasu rol´ swoistych „przewodników flotylli” dla
grupy 12 du˝ych turboparowych niszczycieli
OPL/ZOP typów Holland (D 808-811) oraz
Friesland (D 812-817), wcielonych do s∏u˝-
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by w latach 1954-1958. Nast´pcami krà˝owników by∏y dwie nowoczesne fregaty rakietowe, nap´dzane czterema turbinami gazowymi, ca∏kowicie i nieodwracalnie zrywajàc
z d∏ugà tradycjà klasycznych okr´tów artyleryjskich. By∏y nimi okr´ty Tromp (F 801)
i De Ruyter (F 802, póêniej numer burtowy
zmieniono na F 806), których budow´ rozpocz´to w 1971 r. w stoczni Koninklijke
Schelde z Vlissingen, wcielone do aktywnej
s∏u˝by w latach 1975 i 1976. Mia∏y one wypornoÊç pe∏nà 4 308 ts, d∏ugoÊç kad∏uba
138,2 m, pr´dkoÊç ciàg∏à 28 w oraz bardzo
silne uzbrojenie rakietowe w postaci 40 pocisków plot. „Standard” SM 1, 16 pocisków
plot. RIM 7 „Sea Sparrow” i 16 pocisków
przeciwokr´towych (pokr.) RGM 84 „Harpoon” (wa˝nym uzupe∏nieniem tej broni by∏y 2 automatyczne armaty uniwersalne kal.
120 mm z ∏àcznym zapasem 600 naboi scalonych). Fregaty rakietowe typu Tromp
przez wiele lat by∏y dobrà „wizytówkà” holenderskiej floty i jej ∏atwo rozpoznawalnym
elementem, choçby z racji ogromnej, plastikowej kopu∏y radaru dozoru przestrzeni powietrznej HSA SPS C1, dominujàcej nad
pomieszczeniem sterówki. Oba bliêniaki zapewnia∏y efektywnà os∏on´ przeciwlotniczà
i przeciwrakietowà dla zespo∏ów 12 du˝ych
turbogazowych fregat wielozadaniowych typów Kortenaer (projekt S czyli Standard)
oraz Jacob van Heemskerck (projekt L czyli Luchtverdedigings, tj. Air Defence),
uzbrojonych w takie same typy rakiet kierowanych, a ukoƒczonych w okresie pomi´dzy
1978 i 1986 r. (sukcesywnie zastàpi∏y one
wymienione powy˝ej niszczyciele z nap´dem turboparowym).
Prze∏om lat 1980/1990. by∏ Êwiadkiem
procesu gwa∏townego i niezwykle przyspieszonego rozwoju technologii mikroelektronicznych, tak˝e w zakresie aplikacji obronnych. Ów proces nieco przypadkiem zbieg∏
si´ z koƒcowym okresem „˝ycia” fregat rakietowych typu Tromp, które powoli wyczerpywa∏y swoje mo˝liwoÊci bojowe, zaÊ
ich dalsze remonty i modernizacje przestawa∏y byç op∏acalne. Pomimo zasadniczych
zmian geopolitycznych w Europie i na Êwiecie, wynik∏ych z rozpadu ZSRR i rozwiàza-

nia Uk∏adu Warszawskiego, kierownictwo
Koninklijke Marine nie porzuci∏o zamiaru
posiadania du˝ych, silnie uzbrojonych
okr´tów flagowych, mogàcych pe∏niç wiele
ró˝norodnych misji, tak w czasie pokoju,
jak i w okresie napi´cia lub pe∏noskalowych
dzia∏aƒ zbrojnych. Dlatego ju˝ w 1991 r.
przystàpi∏o ono do zdefiniowania wst´pnych za∏o˝eƒ taktyczno-technicznych
(ZTT) nowych okr´tów, które poczàtkowo
wyobra˝ano sobie jako nieco powi´kszonà
odmian´ oÊmiu fregat wielozadaniowych
typu Karel Doorman (projekt M czyli Multipurpose), ukoƒczonych w latach 1991-95.
Te pierwotne ZTT mówi∏y o jednostce majàcej wypornoÊç pe∏nà 4 400 ts, d∏ugoÊç
kad∏uba 134,8 m i pr´dkoÊç d∏ugotrwa∏à 30
w. Nap´d mia∏a zapewniaç maszynownia
w uk∏adzie CODOG, obejmujàca dwie turbiny gazowe Rollse-Royce WR 21, wykorzystujàce ciep∏o odlotowych gazów spalinowych dla podwy˝szenia sprawnoÊci silnika, a tym samym obni˝enia zu˝ycia naflty
lotniczej (nawiasem mówiàc podobne w za∏o˝eniu turbiny M 21 pracujà od 1983 r. na
zaprojektowanych jeszcze w radzieckich
czasach krà˝ownikach rakietowych typu
S∏awa/Moskwa). G∏ówne uzbrojenie mia∏o
obejmowaç m.in. jeden modu∏ pionowych
wyrzutni Mk 41 przenoszàcych 32 „kompaktowe” rakiety plot. ESSM (Evolved Sea
Sparrow Missiles) oraz 127 mm armat´
uniwersalnà L 54 United Defence Mk 45.
Kontrakt na przygotowanie pe∏nej dokumentacji technicznej perspektywicznych
jednostek wygra∏a znana stocznia Koninklijke Schelde Groep w grudniu 1993 r.
W ciàgu nast´pnych czterech lat projekt
okr´tów ewoluowa∏ w kierunku znacznie
wi´kszych jednostek o wypornoÊci ponad
6 000 ton, uzbrojonych w znacznie wi´kszà
liczb´ pocisków rakietowych oraz wyposa˝onych w nadzwyczaj rozwini´ty system ultranowoczesnej elektroniki bojowej. Ze
wzgl´dów oszcz´dnoÊciowych zamierzano
wykorzystaç wiele urzàdzeƒ i komponentów zakupionych na rynku cywilnym, czyli
tzw. COTS (Commercional Off The Shelf),
oraz niektóre istniejàce systemy broni z inwentarza KM, np. armaty uniwersalne 2 x

Pierwotna koncepcja fregat LCF stanowi∏a powi´kszonà odmian´
fregat wielozadaniowych projektu M (M od Multipourpose) typu
Karel Doorman
rys. Koninklijke Marine
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120 mm Bofors zdj´te ze starych okr´tów
czy Êmig∏owce wielozadaniowe SH 14
„Lynx”.
Pierwszà par´ okr´tów zamówiono jeszcze w maju 1995 r. a ju˝ w lutym 1996 r.
kontrakt rozszerzono o dwie kolejne fregaty, tym razem w odmianie jednostek dowodzenia NFL. Okaza∏o si´ jednak, ˝e opracowanie dwóch odzielnych dokumentacji
technicznych b´dzie nazbyt kosztowne
i dlatego praktyczni Holendrzy postanowili
ukoƒczyç ca∏à czwórk´ okr´tów w jednolitym wariancie okreÊlanym skrótem LCF
czyli Luchtverdedigings en Commando
Fregatten, czyli tzn. fregaty obrony powietrznej i dowodzenia. W tym miejscu
warto wspomnieç o korzyÊciach wspó∏pracy
mi´dzynarodowej zwiàzanych z budowà
nowych okr´tów OPL dla flot Holandii,
Niemiec, Hiszpanii i Kanady. Ogromne
koszty opracowania tych skomplikowanych
jednostek sk∏oni∏y ministerstwo obrony wymienionych paƒstw do nawiàzania Êcis∏ej
wspó∏pracy technologicznej, obejmujàcej
przede wszystkim wspólne projektowanie
nowoczesnego systemu elektroniki bojowej, z∏o˝onego z radarów fazowych o niespotykanych dotàd w∏aÊciwoÊciach oraz wysokowydajnych systemów wspomagania
dowodzenia. Ca∏oÊç elektroniki bojowej
mia∏a byç zintegrowana w jednà ca∏oÊç
z nowoczesnymi pociskami plot. odpalanymi z pionowych wyrzutni. Po wystàpieniu
Hiszpanii z tego programu (1995 r.), która
zaj´∏a si´ budowà fregat typu Alvaro de Bazan wyposa˝onych w amerykaƒski system
AEGIS/SPY 1, pozosta∏e trzy paƒstwa
utworzy∏y doÊç luêne konsorcjum TFC (Trilateral Frigate Co-operation), odpowiedzialne za opracowanie najdro˝szych komponentów fregat projektów LCF, F 124
(obecny typ Sachsen) oraz przysz∏ych fregat
OPL (ADF) Canadian Forces Maritime
Command (jako ciekawostk´ mo˝na podaç, ˝e tytu∏em eksperymentu cztery istniejàce fregaty ZOP typu Halifax majà otrzymaç ok. 2005 r. radar fazowy APAR i pionowe wyrzutnie pocisków „Evolved Sea
Sparrow”!). Wspó∏praca mi´dzynarodowa
oraz wspomniane stosowanie komponentów COTS umo˝liwi∏o „zbicie” ceny za pojedynczà fregat´ do zaledwie 375 mln Euro,
wg cen z 1999 r. (suma ta nie obejmuje jednak zakupu amunicji i Êmig∏owca).
Budow´ prototypowej fregaty, pod
stoczniowym numerem 00380 rozpocz´to
w marcu 1998 r. a 1 wrzeÊnia tego˝ roku
w krytym doku stoczni Koninklijke Schelde
Groep odby∏a si´ oficjalna uroczystoÊç po∏o˝enia st´pki. Wodowanie okr´tu mia∏o
miejsce 8 kwietnia 2000 r. i po∏àczone by∏o
z nadaniem tradycyjnej nazwy De Zeven
Provincien, czyli w t∏umaczeniu na j´zyk
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Program budowy fregat rakietowych projektu LCF
Nr budowy
00380
00381
00384
00385

Nazwa (numer burtowy)
De Zeven Provincien (F 802)
Tromp (F 803)
De Ruyter (F 804)
Eversten (F 805)

polski „Siedem Prowincji”, oznaczajàcych
historyczne miano holenderskiej Republiki
Zjednoczonych Prowincji z koƒca XVI wieku (nazw´ t´ nadano po raz ósmy, liczàc od
roku ... 1643!). „Zeprov”, jak w skrócie mówià na swój okr´t marynarze, podniós∏
czerwono-bia∏o-niebieskà bander´ 19
kwietnia 2002 r. jednak w okresie nast´pnych 12 miesi´cy pierwsza fregata programu LCF przechodzi∏a ˝mudny proces testowania z∏o˝onego kompleksu elektroniki
bojowej i uzbrojenia rakietowego, w celu
osiàgni´cia pe∏nych zdolnoÊci operacyjnych. Szczegó∏owy „timing” programu budowy wszystkich czterech fregat podano
w powy˝szej tablicy. Nowe okr´ty De Zeven Provincien (F 802) i Tromp (F 803)
szybko przej´∏y funkcje wycofanych ju˝ ze
s∏u˝by starych fregat rakietowych typu
Tromp. Druga para fregat, czyli De Ruyter
(F 804) i Eversten (F 805), zastàpi wkrótce
w czynnej s∏u˝bie ostatnie dwie zachowane
fregaty wielozadaniowe typu Kortenaer.
W tym miejscu warto dodaç, ˝e fregaty
OPL projektu L b´dà po 2006 r. wymieniane na du˝e „niewidzialne” korwety o wypornoÊci rz´du 2 000 ton, przystosowane
specjalnie do operowania na wodach przybrze˝nych.
W ostatnim etapie projektowania fregat
LCF dokonano wielu mniej lub bardziej
istotnych zmian i poprawek. Na podstawie
opublikowanych informacji oraz analizy fotografii wykonanych podczas prób morskich prototypowego De Zeven Provincien
mo˝na odnotowaç nast´pujàce ulepszenia:
• wymian´ dziobowego sonaru Signaal
PHS 36 na niemiecki model STN Atlas

Po∏o˝enie st´ki
01.09.1998
03.09.1999
01.09.2000
06.09.2001

Wodowanie
08.04.2000
07.04.2001
13.04.2002
14.04.2003

DSQS 24C, pozwalajàcy na wykrywanie du˝ego obiektu podwodnego ju˝ z odleg∏oÊci
50-60 km,
• ustawienie klasycznego ∏amacza fal
w kszta∏cie litery V na pok∏adzie dziobowym przed wie˝à artylerii uniwersalnej oraz
likwidacj´ nadburcia dziobowego na wysokoÊci przedzia∏u pionowych wyrzutni rakietowych,
• zamian´ dwudzia∏owej wie˝y artylerii
uniwersalnej Bofors M/50 kal. 2 x 120 mm
na u˝ywanà wie˝´ OTO Melara kal. 1 x
127 mm. Rozwiàzanie to wydaje si´ byç regresem, gdy˝ szybkostrzelnoÊç ognia artyleryjskiego zmniejszy∏a si´ z 2 x 84 poc./min.
do zaledwie 1 x 40 poc./min. a zapas amunicji z 600 do 450 pocisków,
• zarezerwowanie przestrzeni na przysz∏à instalacj´ dodatkowego szóstego modu∏u pionowych wyrzutni Mk 41, co pozwoli zwi´kszyç jednostk´ ognia z 40 do 48 rakiet RIM 66L/M „Standard” SM 2MR
Block IIA lub alternatywnie z 160 do 192
l˝ejszych rakiet RIM 162B „Evolved Sea
Sparrow Missile” (ESSM),
• zabudowa wydatnego „balkonu” na
czo∏owej Êcianie nadbudowy celem umieszczenia anteny systemu walki radioelektronicznej (ECM), z jednoczesnà wymianà
modelu Argo APECS II na Racal Sabre,
• zainstalowanie na dachu sterówki
dwóch lekkich radarów (dozoru powierzchni morza i nawigacyjnego) oraz anten ∏àcznoÊci satelitarnej (UHF i INMARSAT),
• wymieniona powy˝ej modyfikacja
wp∏yn´∏a na zastosowanie podestu dla
dziobowego zestawu SGE 30 „Goalkeeper” kal. 7 x 30 mm w celu bardziej efek-

tywnego wykorzystania skutecznych kàtów
ostrza∏u tej broni,
• powa˝na rekonfiguracja tzw. modu∏u
masztowego, polegajàca na innym umieszczeniu anten urzàdzeƒ ∏àcznoÊci i walki
elektronicznej a tak˝e na obni˝eniu ca∏ej
konstrukcji dla polepszenia statecznoÊci
okr´tu. W dolnej cz´Êci g∏owicy modu∏u
masztowego zarezerwowano powierzchni´
dla czterech dodatkowych anten radaru
APAR, co umo˝liwi znaczàce polepszenie
zdolnoÊci operacyjnych tego urzàdzenia,
np. przystosowanie go do kierowania pociskami plot. naprowadzanymi sposobem aktywnym lub pasywnym,
• podwy˝szenie nadburcia nadbudowy
maszynowej wokó∏ przedzia∏u wyrzutni pocisków „Harpoon”, prawdopodobnie dla
lepszego zmaskowania radarowego okr´tu,
• rezygnacja z burtowych „furt” os∏aniajàcych planowane stanowiska pneumatycznych ∏odzi roboczych; w ich miejsce zabudowano dodatkowe pomieszczenia mieszkalne i operacyjne,
• rezygnacja z rufowego radaru nawigacyjnego ustawionego na dachu hangaru przy
lewej burcie na rzecz ∏odzi roboczej z w∏asnym ˝urawikiem hydraulicznym o bardzo
d∏ugim ramieniu (na tej samej pozycji), lecz
przy prawej burcie, wymieniono jednoczeÊnie anten´ systemu ECM typu APECS
II na drugi komplet urzàdzenia Sabre.
*
*
*
Fregaty projektu LCF majà kad∏ub wykonany z wysokowytrzyma∏ej stali okr´towej, z pod∏u˝nym i poprzecznym uk∏adem
wiàzaƒ, co jest typowym rozwiàzaniem
rys. Schelde Shipbuilding

Pierwotna wersja typu LCF, przed
wprowadzeniem wielu poprawek
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Wcielenie do s∏u˝by
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Oficjalny portret prototypowej fregaty De Zeven Provincien.

w budownictwie okr´tów bojowych. Podzielony on jest na 14 przedzia∏ów wodoszczelnych oraz dziobowy skrajnik zderzeniowy za pomocà 12 ciàg∏ych grodzi wodoszczelnych (niezatapialnoÊç dwuprzedzia∏owa), z których siedem ma wzmocnionà
konstrukcj´. Te ostatnie nale˝à do tzw. modelu PriMa, opracowanego przez firmy
TNO i Prins Maurits Laboratory (stàd nazwa). Majà one postaç u˝ebrowanych wewn´trznie kesonów, wykonanych ze stali ˝aroodpornej. Ich naczelnà funkcjà jest
usztywnienie wewn´trznej struktury kad∏uba w przypadku eksplozji silnego ∏adunku
materia∏u wybuchowego, zatrzymanie
od∏amków bomb, pocisków artyleryjskich
i g∏owic bojowych rakiet oraz zachowanie
kszta∏tu w czasie po˝aru. Âciany zewn´trzne
niektórych wa˝nych pomieszczeƒ, jak sterówka, centrum informacji bojowej itp.,
chronione sa ponadto integralnym pancerzem kevlarowym, w celu wyeliminowania
skutków ostrza∏u okr´tu z broni strzeleckiej. Wn´trze fregaty dzieli si´ na 7 autonomicznych stref bezpieczeƒstwa oraz dwie
cytadele gazoszczelne, powiàzane ÊciÊle
z dwoma niezale˝nymi systemami wytwarzania energii elektrycznej. W obu cytadelach panuje lekkie nadciÊnienie, przeciwdzia∏ajàce wnikaniu powietrza atmosferycznego ska˝onego czynnikami broni ABC.
Okr´ty majà po 10 pok∏adów, oznaczonych
literami alfabetu. Poziomy A i B majà w∏aÊciwie platformy znajdujàce si´ w Êrodku
pot´˝nego „modu∏u masztowego”, zawierajàcego aparatur´ wielozadaniowej stacji
radiolokacyjnej APAR, literà C oznaczono
dach sterówki a D pok∏ad mostka. Na poziomie E znajdujà si´ m.in. apartamenty
dowódcy i oficera flagowego (admira∏a)
a poni˝ej, na pok∏adzie F – czyli poziomie
dziobowego pok∏adu ochronnego – zlokalizowano pot´˝ne pomieszczenie centrum
informacji bojowej. W kad∏ubie „zawieszone” sà pok∏ady G (jest to poziom hangaru
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i làdowiska), H i J; poziom K pokrywa si´
z górnym dnem okr´tu. W podwójnym dnie
zlokalizowano zbiorniki balastowe, wody
pitnej, paliwa turbinowego i dieslowskiego,
oleju smarnego i paliwa lotniczego. Wi´kszoÊç pomieszczeƒ mieszkalnych znajduje
si´ na Êródokr´ciu, na pok∏adach G, H i J,
w∏àczajàc w to m.in. obszernà mes´ oficerskà o wystroju klasy „night club”. Urzàdzenia pomocnicze i magazyny ulokowano
w dziobie i rufie oraz na Êródokr´ciu na pok∏adzie K. centralna cz´Êç kad∏uba obejmuje maszynowni´ g∏ównà i pomocniczà; ta
pierwsza rozdzielona jest na trzy przedzia∏y
wodoszczelne, chronione jednoczeÊnie grodziami typu PriMa. Pod dnem rufy zamontowano dwa stery zrównowa˝one, zawieszone obok siebie. Oprócz zasadniczej
funkcji stosuje si´ je tak˝e do stabilizacji ko∏ysaƒ poprzecznych kad∏uba podczas ruchu
okr´tu, a to dzi´ki niewielkiemu rozchyleniu osi obrotu tych powierzchni sterowych
(wykorzystuje si´ w tym celu moment obrotowy generowany przez sk∏adowe si∏ steru).

fot. Koninklijke Marine

Wadà takiego systemu stabilizacji jest niestety jego ca∏kowita nieskutecznoÊç podczas dryfu jednostki.
Nowe flagowce KM dysponujà w∏aÊciwoÊciami „stealth”, czyli znacznym obni˝eniem nat´˝enia w∏asnych pól fizycznych.
WidzialnoÊç w podczerwieni zmniejszono
dzi´ki zastosowaniu ch∏odzenia spalin silników g∏ównych i pomocniczych, izolacji
przewodów kominowych, zraszania wodà
zewn´trznych p∏aszczyzn nadbudówki i kad∏uba oraz materia∏ów izolacyjnych burt
i Êcian. Skutecznà powierzchni´ odbicia radarowego obni˝ono drogà starannego
ukszta∏towania architektury zewn´trznej,
ukrycia elementów wyposa˝enia pok∏adowego za nadburciami i furtami, unikanie
stosowania naro˝ników (kàtów) trójÊciennych a tak˝e przez pokrycie wszystkich powierzchni zewn´trznych pow∏okà klasy
RAM (Radar Absorbent Material). Minimalizacj´ pola akustycznego osiàgni´to za
pomocà ustawienia silników i generatorów
na amortyzowanych podstawach, po-

Prace wyposa˝eniowe na fregatach De Ruyter (na pierwszym planie) i Eversten przy nabrze˝u
stoczni Koninklijke Schelde Groep – 2003 r.
fot. W∏adimir Zab∏ockij
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Etat za∏ogi i warunki zakwaterowania fregat projektu LCF
Ranga personelu
Dowódca okr´tu
Oficer flagowy
Oficerowi starsi
Oficerowie mlodsi
Chorà˝owie
Podoficerowie
Marynarze
Ogó∏em

Ogó∏em
1
1
21
20
8
44
132
227

Za∏oga
sta∏a
1
–
10
11
6
36
122
186

Personel
sztabowy
–
1
11
9
2
8
10
41

Warunki zakwaterowania
apartament
apartament
21 kabin z jedna kojà
10 kabin z dwiema kojami
8 kabin z jednà kojà
10 kabin z dwiema kojami, 6 kabin z czterema kojami
16 kubryków z szeÊcioma kojami, 4 kubryki z 9 kojami
2 apartamenty, 55 kabin, 20 kubryków

Uwaga: Ze sk∏adu za∏ogi sta∏ej wydzielono 10-osobowy zespó∏ obs∏ugi Êmig∏owca pok∏adoweg

wszechnego stosowania elastycznych po∏àczeƒ wszystkich rurociàgów wspó∏pracujàcych z urzàdzeniami wytwarzajàcymi drgania oraz dzi´ki specjalnie opracowanym
Êrubom nap´dowym. Niska sygnatura magnetyczna jest wynikiem instalacji nowoczesnego systemu demagnetyzacji.
*
*
*
Pomimo du˝ych rozmiarów jednostek,
ich w∏aÊciwa za∏oga nie jest zbyt wielka,
gdy˝ liczy 186 osób (dla porównania – na
starych fregatach typu Tromp p∏ywa∏o a˝
306 marynarzy). Obecny etat za∏ogi obejmuje dowódc´ okr´tu, 10 oficerów starszych, 11 oficerów m∏odszych, 6 chorà˝ych,
36 podoficerów i 122 marynarzy, wliczajàc
w to 10-osobowà dru˝yn´ obs∏ugi Êmig∏owca pok∏adowego. Dodatkowe 41 miejsc zarezerwowano dla wydzielonego personelu
sztabowego flotylli – jednego admira∏a,
dwudziestu oficerów i 20 marynarzy ni˝szych rang. Ca∏a 227-osobowa za∏oga ma
doÊç komfortowe warunki „zakwaterowania”, w postaci dwóch apartamentów, 55
kabin jedno-, dwu- i czteromiejscowych
oraz 20 kubryków dla 6 albo 9 marynarzy.
*
*
*
Si∏ownia g∏ówna rozmieszczona zosta∏a
w trzech sàsiednich przedzia∏ach wodoszczelnych, zlokalizowanych na pok∏adzie K:
1) dziobowym z dwiema turbinami gazowymi Rollse-Royce Marine Spey SM 1C
o mocy po 18 500 kW przy 5 450 obr./min.,
2) centralnym z dwiema przek∏adniami
zbiorczo-redukcyjnymi typu TWK (mogà
one pracowaç nawet po zalaniu wodà tego
przedzia∏u),
3) rufowym z dwoma silnikami wysokopr´˝nymi Stork-Wärtsilä SW 16V26 ST
o mocy po 5 000 kW przy 1 000 obr./min.
Ca∏a maszynownia ma uk∏ad CODOG
(COmbined Diesels Or Gas turbines), co
oznacza ˝e dla osiàgania pr´dkoÊci ekonomicznej 18 w u˝ywa si´ jedynie silników wysokopr´˝nych, a dla uzyskania jak najwi´k-
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szych pr´dkoÊci, czyli ok. 29 w, ca∏y uk∏ad
prze∏àczyç nale˝y na samodzielnà prac´
turbin gazowych. Wzmiankowana przek∏adnia TWK redukuje pr´dkoÊç obrotowà
turbin na 164 obr./min. a silników dieslowskich do 103 obr./min. W podwójnym dnie
poni˝ej centralnego przedzia∏u maszynowni znaduje si´ zbiornik oleju smarnego
o pojemnoÊci 45 ton. Pozornie jest to najbardziej logiczne rozwiàzanie, lecz nie nale˝y zapominaç, ˝e wspó∏czesne torpedy wystrzeliwane z okr´tów podwodnych dysponujà w swojej cyfrowej pami´ci „nagraniami” charakterystyk dêwi´kowych wszystkich modeli przek∏adni mechanicznych,
u˝ywanych na najnowszych jednostkach nawodnych... Obie linie wa∏ów nap´dowych
zaopatrzone sà w pi´ciop∏atowe Êruby nastawne John Crane LIPS o Êrednicy
510 cm. Dajà one doskona∏e w∏asnoÊci manewrowe, gdy˝ po przestawieniu ∏opat na
„ca∏à wstecz” czas zatrzymania si´ maksymalnie rozp´dzonego okr´tu nie przekracza 90 sekund. Innym wskaênikiem dobrej
manewrowoÊci jest niewielki promieƒ
zwrotu, tylko 680 m, przy sta∏ej szybkoÊci 29
w. ¸àcznie zapasy paliwa w iloÊci 520 ton
pozwalajà na przep∏yni´cie ponad 5 000 mil
przy pr´dkoÊci 18 w. pojemnoÊç magazynów okr´towych obliczono na 30 dni nieprzerwanych operacji na pe∏nym morzu.
AutonomicznoÊç jednostek mo˝na znacznie przed∏u˝yç, dzi´ki u˝yciu pi´ciu stacji
RAS (Replenishment At Sea), przeznaczonych do przet∏aczania paliwa, oleju i wody
w trakcie rejsu. Prac´ ca∏ej si∏owni nadzoruje system PMCS (Propulsion Monitoring
and Control System), zlokalizowany w oddzielnym pomieszczeniu na pok∏adzie H.
Fregaty LCF mogà swobodnie p∏ywaç we
wszystkich strefach klimatycznych, przy
temperaturze powietrza od + 35o do -15o
oraz przy stanie morza 6.
Dla podwy˝szenia ˝ywotnoÊci jednostek,
ca∏a sieç energetyczna podzielona jest na
dwa autonomiczne podsystemy, zasilane
z w∏asnych êróde∏. Przed i za si∏ownià g∏ów-

èród∏o: Koninkijke Schelde Groep

nà zlokalizowano pomieszczenia dla dwóch
centralnych rozdzielni mocy i ∏àcznie dla
czterech generatorów spalinowych, nap´dzanych silnikami Paxman 12VP185 o mocy po 1 650 kW. generatory te wytwarzajà
trójfazowy pràd elektryczny o napi´ciu
6 600 V i cz´stotliwoÊci 60 Hz. Do sieci
okr´towej trafia pràd transformowany do
napi´cia 440 V i o tej samej cz´stotliwoÊci.
*
*
*
Ca∏y kompleks uzbrojenia fregat zbudowany jest wokó∏ w pe∏ni cyfrowego i zintegrowanego systemu kierowania walkà SEWACO XII (SEnsor, WeApon and COmmand), opracowanego przez holenderskà
marynark´ wojennà, a bardziej precyzyjnie
przez jej centrum automatyzacji uzbrojenia,
∏àcznoÊci i technicznych Êrodków rozpoznania, znane szerzej pod angielskim skrótem
CAWCS. Warto nadmieniç, ˝e to w∏aÊciwie
CAWCS jest jedynym w∏aÊcicielem SEWACO XI i wyst´puje jako g∏ówny kontrahent
oraz integrator ca∏ego programu budowy
okr´tów (a nie firmy elektroniczne zaanga˝owane w ten program, jak to si´ powszechnie utar∏o sàdziç). System dowodzenia nadzoruje wiele zadaƒ jednoczeÊnie, w tym dozór przestrzeni wokó∏ okr´tu, ∏àcznoÊç zewn´trzna, nawigacja morska, klasyfikacja
zagro˝eƒ, wybór rodzaju broni, kierowanie
walkà OPL, ZOP i ZON, obróbka danych
taktycznych w czasie rzeczywistym itd.
W pomieszczeniu centrum informacji bojowej znajduje si´ 25 wielofunkcyjnych konsoli operatorskich klasy PWS (Principle Work
Station), dostarczonych przez Thales Nederland – sà to konsole modelu MOC Mk 3,
wyposa˝one w du˝e, ciek∏okrystaliczne
ekrany barwne (nota bene te same konsole
majà wkrótce trafiç na pok∏ady naszych kutrów typu Orkan!). Dzi´ki ogromnej mocy
obliczeniowej komputerów komputerów
SEWACO XI mo˝e Êledziç jednoczeÊnie
z du˝à precyzjà ponad 1 400 celów powietrznych i nawodnych oraz wypracowywaç dane
do kierowania walkà, przede wszystkim au-
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„stealth”, o skutecznej powierzchni odbicia zaledwie 0,01 m2. Oznacza to, wg zapewnieƒ producenta,
˝e bez k∏opotów
mo˝e on Êledziç
cel wielkoÊci pi∏ki
tenisowej na dystansie do 65 km.
Sygna∏y z elementów
nadawczo-odbiorczych T/R
ogromnej anteny,
wykonujàcej pe∏ny
obrót w 5 sekund,
transmitowane sà
do jednostki cenRadar dozoru przestrzeni powietrznej SMART-L przechodzi∏ wszech- tralnej za pomocà
stronne próby morskie na pok∏adzie starszej fregaty Tromp w latach kabli Êwiat∏owo1998-99.
fot. Koninklijke Marine dowych i obrotowego ∏àcza Êwietlnego, co daje wielkà odtomatyczne komendy sterujàce dla pocipornoÊç na zag∏uszanie ze strony nieprzyjasków plot. „Standard” i ESSM. Inne wa˝ne
cielskich Êrodków WRE.
zadania systemu to prowadzenie monitorinNa zewn´trznych Êcianach g∏owicowej
gu wszystkich urzàdzeƒ pok∏adowych, koncz´Êci modu∏u masztowego umieszczono
trola sytuacji zwiàzanych z uszkodzeniami
cztery p∏askie, nieruchome anteny wielotechnicznymi i bojwoymi, prowadzenie biefunkcyjnego radiolokatora APAR (Active
˝àcego treningu za∏óg itp. Architektura
Phased Array radar). Jest on przeznaczooprogramowania systemu jest otwarta, co
ny m.in. do dozoru przestrzeni nad horyw po∏àczeniu z przewidzianym zapasem wyzontem, wykrywania ma∏ych, szybkich i nipornoÊci na instalacj´ nowych urzàdzeƒ
skolatajàcych celów powietrznych, autoelektronicznych daje spore mo˝liwoÊci dalmatycznego Êledzenia samolotów, Êmiszych modernizacji, ulepszeƒ i rozszerzenia
g∏owc∏ów i jednostek nawodnych, naprojego zdolnoÊci operacyjnych.
wadzania pó∏aktywnych pocisków rakietoSEWACO XI po∏àczony jest bezpoÊredwych, kierowania ogniem artylerii okr´tonio z kilkoma sensorami radarowymi
wej, sporzàdzania map obszarów làdoi optronicznymi, charakteryzujàcymi si´
wych, wykrywania i zag∏uszania fal radaroniespotykanymi wczeÊniej zdolnoÊciami
wych i radiowych, obserwacji meteorolowykrywania i rozró˝niania potencjalnych
gicznych itp. (by „postawiç kropk´ nad i” –
celów. Najwa˝niejszym sensorem, ustawiowszystkie te zadania mogà byç wykonywanym na hangarze, jest radar dalekiego zane... w tej samej chwili!). Pod plastikowymi
si´gu SMART-L (Signaal Multi beam
os∏onami anten ukryto ∏àcznie 13,7 tys.
Acquisition Radar for Targeting in L band),
nieruchomych elementów nadawczo-odktóry pracuje w paÊmie D (1-2 GHz) i jest
biorczych T/R, wykonanych w technologii
w stanie Êledziç jednoczeÊnie ponad 1 000
arsenku galu (GaAs). APAR pracuje
obiektów powietrznych w promieniu
w paÊmie I/J (8-20 GHz), ma zasi´g instru400 km, po∏o˝enie 32 systemów czynnej
mentalny 75 km (cele nad horyzontem)
WRE nieprzyjaciela oraz 100 jednostek
lub 150 km (cele powietrzne; elewacja do
morskich, a to dzi´ki wbudowanej antenie
70o) i mo˝e Êledziç ponad 250 obiektów
„nawigacyjnej”, majàcej zasi´g instrumentalny 60 km i pracujàcej w pasmie I (8-10
jednoczeÊnie. Radar stanowi g∏ówny eleGHz). SMART-L nale˝y do kategorii urzàment systemu OPL fregat ze wzgl´du na
dzeƒ trójwspó∏rz´dowych, pokrywajàcych
Êcis∏à wspó∏prac´ z kilkoma pociskami kienadzorem przestrzeƒ o elewacji od 0° do
rowanymi, naprowadzanami metodà pó∏70° za pomoca 14 rozbieznych wiàzek proaktywnà, w tym „Standard” SM 2, RIM 7P
mieniowania elektromagnetycznego. Ra(Mod) „Sea Sparrow” i RIM 162 B „Evodar ten potrafi równie˝ obserwowaç niektólved Sea Sparrow” (jednoczeÊnie naprore obiekty „kosmiczne”, czyli ró˝nej katewadzaç mo˝e 8 wymienionych rakiet).
gorii satelity rozpoznawcze znajdujace si´
W dalszej przysz∏oÊci oprogramowanie
na wysokoÊci 350-400 km! O niezwyk∏ym
APARa b´dzie zmodyfikowane w kierun„spektrum” zdolnoÊci radaru Êwiadczy takku uzyskania zdolnoÊci kierowania po˝e zdolnoÊç wykrywania obiektów klasy
ciskami plot. z jedynie pasywnymi lub

tylko aktywnymi g∏owicami samonaprowadzania.
Wa˝nym uzupe∏nieniem sensorów radarowych sà dwie supernowoczesne g∏owice
optroniczne. Pierwsza z nich, nazwana SIRIUS, ustawiona jest na dachu modu∏u
masztowego, na oryginalnej stabilizowanej
w poziomie podstawie. Nale˝y ona do kategorii IRST czyli Infra Red Search and Tracking a przeznaczono jà do rozpoznawania
i Êledzenia otoczenia w podczerwonym
spektrum promieniowania, w paÊmie 3-5
oraz 8-10 mikrometrów. G∏ównym zadaniem g∏owicy SIRIUS, wyposa˝onej w dwie
kamery termalne, jest wykrywanie niskolatajàcych pocisków rakietowych klasy „sea-skimming”, a nawet startu rakiet balistycznych, na odleg∏oÊciach przekraczajàcych
200 km. Jej pozosta∏e funkcje to wspomaganie systemów nawigacji morskiej, wykrywanie p∏ywajàcych min i nieprzewidzianych
przeszkód na torach wodnych oraz obserwacja kontrastowo termicznych obiektów
na làdzie. G∏owica ma dwie kamery optroniczne, rozstawione jak klasyczny dalmierz,
wykonane w technologii HgCdTe, które
pracujà z maksymalnà rozdzielczoÊcià 0,32
miliradiana. Ca∏y system mo˝e wykryç i Êledziç ponad 1 500 obiektów emitujàcych
promieniowanie podczerwone, a wÊród
nich 128 celów o du˝ym priorytecie, z czego
32 obiekty o najwy˝szej randze zagro˝enia,
np. kierowane pociski przeciwokr´towe.
G∏owica SIRIUS jest niezwykle kompaktowym urzàdzeniem, gdy˝ jej masa w∏asna
wynosi zaledwie 280 kg.
Drugi system optroniczny o nazwie MIRADOR przeznaczono do kierowania
ogniem artylerii okr´towej kalibru 127 mm
i do obserwacji bezpoÊredniego otoczenia
okr´tu. MIRADOR, okreÊlany tak˝e symbolem EOOS (Electro-Optical Observa-
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Pod plastikowà pokrywà jednego bloku antenowego APAR znajduje si´ mozaika 3424
elementów nadawczo-odbiorczych, wykonanych w nowoczesnej technologii arsenku galu (GaAs).
fot. Koninklije Marine
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Podstawowe dane techniczne artylerii okr´towej fregat typu LCF
Nazwa/oznaczenie systemu:
Kaliber (mm):
D∏ugoÊç lufy (kal.):
Masa ca∏k. wie˝y/podstawy (t):
Maks. kàt podniesienia lufy (o):
Min. kàt podniesienia lufy (o):
SzybkostrzelnoÊç mak. (poc/min):
Pr´dkoÊç wylotowa pocisku (m/s):
DonoÊnoÊç maksymalna (km):
DonoÊnoÊç skuteczna (km):
Pu∏ap maksymalny (km):
Pu∏ap skuteczny (km):
Masa naboju (kg):
Masa pocisku (kg):
PojemnoÊç integralnego magazynu amunicji (szt.):
Zapas amunicji (szt.):
tion System), posiada pi´ç niezale˝nych
sensorów, w tym: barwnà kamer´ TV do
obserwacji w Êwietle widzialnym o powi´kszeniu x12, monochromatycznà kamer´ obserwacyjnà klasy LLLTV o powi´kszeniu
x10, monochromatycznà kamer´ Êledzenia,
termowizor Êledzenia oraz dalmierz laserowy o instrumentalnym zasi´gu 20 km. Wymienione kamery umieszczone sà w jednej
wspólnej obudowie, stabilizowanej w trzech
p∏aszczyznach. Ca∏y system jest w stanie wykryç i precyzyjnie Êledziç cel powietrzny
wielkoÊci Êredniego samolotu myÊliwskiego
w odleg∏oÊci ok. 10 km, przy za∏o˝eniu dobrej przejrzystoÊci powietrza. Wed∏ug danych zawartych w specyfikacji, MIRADOR
umo˝liwia wykrycie, zidentyfikowanie oraz
obliczenie parametrów ruchu celu powietrznego w czasie zaledwie oko∏o czterech sekund! System EOOS ustawiony zosta∏ na platformie zamocowanej na przedziej Êcianie modu∏u masztowego, poni˝ej
anten radaru APAR. Konstruktorzy systemu bojowego fregat LCF przywiàzujà
ogromne znaczenie do pracy g∏owic SIRIUS i MIRADOR, przede wszystkim ze
wzgl´du na ich ca∏kowità niewra˝liwoÊç na
Êrodki WRE nieprzyjaciela oraz zdolnoÊç
bardzo precyzyjnego rozró˝niania wszystkich obiektów, np. za ich pomocà daje si´
∏atwo identyfikowaç typ samolotu, Êmig∏owca czy rakiety. Wszystkie wymienione
powy˝ej sensory radarowe i optroniczne zosta∏y opracowane i wyprodukowane przez
firm´ Thales Nederland (d. HSA).
*
*
*
Ca∏e pok∏adowe uzbrojenie okr´tów
mo˝na umownie podzieliç na lufowe, rakietowe i torpedowe ZOP. Zasadnicze uzbrojenie artyleryjskie obejmuje wymienionà
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OTO Compact
Model 1972
127
54
40,5
+83
-15
40
807
23,7
15,0
14,8
7,0
ok. 46,0
31,8
3 x 22
450

Goalkeeper
SGE 30
7 x 30
80
6,7
+85
-25
7 x 600
1151
ok. 6,0
3,0
ok. 5,0
ok. 3,0
ok. 0,69
0,43
1 190
4 800

wczeÊniej automatycznà armat´ uniwersalnà 127 mm OTO Melara Compact Model
1972 (L/54), zdj´tà pod koniec lat osiemdziesiàtych z kanadyjskich niszczycieli Êmig∏owcowych typu Iroquis. Te 30-letnie dzia∏a pozyskano w ramach wzajemnych rozliczeƒ z Kanadà, zwiàzanych z prowadzeniem wspólnych prac projektowych nad fregatami rakietowymi nowej generacji. Armata posiada trzy podwie˝owe zasobniki
na 22 naboje rozdzielnego ∏adowania ka˝dy, ale dzi´ki systemowi automatycznego
zasilania jej szybkostrzelnoÊç osiàga wartoÊc 40 poc./min. Pewnà wadà tego systemu
jest du˝a masa wie˝y, 41 ton, oraz spore wymiary zewn´trzne.
Na dachu sterówki oraz hangaru lotniczego wyznaczono stanowiska na instalacj´
dwóch zestawów przeciwrakietowych Thales/General Electric SGE 30 „Goalkeeper”. Ka˝dy zestaw ma siedmiolufowà, rotacyjnà armat´ GAU 8/A kalibru 30 mm,
radar dozoru pracujàcy w pasmie I, radar
naprowadzania (dalmierz radiolokacyjny)
pracujàcy w pasmach I/K oraz kamer´ Êledzenia klasy LLLTV. Armata GAU 8/A zapewnia osiàganie ogromnej szybkostrzelnoÊci teoretycznej 4 200 poc./min, i tym samym badzo krótki czas potrzebny na pora˝enie szybko zbli˝ajàcego si´ celu powietrznego. Cele takie, g∏ównie pociski przeciwokr´towe, niszczy nowoczesna amunicja
klasy HEI lub APDS w sferyczej przestrzeni, wyznaczonej promieniami o d∏ugoÊci
200 i 3 000 m. Minusem zastawu „Goalkeeper” jest jego du˝a masa i nazbyt wielkie
gabaryty, tak nad jak i pod pok∏adem, oraz
– w opisywanej aplikacji – niewielkie kàty
ostrza∏u, ograniczone przez nadmiernà kubatur´ podstaw radarów APAR i SMART-L. Uzupe∏nieniem tej broni sà dwa stare

Oerlikon
Mk 4
20
87
0,4
+50
-10
810
835
5,0
2,2
3,5
1,8
0,14
60
1 200+

Oerlikony Mk 4 kalibru 20 mm, ustawione
na pok∏adzie D po bokach sterówki. W istocie s∏u˝à one jako broƒ pomocnicza, g∏ównie o charakterze „policyjnym”.
Podstawowym elementem „wykonawczym” systemu fregat LCF jest pi´ç 8-prowadnicowych modu∏ów (bloków) pionowych wyrzutni typu Mk 41, produkowanego
seryjnie przez amerykaƒskà firm´ Lockheed Martin. Wyrzutnie te przystosowane sà
do startu pocisków plot. Raytheon RIM
66L/M „Standard” SM 2MR Block IIIA,
naprowadzanych systemem pó∏aktywnym
przez radar APAR, na maksymalnà odleg∏oÊç 70 km. W dalszej przysz∏oÊci jednostka ognia wzbogaci si´ o wersj´ Block IVA,
przystosowanà do przechwytywania pocisków balistycznych, a nawet ich pojedynczych g∏owic bojowych. Rakiety „Standard”
mogà te˝ byç u˝ywane, o czym si´ cz´sto zapomina, tak˝e przeciwko celom nawodnym, znajdujàcym si´ przed horyzontem radarowym. Taki tryb ataku jest mo˝liwy dzi´ki wyjàtkowo ma∏ej wysokoÊci lotu, wynoszàcej jedynie 5 m.
Drugi zasadniczy model rakiet plot. to
aktualnie rozwijane, najnowsze pociski
Raytheona, oznaczone jako RIM 162B
„Evolved Sea Sparrow Missile” (ESSM).
Pomimo tego, ˝e ESSM ma ok. dwa i pó∏
krotnie mniejszà mas´ startowà ni˝ „Standard” SM 2MR, to jego parametry taktyczne sà nieomal takie same – np. maksymalny zasi´g lotu to ok. 50 km. Ten 279-kilogramowy pocisk naprowadzany jest kombinowanym sposobem, z u˝yciem platformy inercyjnej i pó∏aktywnej g∏owicy radiolokacyjnej, wspó∏pracujàcej oczywiÊcie z radarem
APAR. Oba typy rakiet stanowià z pewnoÊcià najbardziej efektywny element uzbrojenia nowych fregat Koninklijke Marine.
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Podstawowe dane techniczne pocisków kierowanych fregat typu LCF
Nazwa systemu:
Oznaczenie pocisku:
Nasa startowa (kg):
Masa g∏owicy bojowej (kg.):
D∏ugoÊç ca∏kowita (mm):
Ârednica kad∏uba (mm):
Rozpi´toÊç skrzyde∏ (mm):
Pr´dkoÊç maksymalna (Mach):
Zasi´g maksymalny (km):
Zasi´g minimalny (km):
Pu∏ap maksymalny (km):
Pu∏ap minimalny (m):
Sposób naprowadzania:

SM 2MR
RIM 66L/M
704
125
4 724
343
914
2,5+
74
3,0
24
5
PA

ESSM
RIM 162B 30
279
41
3 980
254
508
4,0+
ok. 50
ok. 20
ok. 5
I + PA

Harpoon
RGB 84F
785
222
5 230
343
914
0,85
240
5,0
3
I + PA

PA – pó∏aktywny radarowy, I – inercyjny, AR – aktywny radarowy

Do niszczenia odleg∏ych celów nawodnych – do 240 km – s∏u˝y osiem pocisków
Boeing RGM 84F „Harpoon” Block 1D,
ustawionych wewnàtrz specjalnej „studni”,
zlokalizowanej przed pierwszà parà kominów. „Harpoon” uwa˝any jest nadal za bardzo skutecznà broƒ, choç w dalszej perspektywie mo˝e on byç zmodernizowany
do opcji „land-attack” (Block 2) lub zastàpiony przez przysz∏y francusko-norweski
pocisk NSM o podwy˝szonych charakterystykach „stealth”.
W burtach nadbudowy rufowej, na pok∏adzie G, znajdujà si´ wyloty dwóch 2-rurowych aparatów torpedowych Mk 32 Mod
9, przystosowanych do u˝ycia lekkich torped ZOP Honeyweel Mk 46 Mod 5 kal.
324 mm. Broƒ ta nie nale˝y ju˝ niestety do
Êwiatowej czo∏ówki – np. maksymalny zasi´g biegu przy g∏´bokoÊci 460 m wynosi jedynie pi´ç i pó∏ kilometra (taki sam promieƒ ra˝enia mo˝e osiàgaç doskonale znany, rosyjski system RBU-6000!). Sytuacj´
mo˝e poprawiç szybkie wprowadzenie do
jednostki ognia wyrzutni Mk 32 najnowszych torped francusko-w∏oskiego modelu
MU 90 IMPACT, majàcych wprawdzie imponujàce parametry taktyczne (p∏ynnie
zmienianà pr´dkoÊç od 29 do 55 w, zasi´g
18-26 km, g∏´bokoÊç biegu do 1000 m).
System broni pok∏adowej fregat obejmuje tak˝e jeden Êmig∏owiec morski o masie
startowej ograniczonej do 10 ton. Poczàtkowo u˝ywany b´dzie Westland „Sea Lynx”
SH 14D, stosowany obecnie jako podstawowy wirop∏at lotnictwa Koninklijke Marine. Docelowo ma on byç zamieniony na
perspektywiczne maszyny Eurocopter/Augusta/Fokker NFH 90, których Holandia
zamówi∏a ogó∏em 20 sztuk (ich dostawy
rozpocznà si´ jednak dopiero w 2007 i majà trwaç do 2012). NFH 90 rozwija pr´dkoÊç do 310 km/h, ma zasi´g lotu do
1 000 km i jest w stanie przenosiç bogate
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wyposa˝enie elektroniczne, w tym systemy
samoobrony, oraz uzbrojenie ofensywne do
niszczenia celów podwodnych i nawodnych. Magazyny broni lotniczej, usytuowane w pobli˝u hangaru, pomieszczà niebagatelnà jednostk´ ognia, z∏o˝onà z 24 lekkich
torped ZOP oraz 12 pocisków przeciwokr´towych. WÊród tych ostatnich oczekiwaç nale˝y lotniczej ewrsji „Harpoona
(AGM 84C) lub wzmiankowanego pocisku
NSM. Dzi´ki urzàdzeniom zabezpieczajàcym podejÊcie do làdowania, czyli tzw.
RAST, Êmig∏owce pok∏adowe b´dà w stanie
operowaç przy pr´dkoÊci wzgl´dnej wiatru
do 60 w´z∏ów czyli do 110 km/h. Warto przy
tym wspomnieç o po∏o˝eniu du˝ego nacisku na jak najwi´kszà autonomi´ wirop∏ata,
dla którego przewidziano rezerw´ paliwa
w zbiornikach okr´towych o ∏àcznej masie
a˝ 50 ton.
*
*
*
Opisywane jednostki wyposa˝ono w liczne systemy elektroniki bojowej, stosownie
do ich nadrz´dnej funkcji i bie˝àcych potrzeb. Oprócz wczeÊniej wymienionych radarów APAR i SMART-L, systemu zarzàdzania walkà SEWACO XI i g∏owic optronicznych, na okr´tach ustawiono tak˝e „cichy” radar dozoru powierzchni morza Thales Nederland Scout (pasmo I, moc sygna∏u
jedynie od 1 mW do 1 W!), anten´ ∏àcznoÊci ze Êmig∏owcem Vesta oraz odbiorniki
∏àcznoÊci satelitarnej SATCOM SHF/UHF
(0,3-30 GHz), umieszczone w ogromnych,
plastikowych kopu∏ach i sprz´gni´to z ∏àczami danych taktycznych Link 11 oraz
Link 16. Do zadaƒ bie˝àcej walki radioelektroniczej przeznaczono znane tak˝e
w naszej flocie wyrzutnie systemu Mk 36
Super RBOC, przystosowane do wystrzeliwania radarowych i termicznych celów pozornych Sippican i Terma, dostarczonych
przez holenderskie zak∏ady Thalesa.

Dope∏nieniem systemu hydroakustycznego, oprócz sonaru kad∏ubowego DSQS
24C (cz´stotliwoÊç 6-9 kHz), jest holowana
pu∏apka przeciwtorpedowa SLQ 25 Nixie,
telefon podwodny i echosonda, s∏u˝àca
m.in. do wykrywania przeszkód le˝àcych na
dnie morza. W dalszej perspektywie nie nale˝y wykluczyç instalacji systemu sonarowego o zmiennym zanurzeniu, np. niemieckiego LFTAS (Low Frequency Towed Array
Sonar, pasmo 2 kHz), opracowanego niedawno przez firm´ STS Atlas, jako cz´Êç
kompleksu ISS 2000A (Integrated Sonar
System 2000 years). Na fregatach LCF
przewidziano równie˝ miejsce na zabudow´ batytermometru, który umo˝liwia wykrywanie ró˝nic temperatur wewnàtrz toni
morskiej, wywo∏anych przez obiekty podwodne z w∏asnym nap´dem.
Stoczniowa specyfikacja opisywanych
okr´tów mówi tak˝e o wielu innych urzàdzeniach elektronicznych, przeznaczonych
do szybkiej identyfikacji ró˝nych obiektów,
nawigacji oceanicznej, monitorowania podsystemów kad∏ubowych itp. Z najwa˝niejszych wymieniç nale˝y system identyfikacji
„swój-obcy” typu Hazeltine Mk 12, anteny
identyfikacji ∏àcznoÊci radiowej przeciwnika, odbiorniki systemu radionawigacji LORAN i komunikacji morskiej INMARSAT,
kompas laserowy, log elektro-magnetyczny,
miernik pr´dkoÊci i kierunku wiatru oraz
odbiornik bie˝àcych map pogodowych.
Nadzór nad ogromnà iloÊcià ró˝nych urzàdzeƒ okr´towych u∏atwia wydzielony system
IMCS (Integrated Monitoring and Control
System). Na pok∏adach fregat zainstalowano ponadto bardzo rozbudowanà sieç ∏àcznoÊci lokalnej, przeznaczonej do komunikowania si´ poszczególnych grup i cz∏onków
za∏ogi pomi´dzy sobà. Ka˝dy marynarz ma
tak˝e nieograniczony dost´p do sieci internetowej, dzi´ki której mo˝e kontaktowaç
si´ z rodzinà pozostajàca na làdzie, np. w ce-
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lu kontroli szkolnych post´pów w∏asnych
milusiƒskich... Prac´ tej niezwykle rozbudowanej sieci ∏àcznoÊci nadzoruje oddzielny
system ICCS (Integrated Communication
Control System), niezb´dny na jednostkach
przewidzianych do wype∏niania funkcji flagowych (sztabowych) w ramach du˝ych zespo∏ów operacyjnych floty.
*
*
*
Fregaty rakietowe OPL typu De Zeven
Provincien za ca∏à pewnoÊcià nale˝à do
grupy najciekawszych du˝ych okr´tów nawodnych, zaprojektowanych w ostatnim
czasie w Europie i na Êwiecie. Ich najwi´kszà atutem jest nadzwyczaj wyszukany system elektroniki bojowej – w tym liczne ultranowoczesne sensory – oraz uniwersalne,
pionowe wyrzutnie przenoszàce ró˝norodne modele uzbrojenia rakietowego. Zastosowanie kompleksowych Êrodków obni˝ajàcych „widzialnoÊç” okr´tów w ró˝nych
polach fizycznych powinno zmniejszyç
prawdopodobieƒstwo ich wykrycia oraz
trafienia przez wspó∏czesne systemy rozpoznania i walki morskie. ¸atwo zauwa˝alnym mankamentem projektu sà natomiast
bardzo du˝e wymiary cz´Êci nawodnej,
zw∏aszcza powierzchni bocznych wielopi´trowych nadbudówek, co powodowaç mo˝e
powi´kszenie podatnoÊci na uszkodzenia
bojowe, zw∏aszcza w przypadku gdy stale
unowoczeÊniane Êrodki ataku „przedrà si´”
przez puklerz obronny fregat. W tym kontekÊcie warto wspomnieç o zadziwiajàcym
braku wzmocnionej grodzi pancernej PriMa pomi´dzy przedzia∏em wyrzutni Mk 41
a pomieszczeniem podwie˝owym armaty
127 mm, gdzie sk∏aduje si´ Êmiertelnie niebezpieczny ∏adunek rakiet i amunicji – odpowiednio 35 oraz 20 ton! Pewne zdziwienie budzi tak˝e zastosowanie na tak nowoczesnych okr´tach kilku przestarza∏ych ju˝
dzisiaj wzorów broni i elektroniki, np. armat OTO Melara L 54, torped Mk 46, Êmig∏owiec „Lynx” czy wyrzutni celów pozornych Mk 137. To oszcz´dnoÊciowe rozwiàzanie wymusi∏y cz´ste redukcje bud˝etu
obronnego Holandii w ostatnich latach
i nieplanowane „poÊlizgi” w dostawach najnowszych komponentów, np. Êmig∏owców
NH 90. Na szcz´Êcie modu∏owa konstrukcja kad∏uba, wyrzutni rakiet i otwarta architektura ca∏ego kompleksu elektronicznego
umo˝liwi w nadchodzàcych latach sta∏à, by
nie rzecz „p∏ynnà”, modernizacj´ fregat,
w celu jak najbardziej elastycznego dopasowania w∏asnych mo˝liwoÊci do szybko
zmieniajàcych si´ warunków prowadzenia
wspó∏czesnej wojny morskiej czy morsko-làdowej.
Ju˝ wkrótce fregaty projektu LCF stanà
si´ nie tylko powa˝nym wzmocnieniem po-
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tencja∏u bojowego marynarki wojennej Holandii, ale równie˝ si∏ morskich NATO na
pó∏nocno-wschodnim teatrze dzia∏aƒ operacyjnych, zapewniajàc niezwykle skuteczny „parasol” przeciwlotniczy, przeciwrakietowy a nawet antybalistyczny zespo∏om w∏asnych i sojuszniczych okr´tów nawodnych.
Nowe fregaty, nawet bez potrzeby wychodzenia z macierzystej bazy Den Helder,
mogà kontrolowaç olbrzymià przestrzeƒ
powietrznà nad ca∏ym terytorium Królestwa Niderlandów, Belgii i po∏udniowej
cz´Êci Morza Pó∏nocnego, o ∏àcznej powierzchni 502 tys. km kwadratowych! De
Zeven Provincien i jego trzej bracia – admira∏owie, operujàc w ramach grup bojowych
na dalekich morzach, sà w stanie odeprzeç
nawet zmasowany atak nieprzyjacielskich
pocisków rakietowych, choç jednoczeÊnie
wymagaç b´dà efektywnej os∏ony przeciwpodwodnej i przeciwminowej ze strony
okr´tów najbli˝szej eskorty. Jak si´ okazuje
nawet w obecnej dobie, przy dynamicznym
rozwoju technologii militarnych, bardzo

trudno jest zaprojektowaç naprawd´ uniwersalny okr´t wojenny...
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Podstawowe dane techniczne fregat typu De Zeven Provincien
D∏u goÊ ç ca∏kowita:
D∏u goÊç na KLW:
D∏ugoÊç mi´dzy pionami:
SzerokoÊç maksymalna:
SzerokoÊç na KLW:
G∏´bokoÊç do pok∏adu Nr 1 (F):
G∏´bokoÊç do pok∏adu lotniczego (G):
Zanurzenie minimalne:
Zanurzenie z gruszkà dziobowà:
D∏ugoÊç pok∏adu lotniczego:
WypornoÊç przy zanurzeniu minimalnym
WypornoÊç przy pe∏nym wyposa˝eniu:
Masa paliwa okr´towego:
Masa paliwa lotniczego:
Masa oleju smarnego:
Masa wody pitnej:
Masa pocisków i torped:
Moc ca∏kowita turbin g azowych:
Moc ca∏kowita silników wysokopr´˝nych:
Moc ca∏kowita generatorów wysokopr´˝nych:
Pr´dkoÊç maksymalna na próbach:
Pr´dkoÊ ç maksymalna krótkotrwa∏a:
Dopuszczalna pr´dkoÊç u˝ycia sonaru:
Pr´dkoÊç ekonomiczna:
Czas przyÊpieszenia od 0 do 29 w:
Czas opóênienia od 29 do 0 w:
Promieƒ zwrotu przy pr´dkoÊci 29 w:
Zasi´g p∏ywania przy pr´dkoÊci 18 w:
Parametry wytwarzania energii elektrycznej:
Parametry energii el. sieci ogólnookr´towej:
Parametry energii el. w podsieciach:

144,24 m
130,74 m
130,20 m
18,82 m
17,19 m
13,60 m
10,60
5,19 m
7,85 m
ok. 27 m
6 048 t
6 500 t
520 t
50 t
45 t
50 t
75 t
37 000 kW
10 000 kW
6 600 kW
ponad 29 w
ponad 30 w
ok. 20 w
18 w
150 s
90 s
680 m
ponad 5 000 Mm
6 600 V/60 Hz, 3 fazy
440 V/60 Hz
115 V/60 Hz, 220 V/60 Hz,
28 V/0 Hz, 24 V/0 Hz
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Okr´t desantowy Magar (L 20).
fot. Ralph Edwards

Maciej S. Sobaƒski

cz´Êç II

M a r y n a r ka Wo j e n n a I n d i i
Kutry rakietowe
Indie nale˝à do jednego z pierwszych
paƒstw na Êwiecie, którego marynarka wojenna zastosowa∏a w warunkach bojowych
dopiero co zakupione radzieckie kutry rakietowe typu Osa-I, przeprowadzajàc
w czasie wojny pakistaƒsko-indyjskiej w nocy z 4/5 grudnia 1971 roku zakoƒczony sukcesem atak na pakistaƒski port Karachi 19.
Poza nabytymi w 1971 8 kutrami rakietowymi, w roku 1976 zakupiono kolejnà parti´ 8
okr´tów tej klasy, tym razem jednak zmodyfikowanego ju˝ typu Osa-II (proj. 205
M), co w znacznym stopniu wzmocni∏o potencja∏ uderzeniowy floty przeznaczony do
dzia∏aƒ na wodach przybrze˝nych. Z uwagi
na swà wielkoÊç pozyskane z ZSRR jednostki mog∏y prowadziç dzia∏ania jedynie
w strefie brzegowej, co z punktu widzenia
indyjskiego dowództwa zmierzajàcego do
supremacji na wodach Oceanu Indyjskiego,
stanowi∏o istotnà ich wad´, poza tym czas
bieg∏ nieub∏aganie i okr´ty w coraz wi´kszym stopniu traci∏y na swej nowoczesnoÊci.
W tej sytuacji Indie postanowi∏y podjàç
prac´ nad w∏asnym projektem wi´kszych
jednostek, który zaowocowa∏ powstaniem
korwet rakietowych Projekt 25/25A, zakupujàc równoczeÊnie gotowe okr´ty
w Zwiàzku Radzieckim.
Zakupiono wówczas w koƒcu lat siedemdziesiàtych 3 jednostki typu Nanuchka-II (proj.1234E) zbudowane przez stoczni´ w Leningradzie, z których 2 20 pe∏nià nadal s∏u˝b´.
WypornoÊç standardowa tych kutrów rakietowych wynosi 560 t, a pe∏na odpowied-
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nio 660 t przy d∏ugoÊci kad∏uba 59,3 m,
szerokoÊci 12,6 m i zanurzeniu 2,6 m. Nap´d stanowià 3 silniki wysokopr´˝ne
M-521-TM 5 o ∏àcznej mocy 25 996 KM,
które pracujàc na 3 Êruby zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 32 w´z∏y. Zasi´g wynosi
900 Mm przy 30 w´z∏ach oraz 2 500 Mm
przy pr´dkoÊci ekonomicznej 12 w´z∏ów.
AutonomicznoÊç jednostek 10 dób.
Uzbrojenie kutrów obejmuje 4 przeciwokr´towe pociski rakietowe P-20/21 „Termit”
(SS-N-2C), 1 podwójnà wyrzutni´ rakiet.
plot. systemu „Osa-M” (SA-N-4 „Gacko”)
z zapasem 20 9M-33M o wadze 0,18 t,
w tym g∏owica bojowa 50 kg i zasi´gu 12 km
przy pr´dkoÊci do 2,5 Ma. Na pok∏adzie zamontowane jest równie˝ podwójnie sprz´˝one dzia∏o uniwersalne kal. 57 mm L/70
AK-257.
Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny „Don-2”, stacj´ radiolokacyjnà wykrywania celów nawodnych „Square Tie”, radar naprowadzania pocisków
rakietowych MPZ-301 oraz kierowania
ogniem artyleryjskim MR-103 „Muff Cob”.
Na pok∏adzie znajdujà si´ równie˝ 2 szesnastoprowadnicowe wyrzutnie celów pozornych PK-16.
Za∏oga liczy 7 oficerów oraz 42 podoficerów i marynarzy.
Jednostki typu Nanuchka-II charakteryzujà si´ s∏abà dzielnoÊcià morskà, zw∏aszcza
w warunkach oceanicznych. Pozosta∏e
w s∏u˝bie kutry wchodzà w sk∏ad 21 Eskadry Okr´tów Rakietowych w Mumbai.
W roku 1984 Indie zamówi∏y w ZSRR
nowe kutry rakietowe typu Tarantul-I (proj.1241E), z których pierwszych 5

powsta∏o w latach 1986-1990 w stoczni
w Rybiƒsku, podczas gdy nast´pnych 6 jednostek zbudowano na podstawie licencji
w stoczni Mazagon w Mumbai i Goa 21. Kolejne 4 okr´ty znajdujà si´ jeszcze w budowie w stoczni Garden Reach w Kalkucie,
jednak bioràc pod uwag´ kondycj´ tego zak∏adu nie nale˝y oczekiwaç ich szybkiego
wejÊcia do s∏u˝by. Poczàtkowo liczba kutrów rakietowych tego typu mia∏y byç
znacznie wi´ksza i si´gaç nawet 35 sztuk.
WypornoÊç standardowa Tarantul-I wynosi 385 t, a pe∏na 477 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej kad∏uba 56,9 m, szerokoÊci 10,6 m
(w linii wodnej 9,4 m) i zanurzeniu 2,1 m.
Kad∏ub stalowy podzielony na 7 przedzia∏ów wodoszczelnych, zaÊ nadbudówka ze
stopów aluminium.
Nap´d typu CODAG obejmuje 2 marszowe turbiny gazowe DMR-76, ka˝da
o mocy 4 000 KM oraz 2 turbiny szczytowe
PR-77, ka˝da o mocy 12 000 KM, które pracujàc na 2 Êruby umo˝liwiajà uzyskiwanie
maksymalnej pr´dkoÊci 43 w´z∏y. Zapas
19. Atak przeprowadzi∏y kutry rakietowe Nirghat,
Nipat i Veer doholowane na miejsce akcji przez 2 korwety typu Petya – Kiltan i Kathal , w jego wyniku zosta∏
zatopiony pakistaƒski niszczyciel Khabir, a drugi Badr
powa˝nie uszkodzony, na dno poszed∏ równie˝ tra∏owiec Muhafiz wg Kubiak K., Dzia∏ania morskie w wojnie indyjsko-pakistaƒskiej 3-17 grudnia 1971, „Okr´ty
Wojenne” nr 4/93.
20. sà to K 71 Vijaydurg (eks-Priliw) oraz K 72 Sindhurdurg (eks-Priboj), trzecia jednostka serii K 73 Hosdurg (eks-Uragan) zosta∏ z uwagi na z∏y stan kad∏uba
wycofany ze s∏u˝by w czerwcu 1999 r.
21. sà to zbudowane w Rybiƒsku K 40 Veer, K 41
Nirbhik, K 42 Nipat, K 43 Nishank oraz K 44 Nirghat,
w Mumbai – K 45 Vibhuti, K 46 Vipul i K 83 Nashak
oraz w Goa – K 47 Vinash, K 48 Vidyut i K 98 Rahar,
nazwy i numery taktyczne 4 budowanych w Kalkucie
jednostek nie jest znane.
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paliwa 122 tys. l pozwala na zasi´g 760 Mm
przy 43 w´z∏ach oraz 1 400 Mm przy pr´dkoÊci ekonomicznej 13 w´z∏ów. Moc elektrowni pok∏adowej 500 kW, zaÊ autonomicznoÊç 10 dób.
Uzbrojenie obejmuje 4 przeciwokr´towe
pociski rakietowe P-20/21 „Termit” (SS-N-2C), pojedyncze dzia∏o uniwersalne kal.
76,2 mm L/59 AK-176 z zapasem 402 pocisków, 2 pojedyncze rotacyjne dzia∏ka plot.
kal. 30 mm L/54 AK-630, 4 karabiny maszynowe kal. 7,62 mm, po 2 z ka˝dej strony
podstawy masztu oraz 1 czteroprowadnicowà wyrzutni´ rakiet plot. SA-N-8 z zapasem
12 pocisków „Ig∏a-2M”.
Wyposa˝enie elektroniczne sk∏ada si´
z radaru nawigacyjnego „Kiwacz-3” lub
Decca Bridge-Master-E, stacji radiolokacyjnej wykrywania celów nawodnych Bharat „Aparna” lub „Plank Shave” oraz radaru kierowania ogniem dzia∏ plot. MR-123
„Bass Tilt”.
Wszystkie jednostki posiadajà 2 szesnastoprowadnicowe wyrzutnie celów pozornych PK-16, a zbudowane w stoczni w Rybiƒsku równie˝ urzàdzenie zak∏ócania elektronicznego Bharat „Ajanta” Mk II.
Za∏oga liczy 5 oficerów oraz 52 podoficerów i marynarzy.
Kutry rakietowe typu Tarantul-I wchodzà w sk∏ad 22 Eskadry Okr´tów Rakietowych w Mumbai.
Jednostki typu Tarantul-I charakteryzujà
si´ solidnà konstrukcjà, sà jednak trudne
w manewrowaniu przy pr´dkoÊci poni˝ej 10
w´z∏ów. W przypadku jednostek budowanych przez stoczni´ Mazagon w Goa zaKuter rakietowy Nirghat (K 44) typu Tarantul-I.

Kuter rakietowy Pralaya (K 91) typu Tarantul-IV.

mierzano zastosowaç bardziej elastyczny
system nap´dowy CODOG, od planów jednak odstàpiono i wszystkie licencyjne okr´ty otrzyma∏y jedynie turbiny gazowe.
W roku 1993 Rosja zaproponowa∏a Indiom nowà, zmodernizowanà wersj´ kutra
rakietowego Tarantul-IV (proj. 1241.8),
w oparciu o którà powsta∏y 2 kolejne jednostki w stoczni Mazagon w Mumbai
i Goa 22.
WypornoÊç pe∏na nowych kutrów rakietowych wynosi 500 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej kad∏uba 56,9 m, szerokoÊci 13,0 m (w linii wodnej 8,8 m) i zanurzeniu 2,7 m. Uk∏ad
fot. Vayr Aerospace Reviev

fot. Goya SY

nap´dowy stanowi powtórzenie rozwiàzania zastosowanego na jednostkach typu Tarantul-I, z tym jednak, ˝e maksymalnà
pr´dkoÊç mo˝liwà do osiàgni´cia w warunkach tropikalnych okreÊlono jedynie na 35
w´z∏ów.
Znaczne ró˝nice dotyczà uzbrojenia
okr´tów, które sk∏ada si´ z 16 przeciwokr´towych pocisków rakietowych Kh-35
„Uran” (SS-N-25 „Switchblade”) na 4 czteroprowadnicowych wyrzutniach Kt-184. Artyleri´ pok∏adowà reprezentuje w∏oska uniwersalna armata kal. 76 mm L/62 OTOBreda Super Rapid oraz 2 pojedyncze rotacyjne
dzia∏ka plot. kal. 30 mm L/54 AK-630 oraz 2
pojedyncze karabiny maszynowe kal.
7,62 mm. Do obrony przeciwlotniczej s∏u˝y
1 czteroprowadnicowa wyrzutnia rakiet plot
SA-N-8 z zapasem 12 rakiet „Ig∏a-2M”.
Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny Decca Bridge-Master
E ARPA, radar obserwacji przestrzeni powietrznej „Cross Dome”, stacj´ wykrywania celów nawodnych Bharat „Aparna”
oraz radar kierowania ogniem artyleryjskim Bharat „Lynx”. Na pok∏adzie zamontowano tak˝e urzàdzenia zak∏ócania elektronicznego wraz z wyrzutniami celów pozornych.
Za∏oga, podobnie jak w przypadku kutrów rakietowych typu Tarantul-I, liczy 57
ludzi, w tym 5 oficerów.

Tra∏owce
Jednostki tej klasy nale˝à do tych, które
znalaz∏y si´ w sk∏adzie Indian Navy od poczàtku jej istnienia. Poczàtkowo by∏y to wo22. sà to zbudowany w Mumbai K 90 Prabal oraz
znajdujàcy si´ jeszcze w budowie w Goa K 91 Pralaya.
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Za∏oga tra∏owców przybrze˝nych liczy 10
ludzi, w tym 1 oficer oraz dodatkowo 2 – 3
p∏etwonurków.
Tra∏owce przybrze˝ne wchodzà w sk∏ad
18 Eskadry Si∏ Przeciwminowych w Kochi.
Poczàtkowo Indie planowa∏y podj´cie licencyjnej produkcji jednostek tego typu,
jednak ostatecznie z zamiaru zrezygnowano.
Aktualnie (2003 r.) w stoczni w Goa planowane jest podj´cie budowy serii 10 bazowych niszczycieli min w oparciu o licencj´
z krajów zachodnioeuropejskich, jednak do
chwili obecnej brak szczegó∏ów o ewentualnym kontrakcie, co wskazuje, ˝e projekt nie
zosta∏ raczej jeszcze sfinalizowany.

Jednostki desantowe

Tra∏owiec morski Alleppy (M 65) typu Natya.

fot. Ralph Edwards

jennej budowy jednostki typu Bangor
i MMS, które nast´pnie zastàpi∏ typ Ton
i Ham, budowany ju˝ cz´Êciowo w krajowych stoczniach. Po ich wycofaniu ze s∏u˝by
Indie zamówi∏y w ZSRR seri´ 12 pe∏nomorskich tra∏owców typu Natya (proj.
266ME)23, które powsta∏y w stoczni w Leningradzie w latach 1978-1988.
WypornoÊç standardowa tra∏owców pe∏nomorskich wynosi 750 t, a pe∏na odpowiednio 873 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej kad∏uba 61,0 m, szerokoÊci 10,2 m i zanurzeniu 3,0 m. Kad∏ub stalowy bez rampy rufowej, którà posiadajà jednostki tego typu we
flocie rosyjskiej. Przy budowie wykorzystano materia∏y o niskim poziomie magnetyzmu, nadbudówki wykonano ze stopów aluminium.
Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne
M-503B-3E o ∏àcznej mocy 5 000 KM, które pracujàc na 2 Êruby zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 17,6 w´z∏a. Zapas paliwa
87 t pozwala na zasi´g 1 800 Mm przy 16
w´z∏ach, 3 000 Mm przy 12 w´z∏ach i 5
200 Mm przy pr´dkoÊci ekonomicznej 10
w´z∏ów. Moc elektrowni pok∏adowej 600
kW, zaÊ autonomicznoÊç 10 – 15 dób.
Uzbrojenie artyleryjskie obejmuje 2 podwójnie sprz´˝one dzia∏ka plot. kal. 30 mm
L/65 AK-230 oraz 2 podwójnie sprz´˝one
dzia∏ka plot. kal. 25 mm L/80 2M-3M. Do
zwalczania okr´tów podwodnych s∏u˝à 2
pi´ciorurowe wyrzutnie rakietowych bomb
g∏´binowych RBU-1200 z zapasem 60
bomb RGB-12. Obron´ przeciwlotniczà
zapewniajà równie˝ 2 czteroprowadnicowe
wyrzutnie rakiet plot. SA-N-8 z zapasem 18
rakiet „Ig∏a-2M” .Tra∏owce dysponujà torami minowymi, które umo˝liwiajà przyj´cie
na pok∏ad do 8 min morskich.

Jednostki posiadajà tra∏y mechaniczne
GKT-2, akustyczne AT-2 oraz magnetyczne
TEM-3.
Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny „Don-2”, radar kierowania
ogniem artylerii plot. MR-104 „Drum Tilt”
oraz sonar kad∏ubowy wysokiej cz´stotliwoÊci MG-89, umo˝liwiajàcy wykrywanie min
w promieniu 350 – 400 m.
Za∏og´ tra∏owców stanowi 10 oficerów
oraz 89 podoficerów i marynarzy.
Jednostki wchodzà w sk∏ad 19 Eskadry
Si∏ Przeciwminowych w Mumbai oraz 21
Eskadry Si∏ Przeciwminowych w Kochi.
Uzupe∏nienie si∏ przeciwminowych stanowi seria 5 radzieckich tra∏owców typu
Yevgenya (proj.1258E) zbudowanych w latach 1983-1984 przez stoczni´ w Leningradzie 24.
WypornoÊç standardowa tych niewielkich jednostek wynosi 88,5 t, a pe∏na zaledwie 91,5 t przy d∏ugoÊci kad∏uba 26,1 m,
szerokoÊci 5,9 m i zanurzeniu 1,4 m. Kad∏ub tra∏owców przybrze˝nych zosta∏ wykonany z w∏ókien szklanych. Nap´d stanowià
2 silniki wysokopr´˝ne 3D12, które pracujàc na 2 Êruby zapewniajà maksymalnà
pr´dkoÊç 12 w´z∏ów. Zapas paliwa wynoszàcy 2,7 t pozwala na zasi´g 300 Mm przy
pr´dkoÊci 10 w´z∏ów. AutonomicznoÊç 3
doby.
Uzbrojenie tra∏owców stanowi 1 podwójnie sprz´˝one dzia∏ko plot. kal. 25 mm L/80
2M-3M, a wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny „Spin Trough”
oraz sonar kad∏ubowy wysokiej cz´stotliwoÊci MG-7. W sk∏ad wyposa˝enia wchodzi
równie˝ holowana kamera podwodna
umo˝liwiajàca wykrywanie min na g∏´bokoÊci do 30 m.
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Marynarka wojenna Indii dysponuje
równie˝ jednostkami desantowymi, choç
nie sà to si∏y zbyt rozbudowane, sk∏adajàce
si´ z 2 du˝ych i 6 Êrednich okr´tów desantowych oraz 10 barek desantowych.
Du˝e okr´ty desantowe nale˝à do typu
Magar 25 wzorowanego na brytyjskich jednostkach typu Sir Lancelot zbudowanego
w stoczniach indyjskich w latach 1984-1997.
WypornoÊç standardowa tych jednostek
wynosi 3 200 t, a pe∏na odpowiednio 5 655 t
przy d∏ugoÊci ca∏kowitej kad∏uba 124,8 m,
szerokoÊci 17,5 m i zanurzeniu 3,5 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne
SEMT-Pielstick 8 PC2 V400 Mk 3 o ∏àcznej
mocy 8 500 KM, które pracujàc na 2 Êruby
zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 15 w´z∏ów. Zapas paliwa wynoszàcy 420 t pozwala na zasi´g 3 000 Mm przy 14 w´z∏ach.
Moc elektrowni pok∏adowych 1 660 kW.
Uzbrojenie obejmuje 4 pojedyncze dzia∏a plot. kal. 40 mm L/60 Bofors Mk 3, 2
osiemnastoprowadnicowe wyrzutnie niekierowanych pocisków rakietowych kal.
122 mm oraz 1 – 2 przenoÊne czteroprowadnicowe wyrzutnie rakiet plot. typu
„Ig∏a-2M”. Na pok∏adzie znajduje si´ làdowisko oraz hangar dla Êmig∏owca „Sea
King” Mk 42C w wersji transportowej.
Skromne wyposa˝enie elektroniczne
sk∏ada si´ jedynie z radaru nawigacyjnego
oraz urzàdzenia zak∏ócania elektronicznego Bharat „Ajanta”.
Za∏oga liczy 16 oficerów oraz 120 podoficerów i marynarzy.
23. sà to M 61 Pondicherry, M 62 Porbandar, M 63
Bedi, M 64 Bhavnagar, M 65 Aleppy, M 66 Ratnagiri,
M 67 Karwar, M 68 Cannanore, M 69 Cuddalore, M 70
Kakinda, M 71 Kozhikode oraz M 72 Konkan.
24. sà to M 83 Mahe, M 84 Malwan, M 85 Mangalore, M 86 Malpe i M 87 Mulki, szósta jednostka serii M
88 Magdala zosta∏a w roku 2001 wycofana ze s∏u˝by.
25. sà to L 20 Magar zbud. w stoczni w Kalkucie
1984-1987 oraz L 23 Gharial zbud. w stoczni w Vishakhapatnam w latach 1991-1997, trzecia jednostka o nieustalonej nazwie znajduje si´ nadal w budowie w Vishakhapatnam.
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Jednostka posiada na Êródokr´ciu na wysi´gnikach 4 kutry LCV, mo˝e transportowaç 15 indyjskich ci´˝kich czo∏gów typu
„Arjun” oraz do 500 ˝o∏nierzy z uzbrojeniem i wyposa˝eniem. Okr´ty posiadajà
wrota dziobowe i ramp´ umo˝liwiajàcà desantowanie bezpoÊrednio na nieprzygotowany brzeg.
L 23 przydzielony do Zespo∏u Wschodniego w dniu 11 grudnia 1999 roku zosta∏
nieznacznie uszkodzony w wyniku wejÊcia
na mielizn´, zaÊ L 20 operuje w sk∏adzie
Zespo∏u Zachodniego.
Ârednie okr´ty desantowe nale˝à do znanego typu Polnocny C i D (proj. 7731 i proj.
7731M) zbudowanego w latach 1975-1986
przez Stoczni´ Marynarki Wojennej
w Gdyni 26.
WypornoÊç standardowa jednostek wynosi 1 192 t, a pe∏na 1 305 t przy d∏ugoÊci
ca∏kowitej kad∏uba 81,3 m, szerokoÊci 9,3 m
(a w linii wodnej 8,6 m) oraz zanurzeni
1,2/2,3 m.
Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne
40DM o ∏àcznej mocy 4 400 KM, które pracujàc na 2 Êruby pozwalajà na uzyskiwanie
maksymalnej pr´dkoÊci 16,3 w´z∏a. Zasi´g
913 Mm przy pr´dkoÊci 13 w´z∏ów. Moc
elektrowni pok∏adowej 360 kW.
Uzbrojenie stanowià 2 podwójnie sprz´˝one dzia∏ka plot. kal. 30 mm L/65 AK-230
oraz 2 osiemnastorurowe wyrzutnie niekierowanych pocisków rakietowych kal.
140,4 mm BM-18 z zapasem 180 pocisków.
Skromne wyposa˝enie elektroniczne
obejmuje radar nawigacyjny „Don-2”
wzgl´dnie „Kiwacz” oraz radar kierowania
ogniem dzia∏ek plot. MR-104 „Drum Tilt”.
Za∏oga liczy 11 oficerów oraz 107 podoficerów i marynarzy.
Pierwsze 4 okr´ty serii (proj. 7731) nie
posiadajà làdowiska dla Êmig∏owców,
w które wyposa˝one zosta∏y 2 jednostki
proj. 7731M. ¸adownoÊç do 350 t + 84 ˝o∏nierzy wzgl´dnie 140 ˝o∏nierzy z uzbrojeniem i wyposa˝eniem. Jednostki posiadajà
wrota dziobowe umo˝liwiajàce desantowanie bezpoÊrednio na nieprzygotowany
brzeg.
Okr´ty wchodzà w sk∏ad 5 Eskadry
Okr´tów Desantowych w Port Blair (2 jednostki) oraz 4 Eskadry Okr´tów Desantowych (4 jednostki).
W sk∏ad zespo∏u si∏ desantowych wchodzi tak˝e 10 barek desantowych zbudowanych w Indiach 27 przez stocznie Hoogly
Dockyard w Kalkucie oraz Mazagon Dockyard w Goa w latach 1977-1987.
WypornoÊç pe∏na barek wynosi 500 t
przy d∏ugoÊci ca∏kowitej kad∏uba 57,5 m,
szerokoÊci 8,2 m i zanurzeniu 1,6 m. Nap´d
stanowià 3 licencyjne silniki wysokopr´˝ne
Kirloskar-MAN W8V 17.5/22 AMAL
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o ∏àcznej mocy 1 686 KM, które poruszajàc
3 Êruby w dyszach Korta zapewniajà pr´dkoÊç maksymalnà 9 w´z∏ów. Zasi´g wynosi
1 000 Mm przy pr´dkoÊci 8 w´z∏ów.
Uzbrojenie sk∏ada si´ z 2 pojedynczych
dzia∏ plot. kal. 40 mm L/60 Bofors Mk 3,
a wyposa˝enie elektroniczne obejmuje jedynie radar nawigacyjny Decca TM-1229.
Wg niektórych êróde∏ barki mogà przyjmowaç na pok∏ad równie˝ miny morskie.
¸adownoÊç barek okreÊla si´ na 250 t
wzgl´dnie 287 ˝o∏nierzy.

Patrolowce
Z uwagi na bardzo d∏ugà, choç raczej s∏abo rozcz∏onkowanà lini´ brzegowa Indie,
które dysponujà wyodr´bnionà Morskà
Stra˝à Granicznà, posiadajà równie˝ sporà
liczb´ patrolowców bezpoÊrednio w sk∏adzie marynarki wojennej. Jednostki te nale˝à zarówno do klasy przybrze˝nej jak i pe∏nomorskiej.
Najwi´kszymi patrolowcami jest aktualnie seria 6 jednostek typu Sukanya 28 zbudowanych w latach 1989-1993 w stoczni
Korea-Tacoma w Masan (Korea Po∏udniowa) oraz Hindustan Shipyard w Vishakhapatnam.
WypornoÊç standardowa patrolowców
wynosi 1 650 t, a pe∏na 1 890 t przy d∏ugoÊci
ca∏kowitej kad∏uba 102,0 m, szerokoÊci
11,5 m i zanurzeniu 3,4 m. Kad∏ub wyposa˝ony jest w stabilizatory p∏etwowe.
Nap´d stanowià 2 licencyjne silniki wysokopr´˝ne Kirloskar-SEMT Pielstick 16 PA6
V280 o ∏àcznej mocy 12 880 KM, które pracujà na 2 Êruby zapewniajà maksymalnà
pr´dkoÊç 21,7 w´z∏a. Zapas paliwa 300 t pozwalana na zasi´g 7 000 Mm przy pr´dkoÊci
ekonomicznej 15 w´z∏ów. AutonomicznoÊç
okr´tów wynosi 60 dób
Uzbrojenie patrolowców stanowià jedynie pojedyncze dzia∏o plot. kal. 40 mm L/60
Bofors Mk 3, przenoÊna czteroprowadnicowa wyrzutnia rakiet plot. „Ig∏a-2M” oraz 4
Patrolowiec Sukanya (P 50).

pojedyncze wkm-y kal. 12,7 mm. Okr´ty
wyposa˝one sà w Êmig∏owiec pok∏adowy
HAL „Chetak”, który dysponuje làdowiskiem, hangarem oraz zapasem 40 t paliwa
lotniczego.
Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny Bharat 1245 oraz radar obserwacji nawodnej Decca 2459. Za∏oga liczy 10 oficerów oraz 60 podoficerów i marynarzy, choç pomieszczenia pozwalajà na
zakwaterowanie nawet 157 ludzi.
Jednostki typu Sukanya zosta∏y zaprojektowane do ochrony platform wiertniczych w indyjskiej strefie wy∏àcznoÊci ekonomicznej. P 51 wyposa˝ony dodatkowo
w urzàdzenie zak∏ócania elektronicznego
Bharat „Ajanta” P Mk II, uczestniczy∏
w próbach indyjskiej rakiety balistycznej
„Dhanush” w latach 1999-2000.
Mniejszymi patrolowcami jest seria 4 zakupionych w ZSRR okr´tów typu Pauk-II (proj. 1241PE) 29 zbudowanych w latach
1989-1991 przez stoczni´ w Rybiƒsku.
WypornoÊç standardowa jednostek wynosi 425 t, a pe∏na 495 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej kad∏uba 58,5 m, szerokoÊci 10,2 m
(a 9,4 w linii wodnej) i zanurzeniu 2,1 m.
Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝nych
M-521-TM5 o ∏àcznej mocy 17 330 KM,
które pracujàc na 2 Êruby umo˝liwiajà uzyskiwanie maksymalnej pr´dkoÊci 32 w´z∏y.
26. sà to L 16 Shardul i L 17 Sharabh z 1976, L 18
Cheetah i L 19 Mahish z lat 1984-1985 oraz L 21 Guldar i l 22 Kumbhir z 1986. Pierwsze 2 jednostki serii L
14 Ghorpad i L 15 Khesari z roku 1975 zosta∏y w 1993
wycofane do rezerwy, a wg niepotwierdzonych informacji z∏omowane w 1999 i 2001.
27. sà to L 34 Vasco da Gama, L 35,L 36, L 37, L 38
Midhur, L 39 Mangala i L 40
Nowa seria jednostek L 31, L 32, L 33 znajduje si´
jeszcze w budowie.
28. sà to zbudowane w Korei P 50 Sukaya, P 51 Subhadra i P 52 Suvarna oraz w Indiach P 53 Savitri, P 54
Saryu i P 56 Sujata. W roku 2000 kolejna jednostka serii P 55 Sharada zosta∏a sprzeda do Sri Lanka. Dalsze 3
jednostki tego typu pe∏nià s∏u˝b´ w Morskiej Stra˝y
Granicznej
29. sà to P 33 Abhay, P 34 Ajay, P 35 Aksay i P 36
Agray.
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Zapas paliwa 50 t umo˝liwia zasi´g
2 000 Mm przy 20 w´z∏ach wzgl´dnie
3 000 Mm przy pr´dkoÊci ekonomicznej 12
w´z∏ów. AutonomicznoÊç 10 dób.
Silne uzbrojenie obejmuje uniwersalne
dzia∏o kal. 76,2 mm L/59 AK-176 z zapasem
152 pocisków, 1 rotacyjne dzia∏ko plot. kal.
30 mm L/54 AK-630 z zapasem 2 000 pocisków. Do obrony plot. s∏u˝y równie˝ czteroprowadnicowa wyrzutnia pocisków plot.
Fasta-M (SA-N-8) z zapasem 16 rakiet
„Ig∏a-2M”. Do zwalczania okr´tów podwodnych s∏u˝à 2 pi´ciorurowe wyrzutnie
rakietowych bomb g∏´binowych RBU-1200
(30 rakiet RGB-12) oraz 2 zrzutnie bg
(12 bg). Uzbrojenie uzupe∏niajà 4 pojedyncze wyrzutnie torpedowe kal. 533 mm,
z których mo˝na wystrzeliwaç torpedy pop
SET-65E (2 szt.) oraz torpedy przeciwokr´towe 53-65KE (2 szt.)
Wyposa˝enie elektroniczne sk∏ada si´
z radaru nawigacyjnego „Peczora”, radaru
obserwacji nawodnej i obszaru powietrznego MR-352 „Cross Dome” i radaru kierowania ogniem artyleryjskim MR-123E
„Bass Tilt”. Jednostki wyposa˝ono równie˝
w sonar kad∏ubowy wysokiej cz´stotliwoÊci
MGK-345 oraz 2 wyrzutnie celów pozornych PK-16.
Za∏oga liczy 7 oficerów oraz 32 podoficerów i marynarzy.
Indie dysponujà równie˝ patrolowcami
zbudowanymi w stoczniach krajowych.
Nale˝y tu wymieniç 2 jednostki typu SDB
Mk 2 30 zbudowane przez stoczni´ Garden
Reach w Kalkucie w 1980. Ich wypornoÊç
standardowa wynosi 160 t, a pe∏na 203 t
przy d∏ugoÊci 37,5 m, szerokoÊci 7,5 m i zanurzeniu 1,8 m. Nap´d stanowià 3 silniki
wysokopr´˝ne o ∏àcznej mocy 7 405 KM,
które zapewniajà pr´dkoÊç maksymalnà 29
w´z∏ów. Zasi´g 1 400 Mm przy pr´dkoÊci
ekonomicznej 14 w´z∏ów. Moc elektrowni
pok∏adowej 220 kW.
Skromne uzbrojenie obejmuje dzia∏o
plot. kal. 40 mm L/60 Bofors, a wyposa˝enie
elektroniczne radar nawigacyjny Decca
1226. Za∏oga liczy 30 ludzi, w tym 4 oficerów.
W latach 1984-1985 stocznia Mazagon
w Goa zbudowa∏a seri´ 4 zmodyfikowanych patrolowców typu SDB Mk 3 31. Ich
wypornoÊç standardowa wynosi 167 t, a pe∏na 210 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 37,8 m,
szerokoÊci 7,5 m i zanurzeniu 1,9 m. Nap´d
stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne o ∏àcznej
mocy 6 820 KM, które pozwalajà na rozwijanie maksymalnej pr´dkoÊci 30 w´z∏ów,
a wg innych êróde∏ jedynie 28 w´z∏ów.
Uzbrojenie sk∏ada si´ z 2 dzia∏ plot. kal.
40 mm L/60 Bofors Mk 3, a wyposa˝enie
elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny
Bharat 1245. Za∏oga liczy 32 oficerów i marynarzy.
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Patrolowiec Stra˝y Granicznej Sarang (44) typu Samar. fot. „Combat Fleets of the World 2002-2003”

Od roku 1999 stocznia Garden Reach
w Kalkucie buduje seri´ 4 patrolowców stanowiàcych powi´kszonà wersj´ typu SDB
Mk 3 32. WypornoÊç pe∏na nowych okr´tów
wynosi 260 t przy d∏ugoÊci kad∏uba 46 m.
W jednostkach zachowano wczeÊniejszy
uk∏ad nap´dowy, dzi´ki czemu ich pr´dkoÊç nie przekracza 25 w´z∏ów. Równie˝
uzbrojenie, wyposa˝enie elektroniczne i liczebnoÊç za∏ogi zosta∏y zachowane identycznie jak w przypadku typu SDB Mk 3.
Nale˝y tak˝e wspomnieç o 2 ostatnich
zachowanych eks kutrach rakietowych typu
Osa-II – K 92 Pratap i K 96 Chatak, które
do˝ywajà swych dni w charakterze patrolowców z uzbrojeniem artyleryjskim w postaci 2 podwójnie sprz´˝onych dzia∏ek plot.
kal. 30 mm L/65 AK-230.
Uzupe∏nieniem patrolowców sà 4 szybkie kutry patrolowe izraelskiego typu Super
Dvora Mk II 33. Dwie pierwsze jednostki
serii powsta∏y w Ramta (Izrael) na prze∏omie lat 1998-1999, natomiast kolejne na
podstawie licencji w stoczni Vasco Shipyard
w Panaji ,Goa. Przewiduje si´ budow´ dalszych 16 kutrów tego typu, ka˝dy w cenie
8,5 mln USD.
WypornoÊç standardowa kutrów wynosi
48 t, a pe∏na odpowiednio 54 t przy d∏ugoÊci 22,4 m szerokoÊci 5,5 m i zanurzeniu
1,0 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne MTU o ∏àcznej mocy 4 570 KM,
które umo˝liwiajà rozwijanie maksymalnej
pr´dkoÊci 46 w´z∏ów. Zasi´g 700 Mm przy
pr´dkoÊci ekonomicznej 14 w´z∏ów. Moc
elektrowni pok∏adowej 30 kW. Uzbrojenie
si´ z 2 pojedynczych dzia∏ek plot. kal.
20 mm L/90 oraz przenoÊnej czteroprowadnicowej wyrzutni rakiet plot. „Ig∏a-2M”,
a wyposa˝enie obejmuje radar nawigacyjny
Koden. Za∏oga liczy 10 ludzi, w tym 2 oficerów.
Mówiàc o patrolowcach nie sposób zapomnieç o dysponujàcej licznymi jednost-

kami tej klasy Morskiej Stra˝y Granicznej
(Indian Coast Guard) odr´bnej, choç organizowanie podporzàdkowanej marynarce
wojennej formacji, utworzonej 1 lutego
1977 roku dla zabezpieczenia 200 milowej
strefy wy∏àcznoÊci ekonomicznej Indii. Organizacyjnie ICG, której kwatera g∏ówna
mieÊci si´ w New Delhi, dzieli si´ na 3 obszary – Zachodni z siedzibà w Mumbai,
Wschodni w Chennai oraz Andamany i Nikobary z Port Blair. Personel tej formacji,
która dysponuje równie˝ 7 organicznymi
dywizjonami lotniczymi (2 samolotów Do-228, 2 mieszane Do-228 i Êmig∏owców
HAL „Chetak” oraz 3 Êmig∏owców HAL
„Chetak”) w roku 2001 liczy∏ 667 oficerów,
3 834 podoficerów i marynarzy oraz 750
pracowników cywilnych 34.
Najwi´kszymi jednostkami Morskiej
Stra˝y Granicznej sà 3 pe∏nomorskie patrolowce typu Samar 35 zbudowane w latach
1990-1999 przez stoczni´ Hindustan Shipyard w Vishakhapatnam, niemal identyczne
z u˝ywanymi przez marynark´ wojennà
okr´tami typu Sukanya.
Ich wypornoÊç standardowa wynosi
1 765 t, a pe∏na 2 005 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 102,0 m, szerokoÊci 11,5 m i zanurzeniu 3,5 m. Si∏ownia sk∏adajàca si´ z 2 licencyjnych silników wysokopr´˝nych o ∏àcznej
mocy 12 800 KM pozwala na uzyskiwanie
maksymalnej pr´dkoÊci 22 w´z∏ów. Zasi´g
okr´tów wynosi 7 000 Mm przy pr´dkoÊci
ekonomicznej 15 w´z∏ów.
Uzbrojenie wzmocnione w stosunku do
„bliêniaków” z Indian Navy, obejmuje
30. sà to T 54 i T 55.
31. sà to T 58, T 59, T 60 i T 61 Rajkamal, kolejna
jednostka serii T 56 Ajay zosta∏a w roku 1993 sprzedana na Mauritius, zaÊ T 57 z∏omowana w 1998.
32. sà to T 62 Trinket, T 63....., T 64 Tarasa i T 65
Tarmougli.
33. sà to zbudowane w Izraelu T 80 i T 81 oraz w Indiach T 82 i T 83.
34. wg Combat Fleet.......
35. sà to 42 Samar, 43 Sangram oraz 44 Sarang.
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1 uniwersalnà w∏oskà armat´ kal. 76 mm
L/62 OTOBreda Super Rapid DP oraz 2
pojedyncze km-y kal. 7,62 mm. Na pok∏adzie znajduje si´ làdowisko oraz hangar
umo˝liwiajàce bazowanie Êmig∏owca typu
„Sea King”, choç same jednostki wyposa˝one sà aktualnie w HAL „Chetak”.
Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny Bharat 1234 oraz radar obserwacji nawodnej Decca 2459. Za∏oga liczy 124 ludzi, w tym 12 oficerów, choç pomieszczenia jednostek pozwalajà na zakwaterowanie 145 osób.
Kad∏ub patrolowców wyposa˝ony jest
w stabilizatory p∏etwowe, zaÊ okr´ty dysponujà urzàdzeniami do gaszenia po˝arów za
pomocà dzia∏ek wodnych oraz sprz´tem
pozwalajàcym na holowanie innych jednostek.
Pe∏nomorskimi patrolowcami ICG jest
równie˝ seria 9 jednostek typu Vikram 36
zbudowana w latach 1981-1992 przez stoczni´ Mazagon w Mumbai i Goa (ostatnie 2
okr´ty).
WypornoÊç standardowa patrolowców
typu Vikram wynosi 1 064 t, a pe∏na odpowiednio 1 224 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej
74,1 m, szerokoÊci 11,4 m i zanurzeniu
3,2 m. Uk∏ad nap´dowy identyczny jak
w przypadku jednostek typu Samar, zapewnia maksymalnà pr´dkoÊç 22 w´z∏y. Zapas
paliwa 180 t pozwala na zasi´g 4 000 Mm
przy pr´dkoÊci ekonomicznej 16 w´z∏ów.
Moc elektrowni pok∏adowej 560 kW.
Uzbrojenie sk∏ada si´ z 1 dzia∏ka plot.
kal. 40 mm L/60 Bofors Mk 3 lub przeciwlotniczego zestawu artyleryjskiego kal.
30 mm 2A42/7,62 mm Medak (stanowiàcego zmarynizowanà wersj´ uzbrojenia pok∏adowego transporterów opancerzonych
BMP-2) oraz 2 pojedynczych kmów kal.
7,62 mm. Okr´ty dysponujà làdowiskiem
i hangarem dla Êmig∏owca pok∏adowego typu HAL „Chetak”.
Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radary nawigacyjne Bharat Decca 1226 i Bha-

rat Decca 1230. Za∏oga patrolowców liczy
96 ludzi, w tym 11 oficerów.
Jednostki sà wyposa˝one w 4,5 tonowy
dêwig pok∏adowy, 2 pompy ka˝da o wydajnoÊci 230 m∏/ godz. oraz 2 dzia∏ka wodne do
gaszenia po˝arów. Zabierajà na pok∏ad 2
pó∏sztywne ∏odzie inspekcyjne oraz barkas
o kad∏ubie z w∏ókien szklanych, a tak˝e
sprz´t nurkowy oraz do usuwania zanieczyszczeƒ.
Morska Stra˝ Graniczna dysponuje równie˝ 3 typami patrolowców przybrze˝nych
zbudowanymi w latach osiemdziesiàtych
i dziewi´çdziesiàtych generalnie, o ile nie liczyç prototypów serii, w stoczniach krajowych.
Najwi´kszymi w tej grupie jest seria 7
jednostek typu Jija Bai Mod 1 37 zbudowana w latach 1992-1998 w Kalkucie i Goa
(2 okr´ty). Ich wypornoÊç standardowa wynosi 215 t, a pe∏na 306 t przy wymiarach
46,0 x 7,5 x 1,9 m. Nap´d stanowià 2 silniki
wysokopr´˝ne MTU o ∏àcznej mocy
5 940 KM, które pracujàc na 2 Êruby zapewniajà pr´dkoÊç maksymalnà 24 w´z∏y.
Zasi´g wynosi 2 400 Mm przy pr´dkoÊci
ekonomicznej 12 w´z∏ów. Moc elektrowni
pok∏adowej 240 kW.
Uzbrojenie stanowi dzia∏ko plot. kal.
40 mm L/60 Bofors Mk 3 oraz 2 pojedyncze
km-y kal. 7,6 2mm, natomiast na 2 jednostkach o numerach taktycznych 224 i 225 zamontowano przeciwlotniczy zestaw artyleryjski kal. 30 mm 2A42/7,62 mm Medak
oraz wspomniane wczeÊniej 2 km-y kal.
7,62 mm.
Skromne wyposa˝enie elektroniczne
sk∏ada si´ jedynie z radaru nawigacyjnego
Bharat Decca 1245/6X. Za∏oga liczy 37 ludzi, w tym 5 oficerów.
Jedna z jednostek serii 222 Razya Sultana zosta∏a utracona w sztormie w dniu
9.11.1995 r. W rejonie Paradeep.
Nieco mniejsze sà wymiary serii 6 patrolowców typu Tara Bai 38 zbudowana w latach 1987-1990 przez stoczni´ Singapore

Patrolowiec Stra˝y Granicznej Amrit Kaur (225) typu Jija Bai Mod.1.
fot. „Combat Fleets of the World 2002-2003”

Shipbuilding & Engineering w Singapurze
(2 prototypy) oraz dalsze 4 na licencji przez
Garden Reach w Kalkucie.
WypornoÊç patrolowców 173/195 t przy
wymiarach 44,9 x 7,0 x 1,9 m. Nap´d identyczny jak w przypadku typu Jija Bai Mod 1
zapewniania pr´dkoÊç maksymalnà 26 w´z∏ów. Zapas paliwa 30 t, a autonomicznoÊç
7 dób.
Uzbrojenie obejmuje dzia∏o plot. kal.
40 mm L/60 Bofors Mk 3 oraz 2 pojedyncze
km-y kal. 7,62 mm, a skromne wyposa˝enie
elektroniczne radar nawigacyjny Decca
1226. Za∏oga liczy 32 ludzi, w tym 5 oficerów.
Jednostki sà „zatrudnione” w ochronie
rybo∏ówstwa i SAR, posiadajà urzàdzenia
holownicze o uciàgu na haku 5 t oraz pok∏adowà pó∏sztywnà ∏ódê inspekcyjnà. Przewidywane jest ich uzbrojenie w przeciwlotnicze zestawy artyleryjskie 30 mm/7,62mm
Medak.
Bardzo podobnà charakterystyk´ taktyczno-technicznà posiada 7 patrolowców
typu Jija Bai 39 zbudowanych w latach
1983-1985 w Kalkucie, poza prototypem
64, który powsta∏ w Sumidagawa Shipyard
w Tokio (Japonia).
WypornoÊç 181/273 t przy wymiarach
44,0 x 7,4 x 1,5 m. Uk∏ad nap´dowy identyczny jak w typach Tara Bai i Jija Bai Mod
1, zapewnia maksymalnà pr´dkoÊç 25 w´z∏ów. Zasi´g 2 375 Mm przy pr´dkoÊci ekonomicznej 14 w´z∏ów.
Uzbrojenie obejmuje dzia∏o plot. kal.
40 mm L/60 Bofors oraz 2 pojedyncze km-y kal. 7,62 mm, a wyposa˝enie elektroniczne radar nawigacyjny Decca 1226. Za∏oga
liczy 34 ludzi, w tym 7 oficerów.
Jednostki te okreÊlane te˝ jako Type 956
wzorowane sà na filipiƒskich patrolowcach
typu Bessang Pass. Przewiduje si´ zamontowanie na okr´tach nowego przeciwlotniczego zestawu artyleryjskiego 30 mm/
12,7 mm Medak.
Uzupe∏nienie wyposa˝enia Morskiej
Stra˝y Granicznej stanowià 3 typy kutrów
patrolowych oraz poduszkowce patrolowe.
Sà to kutry typu P-2000 40, których liczàca 10 jednostek seria zosta∏a zbudowana
w latach 1993-1998 przez stoczni´ Anderson Marine w Kadras/Goa. Ich pe∏na wy36. sà to 33 Vikram, 34 Vijaya, 35 Veera, 36 Varuna,
37 Vajra, 38 Vivek, 39 Vigraha, 40 Varad oraz 41 Varaha.
37. sà to 221 Priyadarshini, 223 Annie Beseant, 224
Kamla Devi, 225 Amrit Kaur, 226 Kanak Lata Barua,
227 Bhikaji Cama oraz 228 Sucheta Kripalani.
38. sà to 71 Tara Bai, 72 Ahalya Bai, 73 Lakshmi Bai,
74 Akka Devi, 75 Naiki Devi oraz 76 Ganga Devi.
39. sà to 64 Jija Bai, 65 Chand Bai, 66 Kittur Chinnama, 67 Rani Jindan, 68 Habbahkhatun, 69 Ramadevi
oraz 70 Avvayar.
40. sà to C 131, C 132, C 133, C 134, C 135, C 136, C
137, C 138 oraz C 140, jednostka o numerze taktycznym
C 139 zosta∏a w roku 2001 sprzedana na Mauritius.
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pornoÊç wynosi 49 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 20,8 m, szerokoÊci 5,8 m i zanurzeniu
1,0 m. Nap´d stanowià 3 silniki wysokopr´˝ne o ∏àcznej mocy 2 200 KM, poruszajàce uk∏ad wodno-odrzutowy, co pozwala
na uzyskiwanie pr´dkoÊci maksymalnej 40
w´z∏ów. Zasi´g wynosi 600 Mm przy pr´dkoÊci ekonomicznej 15 w´z∏ów.
Uzbrojenie stanowi pojedynczy km kal.
7,62 mm, a wyposa˝enie elektroniczne radar nawigacyjny Furuno. Za∏oga liczy 10 ludzi, w tym 4 oficerów.
Posiadajàce kad∏uby z w∏ókien szklanych
jednostki stacjonujà w Goa i Kochi. W toku
s∏u˝by stanowiàce pierwotnie uzbrojenie
dzia∏ko plot. kal. 20 mm Oerlikon zastàpiono km kal. 7,62 mm.
Drugim typem kutrów patrolowych sà
jednostki Swallow 65 zbudowane w Pusan
(Korea Po∏udniowa) w latach 1980-1982 41.
WypornoÊç tych kutrów wynosi 32/35 t przy
wymiarach 20,0 x 4,8 x 1,3 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne o ∏àcznej mocy
840 KM, które umo˝liwiajà rozwijanie
maksymalnej pr´dkoÊci 20 w´z∏ów. Zasi´g
400 Mm przy 20 w´z∏ach.
Uzbrojenie stanowi pojedynczy km kal.
7,62 mm, a wyposa˝enie elektroniczne radar nawigacyjny, zaÊ za∏oga liczy 8 ludzi.
W s∏u˝bie ochrony rybo∏ówstwa Indian
Coast Guard znajduje si´ jeszcze 5 kutrów
patrolowych o kad∏ubach z w∏ókien szklanych zbudowanych w roku 1980 o wypornoÊci 10 t i d∏ugoÊci kad∏uba 12,5 m. Ich nap´d
stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne o ∏àcznej
mocy 550 KM, poruszajàce uk∏ad wodno-odrzutowy zapewniajàcy maksymalnà
pr´dkoÊç 18 w´z∏ów.
ICG dysponuje równie˝ 6 poduszkowcami patrolowymi typu 8000TDX 42, zbudowanymi w latach 2000-2002 przez Griffon
Hovercraft w Woolston Wielka Brytania –
2 prototypy oraz dalsze 4 na licencji w Garden Reach Kalkuta.
WypornoÊç tych jednostek o aluminiowej konstrukcji wynosi 27 t przy d∏ugoÊci
21,2 m i szerokoÊci 11,3 m. Nap´d stanowià
2 silniki wysokopr´˝ne o ∏àcznej mocy 1
600 KM, które zapewniajà uzyskiwanie
maksymalnej pr´dkoÊci 42 w´z∏y, a bez ∏adunku nawet 50 w´z∏ów. Zapas paliwa 2
000 l pozwala na zasi´g 365 Mm przy 42 w´z∏ach. Uzbrojenie stanowi wkm kal.
12,7 mm, a wyposa˝enie elektroniczne radar nawigacyjny, zaÊ za∏oga liczy 4 ludzi.
Poduszkowce poruszajàce si´ na wysokoÊci
do 1,25 m mogà przyjàç na pok∏ad 80 ludzi
lub 8 t ∏adunku.

Jednostki pomocnicze
Nale˝yte funkcjonowanie floty bojowej
marynarki wojennej Indii wymaga zaanga˝owania sporego potencja∏u portowego
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i logistycznego, równie˝ przez niezb´dne
jednostki pomocnicze.
W tej grupie okr´tów na pierwszy plan
wysuwajà si´ jednostki zaopatrzeniowe, ∏àczàce w sobie funkcje klasycznych zbiornikowców, z których mo˝na podawaç paliwo
w ruchu z transportowcami zapewniajàcymi okr´tom bojowym amunicj´, ˝ywnoÊç
czy cz´Êci zamienne. Indie dysponujà obecnie 3 taki jednostkami, z których najwi´kszà
jest nale˝àcà do rosyjskiego typu Komandarm Fedko – A 58 Jyoti, zbudowany w latach 1995-1996 przez stoczni´ w Sankt Petersburgu.
WypornoÊç pe∏na jednostki wynosi 39
900 t (21 142 BRT) przy d∏ugoÊci ca∏kowitej
kad∏uba 178,2 m, szerokoÊci 25,5 m i zanurzeniu 10,4 m.
Nap´d stanowi silnik wysokopr´˝ny
Briansk-BW o mocy 10 948 KM, który zapewnia maksymalnà pr´dkoÊç 16,4 w´z∏a,
zaÊ zapas paliwa wynoszàcy 1 911 t umo˝liwia zasi´g 12 000 Mm przy pr´dkoÊci ekonomicznej 15 w´z∏ów.
Uzbrojenie stanowià przenoÊne wyrzutnie pocisków plot. z zapasem 24 rakiet
„Ig∏a-2M”, zaÊ wyposa˝enie elektroniczne
obejmuje radary nawigacyjne. Za∏oga liczy
16 oficerów orz 76 podoficerów i marynarzy.
Jednostka mo˝e transportowaç 25 040 t
paliw p∏ynnych, do podawania których s∏u˝à 4 stanowiska burtowe (po 2 na ka˝dej
burcie) oraz stanowisko rufowe. Podawanie paliwa umo˝liwiajà 4 turbinowe pompy, ka˝da o wydajnoÊci 750 m∏/ godz.
W czasie kolizji z niezidentyfikowanà jednostkà w dniu 16.11.1998 na wodach CieÊniny Malacca A 58 zosta∏ powa˝nie uszkodzony.
Drugi zaopatrzeniowiec A 59 Aditya
(eks-Rajabagan Palan) zosta∏ dostarczony
przez stoczni´ Garden Reach w Kalkucie
w roku 2000, po trwajàcej bez ma∏a 13 lat
budowie.
WypornoÊç pe∏na jednostki wynosi 24
612 t (16 211 DWT) przy d∏ugoÊci 172,0 m,
szerokoÊci 23,0 m i zanurzeniu 9,1 m. Nap´d stanowià 2 licencyjne silniki wysokopr´˝ne ECR-MAN/BW o ∏àcznej mocy 23
936 KM, które pozwalajà na rozwijanie
maksymalnej pr´dkoÊci 20 w´z∏ów. Zasi´g
wynosi 10 000 Mm przy pr´dkoÊci ekonomicznej 16 w´z∏ów. Moc elektrowni pok∏adowej 4 500 kW.
Uzbrojenie obejmuje 3 przeciwlotnicze
zestawy artyleryjskie kal. 30 mm
2A42/7,62 mm Medak oraz przenoÊne wyrzutnie pocisków plot. z zapasem 24 rakiety
„Ig∏a-2M”. Na pok∏adzie znajduje si´ làdowisko oraz hangar dla Êmig∏owca HAL
„Chetak” wzgl´dnie „Sea King”. Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radary nawigacyjne.

Za∏oga liczy 16 oficerów oraz 146 podoficerów i marynarzy, w tym 6 ludzi personelu
lotniczego.
Jednostka mo˝e transportowaç 12 000 t
paliw p∏ynnych, dysponujàc stanowiskiem
podawczym na ka˝dej burcie, a tak˝e
2 250 m3 wody oraz do 5 000 t amunicji,
˝ywnoÊci i cz´Êci zamiennych mo˝na podawaç z burtowych stanowisk systemu Canadian Hepburn. Na pok∏adzie zamontowano
równie˝ 20-tonowy dêwig.
Okr´t stacjonuje w Vishakhapatnam
i obs∏uguje Wschodnie Zgrupowanie Floty.
Ostatni zaopatrzeniowiec A 57 Shakti
zosta∏ zbudowany w roku 1976 w stoczni
Bremer Vulcan Schiffbau w Bremie-Vegesack (RFN) 43.
WypornoÊç pe∏na jednostki wynosi
22 000 t (12 690 BRT) przy d∏ugoÊci ca∏kowitej kad∏uba 168,4 m, szerokoÊci 23,0 m
i zanurzeniu 9,1 m. Nap´d stanowi turbina
parowa BV/BBC o mocy 16 500 KM z przek∏adnià redukcyjnà zaopatrywana w par´
przez 2 kot∏y Babcock & Wilcox, która zapewnia maksymalnà pr´dkoÊç 20 w´z∏ów.
Zasi´g si´ga 5 500 Mm przy pr´dkoÊci ekonomicznej 18,5 w´z∏a.
Uzbrojenie obejmuje 4 pojedyncze dzia∏a plot. kal. 40 mm L/60 Bofors Mk 3 oraz
przenoÊne wyrzutnie pocisków plot. z zapasem 24 rakiet „Ig∏a-2M”. Wyposa˝enie
elektroniczne sk∏ada si´ z 2 radarów nawigacyjnych Decca 1226 oraz urzàdzenia zak∏ócania elektronicznego Bharat „Ajanta”.
Za∏oga liczy 16 oficerów oraz 179 podoficerów i marynarzy.
Jednostka mo˝e transportowaç 12 624 t
paliw p∏ynnych, 1 280 t paliwa lekkiego, 1
495 t paliwa lotniczego, 812 t wody oraz zapasy. Do podawania paliwa s∏u˝à 4 stanowiska burtowe (po 2 na ka˝dej burcie) oraz
stanowisko rufowe. Na pok∏adzie mieÊci si´
làdowisko oraz teleskopowy hangar dla
Êmig∏owca HAL „Chetak”.
Do transportu paliw w rejonie baz s∏u˝y
6 zbiornikowców przybrze˝nych zbudowanych w latach 1977-1990 przez stoczni´
w Mumbai i Goa. Sà to Pushkar o wypornoÊci 1 300 t, Palam o wypornoÊci 1 200 t
oraz Poshak i Puran odpowiednio po 650 t,
a tak˝e Purak i Pradhayak po 950 t.
W roku 1999 Indian Navy przej´∏a
z Shipping Corporation of India 2 statki towarowo-pasa˝erskie Nicobar i Andamans
(zbud. 1991 i 1999), które pe∏nià funkcj´
transportowców obs∏ugujàcych garnizony
na wyspach Andamany i Nikobary.
41. sà to C 01, C 02, C 04, C 05, C 06 i C 63, kutry
o numerach taktycznych C 03 i C 62 zosta∏y wycofane ze
s∏u˝by w latach 1996 i 2000.
42. sà to H 181, H 182, H 183, H 184, H 185 i H 186.
43. prototypowy A 50 Deepak zosta∏ wycofany ze
s∏u˝by 30.04.1996 r.
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Holownik Matanga (A 53) typu Modified Gaj.

fot. „Combat Fleets of the World 2002-2003”

WypornoÊç pe∏na tych jednostek wynosi
oko∏o 20 000 t (14 195 BRT) przy d∏ugoÊci
ca∏kowitej kad∏uba 157,0 m, szerokoÊci
21,0 m i zanurzeniu 6,7 m. Zap´d stanowià
na silniki wysokopr´˝ne Cegielski-BW
o ∏àcznej mocy 7 088 KM, które zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 16 w´z∏ów. Zapas
paliwa wynoszàcy 902 t gwarantuje zasi´g
8 450 Mm przy pr´dkoÊci 15,5 w´z∏ów. Moc
elektrowni pok∏adowych 1 080 kW.
Jako statki handlowe transportowce mog∏y przewoziç do 963 pasa˝erów (63 kabinowych + 300 miejsc le˝àcych na mi´dzypok∏adach oraz 600 pok∏adowych), a tak˝e
39 kontenerów. Warto zwróciç uwag´, ˝e
pierwsza z jednostek zosta∏a w polskiej
stoczni w Szczecinie, natomiast druga ju˝
w Hindustan Shipyard w Vishakhapatnam.
Portowe przewozy pasa˝erskie w bazach
zabezpieczajà 3 promy typu Madhur 44
zbudowane przez stoczni´ w Goa. Jednostki te o wypornoÊci pe∏nej 175 t mogà przyjmowaç na pok∏ad 156 pasa˝erów, którzy
dysponujà miejscami siedzàcymi.
Indie posiadajà równie˝ grup´ jednostek
pomocniczych, których zadaniem jest zabezpieczanie s∏u˝by okr´tów podwodnych.
W pierwszej kolejnoÊci wymieniç nale˝y
okr´t A 54 Amba, nale˝àcy do radzieckiego
typu Urga (proj. 1886E) zbudowany w Niko∏ajewie w roku 1968.
WypornoÊç jednostki wynosi 6 780/
7 980 t przy wymiarach 144,8 x 18,1 x 5,8 m.
Nap´d stanowià 4 silniki wysokopr´˝ne
o ∏àcznej mocy 7 600 KM, co pozwala na
rozwijanie maksymalnej pr´dkoÊci 20 w´z∏ów. Zapas paliwa 820 t zapewnia zasi´g
6 500 Mm przy 17 w´z∏ach, a 11 500 Mm
przy 9 w´z∏ach.
Uzbrojenie obejmuje 2 podwójnie sprz´˝one uniwersalne dzia∏a kal. 76,2 mm L/59
AK-276 DP, zaÊ wyposa˝enie elektroniczne
sk∏ada si´ z radaru nawigacyjnego „Don-2”,
radaru obserwacji nawodnej i przestrzeni
powietrznej „Slim Net”, 2 radarów kierowania ogniem artyleryjskim „Hawk Scre-

ech” oraz sonaru kad∏ubowego wysokiej
cz´stotliwoÊci MG-10. Za∏oga liczy 220 ludzi, w tym 18 oficerów.
Okr´t dysponuje pomieszczeniami dla
750 marynarzy z okr´tów podwodnych,
2 dêwigami 6-tonowymi, dêwigiem 10-tonowym oraz làdowiskiem dla Êmig∏owców.
A 54 Amba bazuje w Mumbai i z racji zaawansowanego ju˝ wieku bardzo rzadko
wychodzi w morze.
Dzia∏ania zabezpiecza równie˝ jednostka ratownicza A 15 Nireekshak zbudowana
przez stoczni´ Mazagon w Mumbai, a przej´ta przez Indian Navy w roku 1999.
WypornoÊç pe∏na wynosi 3 600 t (2 160
BRT) przy wymiarach 70,5 x 17,5 x 5,0 m.
Nap´d zapewniajà 2 silniki wysokopr´˝ne
o ∏àcznej mocy 5 015 KM oraz 2 pary p´dników (dziobowych i rufowych), ka˝dy
o mocy 910 KM. Pr´dkoÊç maksymalna wynosi 12 w´z∏ów, zaÊ moc elektrowni pok∏adowych 2 340 kW.
Za∏oga liczy 15 oficerów oraz 48 podoficerów i marynarzy.
Okr´t dysponuje 2 komorami dekompresyjnymi i dzwonem nurkowym, pozwalajàcym na prac´ 12 nurków do g∏´bokoÊci
300 m, 10-tonowym dêwigiem oraz pojaz-
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dem ratowniczym umo˝liwiajàcym podejmowanie za∏óg z g∏´bokoÊci do 200 m.
Podobne funkcje pe∏nià tak˝e 2 holowniki morskie typu Modified Gaj 45 zbudowane w latach 1983 i 1994 w Kalkucie. Ich wypornoÊç pe∏na wynosi 1 600 t (1 313 BRT)
przy wymiarach 67,8 x 12,3 x 4,0 m. Nap´d
sk∏adajàcy si´ z 2 silników wysokopr´˝nych
o ∏àcznej mocy 3 920 KM zapewnia pr´dkoÊç 15 w´z∏ów. Zapas paliwa wynoszàcy
242 t gwarantuje zasi´g 8 000 Mm przy
pr´dkoÊci ekonomicznej 12 w´z∏ów.
Uzbrojenie obejmuje dzia∏o plot. kal.
40 mm L/60 Bofors Mk 3, zaÊ za∏oga liczy 8
oficerów oraz 70 podoficerów i marynarzy.
A 53 jest wyposa˝ony w komor´ dekompresyjnà oraz inny sprz´t ratowniczy.
Jak ka˝da du˝a flota równie˝ Indian Navy dysponuje okr´tami badawczymi i hydrograficznymi. Flagowà jednostkà tego zespo∏u jest bez wàtpienia A 74 Sagardhwani
– okr´t badawczy Morskiego Laboratorium
Fizycznego i Oceanograficznego w Kochi,
zbudowany w latach 1991-1994 przez stoczni´ Garden Reach w Kalkucie.
WypornoÊç standardowa A 74 wynosi
1 399 t, a pe∏na 2 050 t przy wymiarach 85,1
x 12,8 x 3,7 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne GRES-MAN o ∏àcznej mocy
3 920 KM, które zapewniajà maksymalnà
pr´dkoÊç 16 w´z∏ów. Zapas paliwa 231 t pozwala na zasi´g 6 000 Mm przy 16 w´z∏ach
i odpowiednio 14 000 Mm przy pr´dkoÊci
ekonomicznej 10 w´z∏ów. Moc elektrowni
pok∏adowej 1 700 kW.
Za∏oga liczy 10 oficerów, 70 podoficerów
i marynarzy oraz 15 naukowców.
Jednostka dysponuje 8 specjalistycznymi
laboratoriami, làdowiskiem dla Êmig∏owca
HAL „Chatak” oraz 10-tonowym dêwigiem
na rufie. Jest pierwszà w dziejach marynar44. sà to Madhur, Manjula oraz Modak.
45. sà to A 53 Matanga i A 54 Ambika, prototyp serii A 51 Gaj zosta∏ wycofany ze s∏u˝by w roku 1996.

Okr´t hydrograficzny Sutlej (J 17) typu Sandhayak. fot. „Combat Fleets of the Word 2002-2003”
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ki wojennej Indii na której pok∏adzie przewidziano pomieszczenia mieszkalne dla
cz∏onków za∏ogi – kobiet.
Podstawowe zadania hydrograficzne realizowane sà przez 8 jednostek typu Sandhayak 46 zbudowanych w latach 1977-2001
przez stoczni´ w Kalkucie i Goa (1 okr´t)
WypornoÊç standardowa tych jednostek
wynosi 1 329 t, pe∏na 1 929 t (2 050 BRT,
535 DWT) przy wymiarach 85,8 x 12,8 x
3,3 m. Nap´d stanowi silnik wysokopr´˝ny
GRES-MAN o mocy 3 860 KM, który zapewnia pr´dkoÊç 16,8 w´z∏a. Zapas paliwa
wynoszàcy 248 t pozwala na zasi´g
14 000 Mm przy pr´dkoÊci ekonomicznej
14 w´z∏ów. Moc elektrowni pok∏adowej
1 006 kW.
Symboliczne uzbrojenie stanowi dzia∏o
plot. kal. 40 mm L/60 Bofors Mk 3 oraz
Êmig∏owiec pok∏adowy HAL „Chetak”,
a wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny Decca TM-1629. Za∏oga
liczy 14 oficerów, 134 podoficerów i marynarzy oraz 30 cz∏onków ekipy pomiarowej.
Jednostki wyposa˝one sà w 4 pok∏adowe
∏odzie pomiarowe.
Zadania pomiarowo-hydrograficzne na
wodach przybrze˝nych sà realizowane
przez 4 jednostki typu Makar 47 zbudowane
w latach 1984-1985 przez stoczni´ w Goa.
Ich wypornoÊç wynosi 185/210 t przy wymiarach 37,5 x 7,5 x 1,9 m. Nap´d stanowià
2 silniki wysokopr´˝ne o ∏àcznej mocy
1 124 KM, co zapewnia pr´dkoÊç 12,5 w´z∏a.
Zasi´g przy tej pr´dkoÊci wynosi 1 500 Mm.
Nominalne uzbrojenie sk∏ada si´ z dzia∏a
plot. kal. 40 mm L/60 Bofors Mk 3, które
jednak zazwyczaj nie jest montowane na
okr´tach, a wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny Decca TM-1629.
Za∏oga liczy 28 ludzi, w tym 4 oficerów.
Jednostki sà wzorowane na patrolowcach typu SDB Mk 2, na rufie na lewej burcie posiadajà pok∏adowà ∏ódê pomiarowà.
Zespó∏ okr´tów szkolnych niezb´dnych
dla przygotowania kwalifikowanych kadr
marynarki wojennej Indii obejmuje zarówno jednostki klasyczne jak i ˝aglowe. Flagowcem zespo∏u jest A 86 Tir zbudowany
w latach 1983-1986 przez stoczni´ Mazagon w Mumbai.
WypornoÊç standardowa jednostki wynosi 2 400 t, a pe∏na odpowiednio 3 200 t
przy d∏ugoÊci 105,9 m, szerokoÊci 13,2 m
i zanurzeniu 4,8 m. Nap´d zapewniajà 2 licencyjne silniki wysokopr´˝ne o ∏àcznej
mocy 6 970 KM, które pracujàc na 2 Êruby
zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 18 w´z∏ów. Zasi´g przy pr´dkoÊci ekonomicznej
12 w´z∏ów si´ga 6 000 Mm. Moc elektrowni pok∏adowej 1 000 kW.
Symboliczne uzbrojenie obejmuje 1 podwójnie sprz´˝one dzia∏o plot. kal. 40 mm
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Okr´t szkolny Tir (A 86). fot. „Combat Fleets of the World 2002-2003”

L/60 Bofors Mk 5, a wyposa˝enie elektroniczne radary nawigacyjne Bharat Decca
Tm-1229 i Bharat Decca 1245.
Za∏oga liczy 25 oficerów oraz 204 podoficerów i marynarzy, a tak˝e 10 instruktorów
i 120 kadetów.
Jednostka posiada làdowisko dla Êmig∏owca, bogate klasyczne wyposa˝enie nawigacyjne oraz liczàcy 10 sztuk ró˝norodny
pok∏adowy sprz´t p∏ywajàcy.
Okr´t wchodzi w sk∏ad 1 Eskadry Szkolnej w Kochi, z poczàtkowego zamiaru budowy jednostki bliêniaczej zrezygnowano.
W roku 1994 Indie zakupi∏y w Wielkiej
Brytanii fregat´ typu Leander o nazwie Andromeda (F 57) zbudowanà w latach
1966-1968 w Portsmouth, którà przeznaczono do zadaƒ szkoleniowych jako F 46
Krishna.
WypornoÊç standardowa fregaty wynosi
2 680 t, a pe∏na 3 140 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 113,4 m, szerokoÊci 13,1 m i zanurzeniu 4,6 m. Nap´d stanowià 2 turbiny parowe White-English Electric o ∏àcznej mocy
30 000 KM z przek∏adniami redukcyjnymi,
zasilane w par´ przez 2 kot∏y Babcock &
Wilcox. Pr´dkoÊç maksymalna oko∏o 25
w´z∏ów, a zasi´g przy zapasie paliwa 500 t
si´ga 4 500 Mm przy pr´dkoÊci ekonomicznej 12 w´z∏ów. Moc elektrowni pok∏adowej
2 500 kW.
Jednostka posiada symboliczne uzbrojenie w postaci 3 pojedynczych dzia∏ plot. kal.
40 mm L/60 Bofors Mk 3 oraz Êmig∏owca
HAL „Chetak”. Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje jedynie radar nawigacyjny Kevlin-Hughes Type 1006 oraz radar obserwacji nawodnej i przestrzeni powietrznej Type
967-968, bowiem pozosta∏e elementy zosta∏y zdemontowane przed transferem okr´tu
do Indii.
Nie jest znana liczebnoÊç za∏ogi i szkolonych kursantów. F 46 wchodzi w sk∏ad
1 Eskadry Szkolnej w Kochi.

W sk∏ad marynarki wojennej wchodzà
równie˝ 2 ˝aglowce szkolne – Tarangini
zbudowany w 1997 w Goa i Varuna w 1981
w Bhavnagar.
Pierwsza z jednostek o wypornoÊci ca∏kowitej 420 t i d∏ugoÊci 54 m jest trójmasztowym barkiem o powierzchni ˝agla 1 035 m2.
Silniki pomocnicze o mocy 640 KM zapewniajà zasi´g 2 000 Mm. Sta∏a za∏oga liczy 15
ludzi oraz 45 kursantów.
Drugi z ˝aglowców jest dwumasztowym
brygiem o wypornoÊci ca∏kowitej 130 t i d∏ugoÊci 30,5 m. Jednostka pozwala na jednorazowe szkolenie 25 kursantów.
Oba ˝aglowce szkolne wchodzà w sk∏ad
1 Eskadry Szkolnej wKochi.
Marynarka wojenna Indii dysponuje
jeszcze wieloma innymi jednostkami
pomocniczymi takimi jak holowniki
przybrze˝ne i portowe, zbiornikowce
wody, po∏awiacze torped, a nawet specjalnà 90-∏ó˝kowà jednostkà szpitalnà
Lakshadweep.
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