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DRODZY CZYTELNICY

Mija ju˝ prawie rok od czasu wprowadzenie nowej formu∏y naszego czasopisma. Sadz´, ˝e nade-
sz∏a w∏aÊciwa pora aby jà podsumowaç. 

Ogromna wi´kszoÊç z Was przyj´∏a zmian´ szaty graficznej „Okr´tów Wojennych” wr´cz z entu-
zjazmem. Dzi´ki niej nasz magazyn sta∏ si´ bardziej czytelny a prezentowane fotografie ostre i wy-
raêne. Pragniecie aby raczej ju˝ nic wi´cej nie zmieniaç w jego uk∏adzie, gdy˝ uznajecie go za opty-
malny. No có˝, Wasze ˝yczenie jest dla nas rozkazem chocia˝ nie wykluczamy drobnych, wr´cz ko-
smetycznych, poprawek. W tym miejsce pragniemy serdecznie podzi´kowaç Wszystkich za przes∏a-
ne listy, telefony, e-maile z uwagami oraz sugestiami. Niestety z przyczyn czasowych nie byliÊmy
w stanie na wszystkie odpowiedzieç.

PoÊwi´ciliÊmy równie˝ miniony okres na pozyskanie nowych, g∏ównie zagranicznych, wspó∏pra-
cowników. Ich dorobek b´dziecie mogli ju˝ ujrzeç w nast´pnych numerach „OW”. W zdecydowanej
wi´kszoÊci b´dà to materia∏y pionierskie, gdy˝ nie by∏y one dog∏´bniej poruszane, lub wogóle prze-
milczane w Êwiatowej literaturze wojenno-morskiej. B´dziemy równie˝ starali si´ podnieÊç jakoÊç
prezentowanych fotografii jak i planów okr´tów. W sporadycznych wypadkach plany te b´dziemy
publikowaç na specjalnej rozk∏adówce.

OczywiÊcie b´dà równie˝ kontynuowane nasze pozosta∏e serie wydawnicze. Jednak szczególnà
uwag´ poÊwi´cimy seriom „Okr´ty Êwiata” i „Bitwy morskie”. W tym przypadku do∏o˝ymy wszel-
kich staraƒ aby równie˝ i one prezentowa∏y najwy˝szy Êwiatowy poziom edytorski. W doborze te-
matyki pilnie wys∏uchiwaliÊmy Waszych propozycji.

˚yczymy wszystkim Czytelnikom oraz ich Rodzinom mi∏ych i radosnych Âwiàt Bo˝ego Narodze-
nia oraz pomyÊlnoÊci w nadchodzàcym Nowym Roku.
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Poszukuj´ roczników „Morza”
i „Wybrze˝a” z lat siedemdziesiàtych

i osiemdziesiàtych

Marcin Kuêbik
ul. Sienkiewicza 24
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SS∏∏oowwoo  oo ddzziieejjaacchh  NNoorrtthhllaanndd

W znakomitym artykule „Tajemnice
Grenlandii” Pan Maciej S. Sobaƒski kilku-
krotnie wspomina∏ kuter amerykaƒskiego
Coast Guard Northland, który odegra∏
chwalebnà rol´ w likwidacji niemieckich
posterunków rozpoznania meteorologicz-
nego. Zakoƒczenie wojny nie zakoƒczy∏o
jednak dziejów tego okr´tu, które dopiero
po wygaÊni´ciu konfliktu Êwiatowego sta∏y
si´ zaiste niezwyk∏e. 

Po wycofaniu ze s∏u˝by w Coast Guard
jednostk´ naby∏a Agencja ˚ydowska, która
na przetrzebionym stratami wojennymi
rynku u˝ywanego tona˝y poszukiwa∏a
wszystkich statków zdolnych do przedarcia
si´ przez brytyjskà blokad´ i przewiezienia
do Palestyny imigrantów ˝ydowskich. Sta-
tek po doraênej adaptacji do transportu du-
˝ej liczby ludzi przemianowany wi´c zosta∏
na Medina Irvit i 2 664 imigrantami ruszy∏
ku Palestynie. W trakcie przejÊcia morzem
zosta∏ on jednak zaj´ty przez okr´ty brytyj-
skie.

Po proklamowaniu powstania Izraela
Brytyjczycy zwrócili w∏adzom nowego paƒ-
stwa wszystkie zaj´te jednostki p∏ywajàce.
Medina Irvit zosta∏ wówczas wcielony
pod nazwà Moaz lub Matzepen do organi-
zowanej w∏aÊnie marynarki wojennej. Ze

wzgl´du na rozpaczliwy deficyt uzbrojenia
otrzyma∏ on... 60 mm armat´ górskà na po-
lowej lawecie.

Do pierwszego boju morskiego miedzy
okr´tami egipskimi a izraelskimi dosz∏o 4
czerwca 1948 roku na podejÊciach do Tel-
-Avivu. Stoczy∏ go wspomniany Maoz oraz
cztery tra∏owce egipskie. Jednostka izrael-
ska dysponujàc improwizowanym uzbroje-
niem nie by∏a w stanie skuteczne raziç prze-
ciwnika, który manewrujàc unika∏ zmniej-
szenia dystansu. Egipscy artylerzyÊci uzy-
skali kilka bezpoÊrednich trafieƒ lecz
z uwagi na silnà konstrukcj´ (wzmocnienia
lodowe) nie spowodowa∏y one powa˝niej-
szych uszkodzeƒ. Patowà sytuacj´ rozstrzy-
gn´∏o izraelskie lotnictwo. Trzy sportowe
samoloty zaatakowa∏y egipskie okr´ty im-
prowizowanymi bombami wykonanymi
z butli gazowych. Nie uzyskano co prawda
trafieƒ lecz zespó∏ egipski rozpoczà∏ od-
wrót. PodkreÊliç nale˝y, ˝e wed∏ug dost´p-
nych informacji flota egipska nie prowadzi-
∏a ju˝ wi´cej dzia∏aƒ przeciwko wybrze˝u
przeciwnika i sporadycznie jedynie wycho-
dzi∏a poza rubie˝ Gazy. Podczas ca∏ej wojny
Egipcjanom nie uda∏o si´ zatopiç ˝adnego
okr´tu izraelskiego ani zdobyç ˝adnego
z licznych transportowców z ludêmi, mate-
ria∏em wojennym, paliwem. Utrzymanie
nieprzerwanej komunikacji morskiej, jedy-

nej drogi o du˝ej przepustowoÊci, którà
mo˝na by∏o dostarczaç broƒ, mia∏o zasad-
nicze znaczenia dla przetrwania Izraela. 

Okr´t u˝ywany by∏ jako jednostka szkol-
na do po∏owy lat pi´çdziesiàtych. Szczegó-
∏owe dane dotyczàce koƒcowej fazy jego
s∏u˝by nie sà znane. 

Na marginesie stwierdziç trzeba, ̋ e okre-
Êlenie „kuter” (cutter) stosowane w stosun-
ku do jednostki wynika z oryginalnej no-
menklatury amerykaƒskiej, która mianem
tym okreÊla jednostki Coast Guardu, w od-
ró˝nieniu od jednostek marynarki czyli
okr´tów (ship). Nazywanie Northland
okr´tem jest wi´c z formalno prawnego
punktu widzenia niepoprawne, gdy˝ miano
to przys∏uguje tylko niektórym jednostkom
marynarki (...nale˝àcym do si∏ zbrojnych
paƒstwa, posiadajàcym zewn´trzne oznaki
tej przynale˝noÊci, dowodzonym przez ofi-
cera, którego nazwisko znajduje si´ na li-
stach starszeƒstwa, których za∏oga podlega
dyscyplinie i regulaminom wojskowym...).
Na nieszcz´Êcie w polskiej terminologii na-
utycznej nie ma jednowyrazowego terminu,
którym okreÊlaç mo˝na jednostki s∏u˝b
paƒstwowych nie b´dàcych cz´Êcià flot wo-
jennych. Stosuje si´ wi´c definiowanie opi-
sowe — „jednostka w s∏u˝bie paƒstwowej”. 

KKrrzzyysszzttooff  KKuubbiiaakk,,  GGddyynniiaa
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Izraelski Maoz (eks-Northland) w Hajfie w 1949 roku. fot. „Sea Classic”



ALGIERIA
Modernizacja korwety Salah
Rais
Pojawi∏y si´ bli˝sze informacje
odnoÊnie modernizacji korwety
rakietowej SSaallaahh  RRaaiiss (802).
Wraz z pozosta∏ym dwoma jed-
nostkami bliêniaczymi nale˝y ona
do radzieckiego typu Nanuchka-
-II (proj.  1234E) i zbudowana
zosta∏a w latach 1981-1982. Nale-
˝y do udanego typu, budowanego
równie˝ dla Libii i Indii. Obecnà
modernizacj´ systemów uzbroje-
nia oraz elektroniki wykonano w
Kronsztadzie w Rosji. Zakres
prac by∏, jak na tak ma∏à jednost-
k´, imponujàcy. Pierwszà, rzuca-
jàcà si´ w oczy modyfikacjà, by∏a
zamiana przestarza∏ych pocisków
przeciwokr´towych P-20 (SS-N-
-2C "Styx") na nowoczesne Kh-25
"Uran" (SS-N-25 "Switchblade").
Wzros∏a równie˝ ogromnie si∏a
ognia, gdy˝ w miejsce czterech
rakiet P-20 zanontowano cztery
4-pociskowe kontenery dla Kh-
-25. Równie˝ na skraju nadbu-
dówki rufowej zabudowano 6-lu-
fowe dzia∏ko AK-306 kal. 30 mm. 
Wraz z wymianà rakiet dokonano
równie˝ instalacji nowego, trójw-
spó∏rz´dowego z siatkà fazowa-
nà,  radaru dozoru powietrznego
i morskiego "Garpun-E" ("Plank
Shave"). Przesuni´to równie˝ ku
nadbudówce stanowisko radaru
MR-104 "Rys" ("Drun Tilt") na-
prowadzania artylerii kal. 57 i 30
mm, który zastàpi∏ starszy model
MR-103 "Bars" ("Muff Cob").
Z innych prac nale˝y wymieniç
przeglàd generalny systemu prze-
ciwlotniczego "Osa-M" (SA-N-4
"Gecko") oraz si∏owni, jak i po-
szycia  kad∏uba.
Pozosta∏e dane taktyczno-tech-
niczne korwety sà nast´pujàce:
wypornoÊç standardowa 560 t,
pe∏na 675 t. D∏ugoÊç maksymalna
kad∏uba wynosi 59,30 m, szero-
koÊç 12,60 m a znurzenie 2,40 m.
Nap´d sk∏ada si´ z 3 silników wy-
sokopr´˝nych typu M-517 o ∏àcz-
nej  mocy 23 810 kW (30 000

KM), co pozwala na osiàgni´cie
pr´dkoÊci maksymalnej 30 w´-
z∏ów. Zasi´g wynosi odpowiednio
900 Mm przy 12 w i 2 500 Mm
przy 12 w. Za∏oga korwety sk∏ada
si´ z 10 oficerów oraz 50 podofi-
cerów i marynarzy.

ARGENTYNA
Przebudowa niszczyciela
Hercules
Niszczyciel rakietowy HHeerrccuulleess
((D 1) nale˝àcy do brytyjskiego
typu Sheffield poddany zosta∏
przebudowie. Dokonano jej w
chilijskiej stoczni ASMAR w Tal-
cahuano. Przebudowa obj´∏a
przede wszystkim zabudow´ no-
wego, obejmujàcego szerokoÊç
kad∏uba, hangaru Êmig∏owcowe-
go mogàcego w chwili obecnej
pomieÊciç ci´˝kà maszyn´ typu
SH-3 “Sea King”. Zdemontowa-
no równie˝ cztery pociski prze-
ciwokr´towe MM 38 “Exocet”,
chocia˝ pozostawiono podstawy
ich wyrzutni oraz rufowy radar
naprowadzania rakiet przeciwlot-
niczych “Sea Dart”. Okr´t nazy-
wany obecnie “nuevo Hercules”
pe∏ni funkcj´ szybkiego transpor-
towca wojska (Transporto Rapi-
do Multiproposito), która wydaje
si´ co najmniej dziwaczna. Jedy-
nym wyt∏umaczeniem tego faktu
jest zapowiedê 2 fazy moderniza-
cji w trakcie której system “Sea

Dart” ma byç unowoczeÊniony i
doprowadzony do pe∏nej zdolno-
Êci bojowej. Powodem tego jest
fakt posiadania du˝ego zapasu
tych pocisków, zakupionych w
Wielkiej Brytanii przed wojnà
falklandzkà, kiedy oba kraje jesz-
cze wspó∏pracowa∏y ze sobà w
dziedzinie wojskowej. Warto do-
daç, ˝e bliêniaczy SSaannttiissiimmaa  TTrrii--
nniiddaadd (D 2) znajduje si´ w rezer-
wie. Nie wyklucza si´ jednak jego
modernizacji i reaktywacji do ak-
tywnej s∏u˝by. Spowodowane to
jest faktem, ˝e marynarka argen-
tyƒska nie posiada w chwili obec-
nej okr´tów wyposa˝onych w ra-
kiety przeciwlotnicze Êredniego
zasi´gu mogàcych zapewniç os∏o-
n´ zespo∏om floty przed atakami
si∏ lotniczych potencjalnego nie-
przyjaciela.
Pozosta∏e parametry niszczycieli
sà nast´pujàce: wypornoÊç stan-
dardowa 3 150 t, pe∏na 4 100 t,
d∏ugoÊç 125,00 m, szerokoÊç
14,34  m i zanurzenie 4,20 m (ka-
d∏ub). Nap´d w systemie CO-
GOG sk∏ada si´ z dwóch turbin
gazowych Rolls-Royce Olypmus
TM-3B o mocy po 20 000 kW (27
200 KM) ka˝da, a s∏u˝àcych do
osiàgania pr´dkoÊci maksymal-
nej oraz dwóch turbin gazowych
Rolls-Royce Tyne RM-1A po
3 000 kW (4 100 KM) ka˝da dla
pr´dkoÊci ekonomicznej. Pr´d-
koÊç maksymalna wynosi 28 w´-
z∏ów a ekonomiczna 18 w´z∏ów.
Za∏oga liczy 270 ludzi.

FINLANDIA
Rakiety dla Rauma 2000
Po d∏ugiej i ˝mudnej procedurze
przetargowej wybrano rakiety
przeciwlotnicze dla kutrów rakie-
towych typu Rauma 2000 z któ-
rych pierwszy HHaammiinnaa (74), prze-
szed∏ ju˝ wszechstronne testy i
próby, kolejny znajduje si´ w bu-
dowie. Wybór pad∏ na po∏udnio-
woafrykaƒskie rakiety “Umkhon-
to”. Rakiety te, b´dàce udosko-
nalonà wersjà francuskich “Cro-

tale”, posiadajà mas´ ca∏kowità
125 kg (g∏owica 20 kg, d∏ugoÊç
3,30 m, Êrednic´ 18 cm, rozpi´-
toÊç stateczników 40 cm. Zasi´g
ognia waha si´ od 800 m do
12 000 M, pr´dkoÊc 3,5 Macha.
Poczàtkowo wydawa∏o si´, ˝e zo-
stanà zakupione kolejne zestawy
francuskich rakiet “Mistral” o za-
si´gu 6 000 m, które dotychczas
u˝ywane sà w marynarce fiƒskiej.

FRANCJA
Nowe fregaty
Planowana jest budowa nowych
fregat dla zastàpienia starszych
jednostek typu Georges Leygues
i Tourville. Wed∏ug obecnych za-
∏o˝eƒ 9 jednostek mia∏oby po-
wstaç w wersji uderzeniowej na
cele làdowe FAVT (Fregate
d`Action Vers la Terre) oraz 8
jednostek w wersji ZOP okreÊla-
nej DASM (Fregate d`Action
Anti-Sous-Marin). Na razie brak
bli˝szych danych taktyczno-tech-
nicznych nowych jednostek. Wy-
pornoÊç fregat ma oscylowaç w
granicach 4 500 t, uzbrojenie w
rakiety przeciwlotnicze “Aster-
-15” oraz armaty kal. 100 i 155
mm (w zale˝noÊci od wersji). Na
pok∏adzie majà bazowaç dwa
ci´˝kie Êmig∏owce NH-90. Dzi´ki
szeroko posuni´tej automatyzacji
za∏oga ma liczyç tylko 100 ludzi.

NAMIBIA
Nowy patrolowiec
Dzi´ki pomocy finansowej rzàdu
norweskiego uda∏o si´ sfinalizo-
waç budow´ nowego patrolowca
strefy ekonomicznej. Budowany
on jest w stoczni Moen Slip A/S w
Kolvereid. Dzi´ki tej filantropii
stocznia zapewni miejsca pracy,
natomiast cz´Êç wydatków zwróci
si´ w formie podatków. 
Nowy patrolowiec b´dzie bardzo
podobny w swojej formie do nor-
weskiego patrolowca AAlleessuunndd
(W 312) pelniàcego s∏u˝b´ w Ky-
stvakt (Stra˝ Przybrze˝na). Nie
jest wykluczone, ˝e jest to jego

Z ˚YCIA FLOT
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Argentyƒski niszczyciel rakietowy Hercules (D 1) po zabudowaniu nowego hangaru.
fot. “Combat Fleets of the World 2002-2003”

Algierska korweta rakietowa Salah Rais (802) po modernizacji.
fot. L.V. Pappens via Bernard Prezelin



nieznaczna modyfikacja. Wypor-
noÊç namibijskiego patrolowca
ma wynosiç oko∏o 1 500 t, d∏u-
goÊç kad∏uba 57,60 m, a szero-
koÊç 12,50 m. Nap´d z∏o˝ony z
dwóch silników wysokopr´˝nych
zapewni pr´dkoÊç maksymalnà
rz´du 17 w´z∏ów. Uzbrojenie jest
raczej symboliczne i obejmuje tyl-
ko jeden wkm kal. 12,7 mm, co
nie wyklucza jednak póêniejszego
dozbrojenia okr´tu. Wyposa˝e-
nie specjalne uzupe∏niajà dwie
szybkie pó∏sztywne ∏odzie inspek-
cyjne oraz làdowisko dla Êmi-
g∏owca na pok∏adzie rufowym.
Po˝ar tra∏owca Orkla
W dniu 19 listopada b.r sp∏onà∏
tra∏owiec OOrrkkllaa (M 353) nale˝àcy
do typu Alta. Przyczyn wydarze-
nia nie podano, niektóre êród∏a
poinformowa∏y, ˝e wypalony
wrak jednostki zatonà∏. 

Ta nowatorska w formie boczno-
Êciana jednostka wesz∏a do s∏u˝by
w 1997 roku. Zdarzenie to jesz-
cze raz przypomnia∏o, ˝e naj-
wi´kszym wrogiem okr´tów jest
po˝ar.

STANY ZJEDNOCZONE A.P.
Nowe holowniki Armii
Ma∏o kto wie, ˝e równie˝ amery-
kaƒska Armia (U.S. Army) po-
siada w∏asnà flot´. Dzia∏a ona w
ramach Korpusu Transportowe-
go (Transportation Corps) oraz
Korpusu In˝ynieryjnego (Corps
of Engineers). Ich zadaniem jest
dostawa wszelkiego rodzaju bro-
ni i zaoparzenia w formie konte-
nerów, cystern oraz palet do baz
na ca∏ym terytorium USA. W
tym celu dla obs∏ugi barek z za-
opatrzeniem w portach, wodach
Êródlàdowych i przybrze˝nych
stocznia Conrad Industries
Orange SB buduje seri´ 14 ho-
lowników-pchaczy typu ST-900.
Jednostki otrzyma∏y sygnatury od
SSTT--990011 do SSTT--991144 oraz nazwy
w∏asne.
Dane taktyczno-techniczne tych
interesujàcych jednostek sà na-
st´pujàce: wypornoÊç standardo-
wa 109 ton, d∏ugoÊç kad∏uba
18,19 m, szerokoÊç 6,90 m a za-
nurzenie 2,03 m. Jako nap´d za-

stosowano 2 silniki wysokopr´˝-
ne Cummins KTA19-M3 o ∏àcz-
nej mocy  941 kW (1 280 KM),
które pozwalajà na osiàgni´cie
pr´dkoÊci 10,5 w´z∏a. Za∏oga li-
czàca 5 ludzi uzbrojona jest w ka-
rabinki M-16 kal. 5,66 mm.

TAJLANDIA
Zakup w Izraelu
Zakupiono za kwot´ 60,6 mln.
USD  2 izraelskie okr´ty pod-
wodne typu Gal, które zosta∏y
wczeÊniej wycofane ze s∏u˝by.
Warto przypomnieç, ˝e okr´ty te
wczeÊniej oferowane by∏y rów-
nie˝ naszej MW. Na razie nie wia-
domo o które jednostki z 3 okr´-
towej serii chodzi, jednak we-
d∏ug. zapewnieƒ strony izrael-
skiej okr´ty znajdujà si´ w bardzo
dobrym stanie technicznym.
W ten sposób marynarka taj-

landzka w∏àczy∏a si´ w  podwod-
ny wyÊcig zbrojeƒ w Azji Po∏u-
dniowo-Wschodniej zainicjowa-
ny przez Singapur. Warto przypo-
mnieç, ˝e pierwszymi, i jedynymi
do czasu zakupu w Izraelu, okr´-
tami podwodnymi w Tajlandii by-
∏y 4 ma∏e jednostki typu Sinsamu-
dar o wypornoÊci 370/430 ton
zbudowane w Japonii w latach
1935-1937. Znajdowa∏y si´ one w
s∏u˝bie do po∏owy lat pi´çdziesià-
tych.

WIELKA BRYTANIA
Niszczyciel na rafie
Niszczyciel rakietowy NNoottttiinn--
gghhaamm (D 91) nale˝àcy do znane-
go typu Sheffield (Typ 42B)
wszed∏ na raf´ koralowà u

wschodnich wybrze˝y Australii.
Okr´t uda∏o si´ Êciàgnàç z rafy a
nast´pnie dokonaç prowizorycz-
nej naprawy w porcie Newcastle.
Póêniej  planowano przerzucenie
okr´tu na pok∏adzie specjalnego
statku-doku do przwozu ∏adun-
ków wielkogabarytowych do
Wielkiej Brytanii. Tam na miej-
scu miano zadecydowaç na pod-
stawie ogl´dzin uszkodzeƒ o jego
dalszych losach. Nie wykluczone,
˝e remont prawie 20-letniej jed-
nostki mo˝e okazaç si´ nieop∏a-
calny. 

W¸OCHY
Nowe patrolowce
Na pierwsze pó∏rocze 2003 roku
planowane jest wcielenie do s∏u˝-
by du˝ych patrolowców (de facto
korwet) SSiirriioo i OOrriioonnee. Obie jed-
nostki buduje stocznia Fincantie-
ri w Riva Trigoso, a ka˝da b´dzie
kosztowaç 70 mln. USD. Poczàt-
kowo planowano budow´ trzeciej
jednostki tego typu lecz jej budo-
w´ anulowano. Nowe patrolowce
sà nieznacznie zmodyfikowanà
wersjà równoczeÊnie budowa-
nych 4 patrolowców typu Com-
mandante Cigala Fulgosi. G∏ów-
nym zadaniem Sirio i Orione ma
byç ochrona w∏asnej strefy rybo-
∏óstwa oraz zwalczanie przemytu,
który na ogromnà skal´ kwitnie
na wodach okalajàcych Pó∏wysep
Apeniƒski. W zwiàzki z tym
ostatnim zadaniem patrolowce

zbudowane sà w technologgi
“stealth” dla zminimalizowania
w∏asnego echa radarowego. War-
to pami´taç, ̋ e szybkie motorów-
ki u˝ywane przez przemytników
wyposa˝one sà w nowoczesne ra-
dary.
Przy wypornoÊci standardowej
1 280 t i pe∏nej  1580 t wymiary
kad∏uba wynoszà: 88,40 x 12,20 x
3,43 m. Jako nap´d zastosowano
2 silniki wysokopr´˝ne Wärtsilä
NSD W12 V26XN o mocy ∏àcz-
nej mocy 8 520 kW (11 588 KM),
pr´dkoÊç maksymalna wynosi na-
tomiast 22 w´z∏y.
Uzbrojenie okr´tu sk∏ada si´ z
armaty OTOBreda Super Rapid
kal. 76 mm na dziobie oraz 2 po-
jedynczych dzia∏ek Oerlikon-
-OTOBreda L/87 kal. 25 mm,
które zamontowane zostanà na
nokach pomostu bojowego. Ca-
∏oÊç uzupe∏ni teleskopowy han-
gar dla Êmig∏owca Augusta AB-
-212 wraz z làdowiskiem. Doda-
tkowym wyposa˝eniem patrolow-
ców b´dà 2  pó∏sztywne ∏odzie in-
spekcyjne oraz 2 armatki wodne
do gaszenia po˝arów (przed po-
mostem i na dachu hangaru).
Za∏oga ma liczyç 6-8 oficerów
oraz 48-60 podoficerów i mary-
narzy (w zale˝noÊci od wykony-
wanego zadania).

Z ˚YCIA FLOT
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Holownik Armii amerykaƒskiej Dorchester Heights (ST-901).
fot. Arthur D. Baker III

Nowy namibijski okr´t ochrony rybo∏ówstwa. rys. Arthur D. Baker III

W∏oski patrolowiec Sirio. rys. “Combat Fleets of the World 2002-2003”



Wst´p

Wschodnie wybrze˝e Adriatyku dzi´ki
swojej naturalnej rzeêbie terenu i wielu roz-
sianym wzd∏u˝ niego wyspom i wysepkom
by∏o i jest akwenem niemal˝e stworzonym
do dzia∏alnoÊci lekkich si∏ morskich. Po-
przednikami wspó∏czesnych Êcigaczy rakie-
towych by∏y kutry parowe uzbrojone w mi-
ny wytykowe1. Torpedy automatyczne, tzn.
samodzielnie poruszajàce si´ pod wodà,
które zdà˝a∏y w kierunku atakowanej jed-
nostki skonstruowano dopiero póêniej;
pierwsze przez brytyjskiego in˝yniera Whi-
teheada, który w Fiume (dzisiejsza chor-
wacka Rijeka) posiada∏ w∏asnà fabryk´.
Whitehead ulepszy∏ pomys∏ oficera cesar-
sko-królewskiej marynarki wojennej, Jo-
hanna Blasiusa Luppisa (Ivan Blaz Vukiç).
Austriacka (od 1867 austro-w´gierska) ma-
rynarka zacz´∏a budowaç w∏asne uzbrojone
w torpedy jednostki poczàwszy od roku
1867. Pierwszy torpedowiec (poczàtkowo
uzbrojony w jednà torped´ wytykowà,

a póêniej w dwie samobie˝ne) zamówiony
zosta∏ w brytyjskiej stoczni Thornycroft
w roku 1874. Po nim oddano do s∏u˝by na-
st´pnych przedstawicieli tej nowej klasy
okr´tu wojennego, które budowano w d∏u-
gich seriach wed∏ug brytyjskich i niemiec-
kich planów konstrukcyjnych w stoczniach
brytyjskich, niemieckich i ojczystych. Ostat-
nimi jednostkami, które zbudowano we-
d∏ug zagranicznych planów, by∏y torpedow-
ce typu Kaiman. Prototyp pochodzi∏ z bry-
tyjskiej stoczni Yarrow, natomiast jednostki
bliêniacze zbudowano w latach 1905-1909
w TrieÊcie i Fiume. Wypiera∏y one po 200
ton, a ich uzbrojenie sk∏ada∏o si´ z trzech
pojedynczych wyrzutni torpedowych kali-
bru 450 mm i czterech dzia∏ek kalibru
47 mm. Stojàce maszyny t∏okowe potrójne-
go rozpr´˝ania gwarantowa∏y rozwini´cie
maksymalnej pr´dkoÊci 27 w´z∏ów. Flot´
zasili∏y w sumie 24 torpedowce wspomnia-
nego typu, które poczàtkowo nosi∏y nazwy
ró˝nych zwierzàt i ptaków. Z dniem 19 li-
stopada 1913 ich nazwy zastàpiono nume-

rami od 50 do 73 z dodatkowà literà wska-
zujàcà na stoczni´, w której dana jednostka
zosta∏a zbudowana: E (Anglia; od niemiec-
kiego s∏owa England {50 E = eks-Ka-
iman}) T = Triest (51 T-63 T = od eks-
-Anaconda do Greif) oraz F = Fiume (64
F-73 F = od eks-Triton do Alk). W dniu 21
maja 1917 wspomniane litery usuni´to,
wi´c oznaczenie jednostek ograniczy∏y si´
tylko do bie˝àcych numerów.

Planowanie nowych torpedowców
W czasie, kiedy do s∏u˝by wchodzi∏y jed-

nostki typu Kaiman, wartoÊç bojowa wielu
torpedowców starszego typu c.k. floty ule-
g∏a drastycznemu zmniejszeniu. Z tego te˝
powodu Sekcja Marynarki (Marine-Sek-
tion {MS}) przy Ministerstwie Wojny zleci-
∏a Komitetowi Technicznemu Marynarki
(Marinetechnisches Komitee = MTK)
w Poli (dzisiejsza chorwacka Pula) przygo-
towanie propozycji odnoÊnie nowych typów
torpedowców, które mia∏yby zastàpiç prze-
starza∏e jednostki. Komitet powo∏a∏ komi-
sj´, która w trakcie dwóch posiedzeƒ (wzi´-
li w nich tak˝e udzia∏ dowódcy kilku torpe-
dowców) opracowa∏a wytyczne, wed∏ug
których zbudowane mia∏y byç dwa podsta-
wowe typy torpedowca; pe∏nomorskiego
i przybrze˝nego.

Torpedowiec pe∏nomorski mia∏ wypieraç
od 500 do 550 ton i rozwijaç maksymalnà
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Zvonimir Freivogel

Na cztery lata przed wybuchem I wojny Êwiatowej cesarsko-królewska marynarka wo-

jenna Austro-W´gier opracowa∏a plany torpedowca nowego typu o nap´dzie turbino-

wym. Poszczególne jednostki — budow´ niektórych z nich ukoƒczono jeszcze

przed wybuchem wojny wzgl. ju˝ w trakcie jej trwania — wzi´∏y udzia∏ w wielu opera-

cjach przeprowadzonych przez lekkie si∏y nawodne, a po roku 1918 podzielono je mi´-

dzy mniejsze, sprzymierzone z Ententà paƒstwa (tzw. mocarstwa sprzymierzone). Nie-

którym z omówionych na ∏amach niniejszego artyku∏u torpedowcom dane by∏o

pod banderami ró˝nych paƒstw wziàç jeszcze udzia∏ w dzia∏aniach II wojny Êwiatowej.

Torpedowiec 92 F zosta∏ zbudowany w Kraljevicy wed∏ug planów biura
konstrukcyjnego stoczni Danubis Fiume.

fot. Bibliothek für Zeitgeschichte, Stuttgart

1. Na koƒcu d∏ugiego dràga (wytyka) znajdowa∏ si´
∏adunek wybuchowy, którym te ma∏e jednostki mia∏y
raziç pozbawionà pasa pancernego podwodnà cz´Êç
wrogiej jednostki.



pr´dkoÊç 30 w´z∏ów (cztery w´z∏y wi´cej
ni˝ ówczesne krà˝owniki). Jego zasi´g mia∏
wynosiç 480 mil morskich, a autonomicz-
noÊç 16 godzin (forsowny marsz na pe∏nej
pr´dkoÊci, bez potrzeby uzupe∏niania pali-
wa). Tak du˝y zasi´g pozwoli∏by im —
po wyjÊciu z Boki Kotorskiej (Bocche di
Cattaro) dop∏ynàç do CieÊniny Otranto,
gdzie z nastaniem dnia po zaatakowaniu
nieprzyjacielskich okr´tów — na powrót
z maksymalnà pr´dkoÊcià do bazy. Nap´d
mia∏y stanowiç dwie turbiny parowe, któ-
rych moc przenoszona by by∏a na dwa wa∏y
Êrubowe. Kot∏y mia∏y byç opalane w´glem
i olejem nap´dowym. Uzbrojenie torpedo-
we mia∏o byç podobne do zastosowanego
na typie Kaiman (trzy wyrzutnie torpedowe
kalibru 450 mm), natomiast artyleria mia∏a
byç wzmocniona do liczby od czterech
do siedmiu armat kalibru 70 mm 2. Tym sa-
mym wspomniane torpedowce by∏yby sil-
niejsze od równolegle budowanych niszczy-
cieli3 typu Huszár, które wypiera∏y 400 ton
i uzbrojone by∏y w dwie wyrzutnie torpedo-
we kalibru 450 mm i jednà armat´ kal.
70 mm oraz siedem kal. 47 mm 4.

Propozycje dotyczàce torpedowca przy-
brze˝nego przewidywa∏y wypornoÊç 275
ton, pr´dkoÊç maksymalnà 30 w´z∏ów,
dziesi´ciogodzinnà autonomicznoÊç i nieco
s∏absze uzbrojenie ni˝ w przypadku torpe-
dowca pe∏nomorskiego.

Komitet Techniczny Marynarki w Poli
zaproponowa∏ Sekcji Marynarki w Wiedniu
zwi´kszenie wypornoÊci niszczycieli przy-
sz∏ych typów do 1 000 ton. Nap´d mia∏ byç
równie nowoczesny, tzn. silniki dieslowskie

lub kombinacja turbin parowych i silników
elektrycznych (jak na ówczesnych okr´tach
liniowych U.S. Navy). Bardzo interesujàcy
by∏ pomys∏ komandora podporucznika
(Korvettenkapitän) Edmunda Grassberge-
ra, który zaproponowa∏ zbudowanie no-
wych jednostek o wielkoÊci niszczyciela ty-
pu Huszár i uzbrojenie ich na wzór ówcze-
snych w∏oskich niszczycieli typu Carabinie-
re, tzn. w cztery armaty kal. 76 mm. Oprócz
tego wspomniany oficer zaleca∏ przejÊcie
na opalanie kot∏ów wy∏àcznie olejem nap´-
dowym, co pozwoli∏oby zredukowaç liczb´
personelu maszynowni i zadzia∏aç zapobie-
gawczo chorobom, na które zapada∏a ob-
s∏uga, g∏ównie w wyniku sta∏ego kontaktu
z py∏em w´glowym (chodzi∏o przede
wszystkim o schorzenia oczu i skóry).

Projekty nowych typów
W jaskrawej sprzecznoÊci z wysuni´tymi

propozycjami, o których mowa by∏a wy˝ej,
cesarsko-królewska marynarka wojenna
wezwa∏a w czerwcu stocznie Stabilimento
Tecnico Triestino (S.T.T.) w TrieÊcie oraz
Danubis & Co. w Fiume do przed∏o˝enia
projektu torpedowca o wypornoÊci 250 ton,
mogàcego rozwinàç maksymalnà pr´dkoÊci
28 w´z∏ów. Jednostki te klasyfikowano póê-
niej wprawdzie jako „torpedowce pe∏no-
morskie” (Hochseetorpedoboote), lecz ich
wypornoÊç by∏a mniejsza od propozycji
sformu∏owanej swego czasu w przypadku
torpedowca przybrze˝nego, a na dodatek
rozwijaç mia∏y o dwa w´z∏y mniej.

S.T.T. dopiero po roku przed∏o˝y∏a pro-
jekt wst´pny torpedowca o wypornoÊci 250

ton. Chodzi∏o w tym przypadku o nieznacz-
nie powi´kszonego Kaimana, z nieco pod-
wy˝szonym — w kszta∏cie wielorybiego
grzbietu (Walrückenform) — pok∏adem
dziobowym, zbyt ma∏ym mostkiem i uzbro-
jeniem g∏ównym rozmieszczonym wzd∏u˝
burt. Tak˝e bunkry paliwowe mia∏y zbyt
ma∏à pojemnoÊç. Proponowany zasi´g oka-
za∏ si´ byç równie˝ niewystarczajàcy. Z tych
te˝ powodów MTK odrzuci∏ opisany pro-
jekt wst´pny i S.T.T. zmuszona by∏a do do-
konania odpowiednich korekt: pok∏ad
dziobowy wyd∏u˝ono, bunkry paliwowe
i mostek powi´kszono, uzbrojenie ustawio-
no wzd∏u˝ osi symetrii kad∏uba. W dniu 16
stycznia 1912 w stoczni S.T.T. marynarka
z∏o˝y∏a zamówienie na osiem jednostek.
Pierwotnie uzbrojenie mia∏o si´ sk∏adaç
z trzech armat kal. 70 mm L/30 i trzech wy-
rzutni torpedowych kal. 450 mm, a nap´d
z dwóch turbin parowych Parsonsa o mocy
5 000 KM. W czasie budowy ich uzbrojenie
dopasowane zosta∏o do jednostek tego sa-
mego typu, które budowano w Fiume, wi´c
ostatecznie sk∏ada∏o si´ z dwóch armat kal.
70 mm i czterech wyrzutni torpedowych
kal. 450 mm (dwa dwururowe aparaty).
Pierwszy torpedowiec — 74 T — mia∏ byç
przekazany marynarce w dniu 1 sierpnia
1913, a ostatni 1 maja 1914. Poniewa˝ na-
p´d turbinowy stanowi∏ pewne novum dla
stoczni, nie ustrze˝ono si´ podczas produk-
cji licznych awarii, co by∏o powodem, ̋ e ter-
min ich dostarczenia znacznie si´ wyd∏u˝y∏.
Marynarka przej´∏a 74 T dopiero 24 czerw-
ca 1914, a nast´pne siedem torpedowców
podnios∏o bander´ wojennà do koƒca roku.

Fiumeƒska stocznia „Danubis” (póêniej-
sza „Ganz-Danubis”, a obecna chorwacka
„3 Maj”) za∏o˝ona zosta∏a dopiero w roku
1905 (na terenach po zbankrutowanej filii
stoczni „Howaldt” w Kilonii) przez Stocz-
ni´ Budapeszteƒskà (Budapester Werft)
i Fabryk´ Budowy Maszyn (Maschinenbau-
fabrik) Danubis-Schönichen-Hartmann.
Dzi´ki inicjatywie w´gierskiego minister-
stwa ds. handlu nowa stocznia otrzyma∏a
nieodp∏atnie teren w Bergudi (dzisiejsze
Brgudi) w Fiume. Tam te˝ zbudowano
i ukoƒczono pierwsze okr´ty, tzn. torpe-
dowce typu Kaiman i niszczyciele typu
Huszár. W stoczni „Danubis” znalaz∏o pra-
c´ wielu ludzi, którzy jà utracili po po˝arze,
która zniszczy∏a konkurencyjnà stoczni´
„Lazarusa” w Fiume5. Nowa stocznia „Da-
nubis” przej´∏a równie˝ stary arsena∏ mor-

I WOJNA ÂWIATOWA
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Do poprzedników torpedowców o wypornoÊci 250 ton zalicza∏y si´ jednostki typu Kaiman.
Widoczny na fotografii 71 F (eks-Molch), zbudowany w Fiume by∏ reprezentantem
wspomnianego wy˝ej typu. fot. zbiory Lothar Baumgartner.

2. Wspominane armaty mia∏y w zasadzie kaliber 66
mm, lecz w c.k. marynarce klasyfikowane by∏y jako
kaliber 70 mm (7 cm).

3. W marynarce austro-w´gierskiej klasyfikowane
jako „Torpedofahrzeug”

4. Pó˝niej ich uzbrojenie sk∏ada∏o si´ z: 1 x 70 mm
L/45 i 5 x 70 mm L/30.



ski cesarza Karola VI w Porto R¯ (dzisiej-
sza chorwacka Kraljevica). 

Wspomniana w´gierska stocznia „Danu-
bis” mia∏a zbudowaç wed∏ug swoich planów
tylko cztery torpedowce o wypornoÊci 250
ton, lecz dzi´ki parytetom zawartym z au-
striackà cz´Êcià monarchii, udzielono jej
nast´pnych zleceƒ. Wiedeƒski MTK za˝à-
da∏ w dniu 29 paêdziernika 1912 wprowa-
dzenia kilku korekt w planach konstrukcyj-
nych (podobnie rzecz si´ miaa z jednostka-
mi budowanymi przez S.T.T., w przypadku
których zmieniono majàcy kszta∏t wielory-
biego grzbietu pok∏adu dziobowego). Fiu-
meƒskie jednostki mia∏y byç wyposa˝one
w turbiny parowe AEG-Curtis i mieç dwa
kominy zamiast jednego, który wyró˝nia∏
z kolei torpedowce triesteƒskie. Wspo-
mniane jednostki ró˝ni∏y si´ od siebie rów-
nie˝ cenà. Podczas gdy stocznia „Danubis”

ustali∏a cen´ jednostkowà na 850 tysi´cy
koro — jeden zbudowany przez S.T.T tor-
pedowiec mia∏ kosztowaç tylko 766 tysi´cy
koron — co te˝ by∏o powodem zerwania
przez Marynark´ rozmów ze stocznià „Da-
nubis”. Wkrótce w roli mediatora wystàpi∏o
ponownie w´gierskie ministerstwo handlu
i cen´ za jeden torpedowiec ustalono osta-
tecznie na 800 tysi´cy koron. MTK po zaak-
ceptowaniu nowej ceny — stocznia zobo-
wiàza∏a si´ do dodatkowego wzmocnienia
konstrukcji kad∏uba — z∏o˝y∏o w tym sa-
mym czasie zamówienie na 16 jednostek
przysz∏ego typu 82 F. Stocznia „Danubis”
zamierza∏a nast´pnie wynegocjowaç dodat-
kowà cen´ za ustawienie na jednostkach
dzia∏ artylerii g∏ównej (210 koron za jednà
armat´, tzn. w sumie 6 720 koron), czemu
Marynarka si´ zdecydowanie sprzeciwi∏a,
gdy˝ stocznia S.T.T. za t´ samà us∏ug´ nie

za˝àda∏a ˝adnej dodatkowej sumy. St´pki
siedmiu torpedowców po∏o˝ono w Bergudi,
dziewi´ciu kolejnych w Porto R¯ i wszystkie
po ukoƒczeniu budowy oddano do s∏u˝by
w latach 1915-1916. Niektóre z nich
po zwodowaniu przeholowano do Porto R¯
lub Novigradu, gdzie umieszczono je w do-
ku. Nast´pnie powróci∏y do Fiume, gdzie
z kolei ukoƒczono ich budow´. Poczàtkowo
˝aden z wymienionych torpedowców nie
uzyska∏ planowanej maksymalnej pr´dko-
Êci 28 w´z∏ów. Dopiero po wymianie Êrub
okr´towych na typ Zeisa, które wykonane
zosta∏y z bràzu w arsenale morskim w Poli,
pr´dkoÊç maksymalna jednostek wzros∏a
do 28 w´z∏ów.

Zgodnie z udzielonymi zleceniami,
o czym mowa by∏a ju˝ wy˝ej, stocznia „Da-
nubis” mia∏a zbudowaç tylko cztery torpe-
dowce o wypornoÊci 250 ton (82 F-85 F),
natomiast pozosta∏e 15 (o numeracji od 86
do 100) mia∏ wed∏ug zmodyfikowanego
przez MTK projektu zbudowaç arsena∏
morski w Poli. Trzeci typ torpedowca cha-
rakteryzowaç mia∏y bardziej rozchylone
wr´gi cz´Êci dziobowej i ciàg∏y pok∏ad dzio-
bowy si´gajàcy mostka, co stanowi∏o przeci-
wieƒstwo do budowanych w TrieÊcie i Fiu-
me jednostek tej klasy, które z kolei wyró˝-
nia∏y si´ krótkim pok∏adem dziobowym,
oddzielonym od mostka uskokiem, tzw.
„studnià”, gdzie znajdowa∏ si´ dziobowy,
dwururowy aparat torpedowy. Torpedowce
nowszego typu mia∏y mieç dwa kominy, po-
dobnie zresztà, jak jednostki zbudowane
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Pierwszà jednostkà nowego typu by∏ 74 T. fot. zbiory Lothar Baumgartner

Torpedowiec 75 T, przedstawiciel typu 74 T. fot. zbiory Lothar Baumgartner

5. Bez komentarza pozostaje fakt, ˝e wymieniona
stocznia kompletnie sp∏on´∏a w dniu 23 sierpnia 1905,
tzn. dok∏adnie tego samego dnia, kiedy marynarka
wojenna zawar∏a pierwszy kontrakt ze stocznià
„Danubis”.



w Fiume i Porto R¯. Po zamówieniu 16 jed-
nostek w stoczni „Danubis”, zlecenia
na ostatnie trzy torpedowce z∏o˝ono w dniu
5 lipca 1913 stoczni „Cantiere Navale Trie-
stino (C.N.T.) w Monfalcone, dla których
przewidziano oznaczenia od 98 M do 100
M i mia∏y one byç przekazane marynarce
wojennej w dniach 1 maja, 1 czerwca i 1 lip-
ca 1915. Poniewa˝ w mi´dzyczasie wybu-
ch∏a wojna, a na krótko przedtem dosz∏o
do strajku stoczniowców, wspomnianych
terminów nie mo˝na by∏o dotrzymaç. Tor-
pedowiec 98 M przekazano marynarce 19
sierpnia, 99 M w dniu 29 paêdziernika 1915,
a 100 M zasili∏ flot´ 15 marca 1916.

Wyglàd torpedowców
Jednostki typu 74 T i 82 F mia∏y prostà

dziobnic´, podwy˝szony pok∏ad dziobowy,
prosty kil i zaokràglonà ruf´ ze sterem pó∏-
zrównowa˝onym. Kad∏ub torpedowców ty-
pu 74 T by∏ d∏ugi na 57,84 m, szeroki
na 5,75 m, a jego zanurzenie konstrukcyjne
wynosi∏o 1,54 m. WypornoÊç konstrukcyjna
wspomnianego typu to 262 ton, a pe∏na
267,3 t. Kad∏uby jednostek typu 82 F cha-
rakteryzowa∏y si´ nast´pujàcymi wymiara-
mi: 58,76 m x 5,84 m x 1,50 m, wypierajàc
243,9 t/267 t. Na wszystkich torpedowcach
zastosowany zosta∏ poprzeczny uk∏ad wià-
zaƒ, a 13 grodzi dzieli∏o kad∏ub na 14 wo-
doszczelnych przedzia∏ów. Za dziobowà
grodzià zderzeniowà i komorà ∏aƒcuchowà
znajdowa∏y si´ dwa du˝e pomieszczenia dla
za∏ogi, a za nimi dziobowa i rufowa kot∏ow-
nia, przednia i tylna maszynownia, rufowe
pomieszczenia dla podoficerów, oficerów
i dowódcy. Na samej rufie znajdowa∏o si´
pomieszczenie maszynki sterowej. 

Wr´gi dziobowe mia∏y kszta∏t rozchylo-
ny, co mia∏o s∏u˝yç poprawieniu stopnia
dzielnoÊci morskiej i zapobiec zalewaniu
pok∏adu dziobowego przez wod´ zaburto-
wà (w odró˝nieniu od torpedowców star-
szych typów, ze swoimi charakterystyczny-
mi pok∏adami dziobowymi w kszta∏cie
„wielorybiego grzbietu”). Na pok∏adzie
dziobowym ustawiona by∏a armata kalibru
70 mm, a za nià znajdowa∏ si´ krótki maszt
sygna∏owy, który na czas pobytu jednostki
w morzu przenoszono i mocowano do fron-
towej cz´Êç pomostu nawigacyjnego.
Przed nim, na wysokoÊci pok∏adu g∏ównego
znajdowa∏a si´ przednia, podwójna wyrzut-
nia torpedowa. Otwarty pomost nawigacyj-
ny ustawiono powy˝ej ma∏ych rozmiarów

dziobowej pok∏adówki (tutaj znajdowa∏a
si´ radiostacja), która wchodzi∏a w sk∏ad
kompleksu nadbudówek, zamykajàcych
od góry pomieszczenia kot∏owni i maszy-
nowni. Na torpedowcach typu 74 T poni˝ej
pomostu dowodzenia znajdowa∏ si´ du˝y
nawiewnik, który zasysa∏ powietrze do po-
mieszczenia przedniej kot∏owni. Za pomo-
stem znajdowa∏a si´ kuchnia okr´towa
(kambuz), a w dalszej kolejnoÊci pojedyn-
czy komin i nawiewnik pomieszczenia tyl-
nej kot∏owni. Jednostki typu 82 F charakte-
ryzowa∏y si´ natomiast dwoma nawiewni-
kami, ustawionymi pojedynczo po obu bo-
kach pomostu dowodzenia, a za nim usta-
wiono dwa kominy (przedni szeroki, tylni
w´˝szy) oraz tylni nawiewnik. Za nim znaj-
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Torpedowiec 98 M by∏ pierwszà jednostkà typu liczàcego trzy okr´ty, które zbudowa∏a
stocznia w Monfalcone. fot. zbiory Karl Schrott

Kot∏y wypierajàcych 250 ton torpedowców mog∏y byç opalane zarówno w´glem jak i olejem nap´dowym. Na fotografii 93 F. 
fot. zbiory Lothar Baumgartner



dowa∏ si´ maszt g∏ówny z dêwigiem pok∏a-
dowym. Na torpedowcach typu 74 T szalu-
pa ustawiona by∏a przed, a na jednostkach
typu 82 F za wspomnianym wy˝ej masztem.
W dalszej kolejnoÊci znajdowa∏ si´ rufowy
aparat torpedowy (na wysokoÊci pok∏adu
g∏ównego). Torpedowce typu 74 T mia∏y
tak˝e dodatkowy krótszy maszt na rufie,
a na jednostkach obu typów na pok∏adzie
rufowym ustawione by∏o drugie dzia∏o kali-
bru 70 mm.

Torpedowce typu 98 M ze swoimi
60,36 m by∏y natomiast nieco d∏u˝sze. Sze-
rokoÊç wynosi∏a 5,60 m, a zanurzenie
1,54 m. Ich kad∏uby wypiera∏y 250 ton (wy-
pornoÊç konstrukcyjna), a maksymalnie
265 ton. Jak ju˝ wspomniano, wr´gi dziobo-
we by∏y bardziej rozchylone na zewnàtrz.
Przednia armata i aparat torpedowy usta-
wione by∏y na tej samej wysokoÊci, tzn.
na ciàg∏ym pok∏adzie dziobowym. Poni˝ej
otwartego mostka znajdowa∏y si´ dwa
mniejsze nawiewniki. Za nim nast´powa∏y
dwa kominy, ma∏a kuchnia okr´towa i rufo-
wy nawiewnik. Mi´dzy kominami znajdo-
wa∏a si´ ma∏a toaleta, podobnie zresztà jak
na torpedowcach typu 82 F; natomiast
na jednostkach typu 76 F toaleta umiejsco-
wiona by∏a mi´dzy rufowym nawiewnikiem
a szalupà. Na torpedowcach typu 98 M fok-
maszt ustawiony zosta∏ powy˝ej mostka,
a maszt g∏ówny z dwoma dêwigami do ob-
s∏ugi ∏odzi znajdowa∏ si´ za kominami. Sza-
lupa ustawiona by∏a za masztem g∏ównym,
a krótki maszt sygna∏owy mi´dzy podwójnà
wyrzutnià torpedowà i rufowà armatà. Tor-
pedowce typu 98 M wyposa˝ono w ster
zrównowa˝ony, który znajdowa∏ si´ pod ru-
fà — znowu inaczej ni˝ jednostki zbudowa-
ne w TrieÊcie wzgl. Fiume.

Wszystkie torpedowce mia∏y po dwie
kotwice dziobowe o masie 330 kg ka˝da,
jeden reflektor o Êrednicy lustra 400 mm
powy˝ej mostka i semafor kàtowy do sy-
gnalizacji. Na ich pok∏adach znajdowa∏a
si´ jedna szalupa: by∏ to jol o d∏ugoÊci 4 m,
tego samego typu co na torpedowcach typu
Kaiman. Do roku 1915 opisywane torpe-
dowce pomalowane by∏y na kolor czarny,

a nast´pnie na matowo szary, lecz nie
na ca∏ej powierzchni, co mia∏o wzmóc
efekt kamufla˝u.

Za∏oga
Za∏ogi wszystkich torpedowców wcho-

dzàcych w sk∏ad ka˝dego opisywanego typu
sk∏ada∏y si´ z trzech oficerów oraz 38 pod-
oficerów i marynarzy. Jak ju˝ wspomniano
pomieszczenia mieszkalne za∏ogi mieÊci∏y
si´ na dziobie, kwatery oficerów i dowódcy
za tylnim pomieszczeniem turbin, a kajuty
podoficerskie na rufie tu˝ przed maszynkà
sterowà.

Warto przyjrzeç si´ aprowizacji za∏ogi:
w roku 1910 na ka˝dego s∏u˝àcego na tor-
pedowcu cz∏onka za∏ogi przypada∏a racja
dzienna sk∏adajàca si´ z 400 gramów mi´sa
i 600 gramów chleba. Racja tygodniowa to
1 500 gramów ziemniaków, 400 g ry˝u
i 350 g makaronu. Codziennie ka˝dy otrzy-
mywa∏ kaw´, herbat´ i pó∏ litra wina.
W czasie wojny racje ulega∏y ciàg∏emu
zmniejszaniu: za∏ogi otrzymywa∏y ju˝ tylko
300 g mi´sa i 520 g chleba, a zamiast wina
marynarzom wyp∏acany by∏ odpowiedni
ekwiwalent w gotówce. Dwa razy w tygo-
dniu zamiast ciep∏ej kolacji serwowano tyl-
ko herbat´ i 150 g sera. W roku 1917 racja
dzienna chleba uleg∏a ponownie zmniejsze-

niu i wynosi∏a tylko 500 g. Mniej te˝ by∏o ry-
˝u i makaronu. Bardzo cz´sto by∏y to jed-
nak wartoÊci czysto teoretyczne, gdy˝
na podstawie tabel kalorycznych zast´po-
wano jeden rodzaj ˝ywnoÊci innym i tak np.
100 g mi´sa mo˝na by∏o zastàpiç 50 g s∏oni-
ny lub 150 g fasoli wzgl. stosowano innà
kombinacj´. W roku 1918 racje tygodniowe
ponownie skrócono, ale oficerowie nadal
mogli sobie kupowaç wi´cej ˝ywnoÊci,
a tym samym lepiej si´ do˝ywiaç. Pomimo
wszystkich „ró˝nic klasowych” napi´cia
mi´dzy cz∏onkami za∏óg i wynikajàce z nich
tarcia nie przybra∏y na mniejszych jednost-
kach takiego rozmachu jak na du˝ych okr´-
tach (na nich to w∏aÊnie w lutym 1918 wy-
buch∏ bunt marynarzy).

Urzàdzenia nap´dowe
Nap´d sk∏ada∏ si´ z dwóch turbin paro-

wych (ka˝da w osobnym pomieszczeniu),
których moc przenoszona by∏a na dwie Êru-
by okr´towe. Prawoburtowy wa∏ nap´dza∏a
turbina w przednim pomieszczeniu, a lewo-
burtowy przez turbin´ znajdujàcà si´ w tyl-
nim pomieszczeniu. Triesteƒskie torpedow-
ce mia∏y dwa zestawy turbin Parsonsa
o ∏àcznej mocy 5 000 KM (3 676,5 kW)
i maksymalnej 57 00 KM (4 191,18 kW).
Fiumeƒskie jednostki nap´dzane by∏y
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Przekrój wzd∏u˝ny torpedowca 82 F rys. Kriegsarchiv, Wiedeƒ

Dziobowa armata kalibru 70 mm Âkoda na torpedowcu 74 T. fot. zbiory Franz Selinger



przez dwie turbiny AEG-Curtis o ∏àcznej
mocy 5 000-5 700 KM (4 411,77 kW). Tor-
pedowce zbudowane przez C.N.T. wyposa-
˝ono natomiast w dwie turbiny parowe typu
Melms-Pfeninger. Ich moc wynosi∏a tak˝e
od 5 000-6 000 KM. Wykonane z bràzu Êru-
by mia∏y Êrednic´ 1,20 m.

Pary dostarcza∏y dwa kot∏y wodnorurko-
we typu „Yarrow”, które znajdowa∏y si´
w dwóch oddzielnych pomieszczeniach.
Przedni kocio∏ opalany by∏ w´glem, a tylni
olejem nap´dowym. Torpedowce typu 74 T
zabiera∏y 18,2 t w´gla i 24,3 t ropy, typu 82
F 20,2 t w´gla i 31 t oleju opa∏owego, a ty-
pu 98 M 17,5 t w´gla i 24 t ropy. W´giel
bunkrowano do zasobni znajdujàcej si´
po bokach rufowego pomieszczenia ko-
t∏owni, a ropa znajdowa∏a si´ w dziobowej
cz´Êci torpedowca, pod pomieszczeniami
mieszkalnymi za∏ogi.

Jednostki typu 76 T rozwin´∏y zaplano-
wanà pr´dkoÊç Êrednià 28 w, a maksymalna
wynios∏a 29,4 w. Z powodu problemów
z turbinami 74 T odby∏ swój pierwszy prób-
ny rejs dopiero 17 listopada 1913. Zaplano-
wany na dzieƒ 1 lutego 1914 termin przeka-
zania torpedowca marynarce musia∏ zostaç
przesuni´ty, gdy˝ podczas rejsu próbnego
wystàpi∏y defekty w prawoburtowej turbi-
nie. Kiedy awari´ usuni´to, w dniu 7 lutego
pos∏uszeƒstwa odmówi∏a lewoburtowa
turbina. Torpedowiec musia∏ powróciç
do stoczni, gdzie wymieniono obie turbiny.
Nie inaczej rzecz si´ mia∏a w przypadku 75
T, na którym podczas rejsu próbnego prze-
sta∏a pracowaç lewoburtowa turbina, co te˝
by∏o powodem — dotyczy to tak˝e nast´p-
nego torpedowca 76 T — wymiany maszyn.
C.k. marynarka ostro skrytykowa∏a stocz-
ni´, która nie dysponowa∏a stanowiskiem
kontrolnym turbin, wi´c si∏à rzeczy zmuszo-
na by∏a testowaç wyprodukowane turbiny
dopiero na okr´cie. 74 T — po ponownie
odbytych 19 maja i 17 czerwca 1914 rejsach
próbnych — przekazano ostatecznie mary-
narce w dniu 24 czerwca 1914. Pozosta∏e
jednostki bliêniacze zasili∏y flot´ do koƒca
roku.

Fiumeƒskie torpedowce poczàtkowo
osiàga∏y pr´dkoÊç mi´dzy 26,45 i 26,15 w,
wi´c musiano wymieniç na nich Êruby nap´-
dowe, co poskutkowa∏o, gdy˝ z nowymi Êru-
bami „wyciàga∏y” od 28,2 do 28,6 w´z∏a. 88
F podczas czterogodzinnego rejsu próbne-
go rozwinà∏ pr´dkoÊç 29,86 w.

Torpedowce typu 98 M dzi´ki d∏u˝szym
kad∏ubom i lepszym w∏aÊciwoÊciom hydro-
dynamicznym osiàgn´∏y wi´kszà pr´dkoÊç;
Êrednià 28 w i maksymalnà 29,5 w.

Zasi´g torpedowców typu «T» wynosi∏
1 000 mil przy pr´dkoÊci 16 w, typu «F»
1 200 mil/16 w, a typu «M» 1 200 mil/15
w wzgl. 280 mil/26 w.

Uzbrojenie

Wszystkie torpedowce uzbrojone by∏y
w dwie pojedyncze szybkostrzelne armaty
kalibru 70 mm L/30 produkcji Zak∏adów
äkoda w wersji do zwalczania nieprzyjaciel-
skich torpedowców (T.A.G. = Torpedo-
abwehrgeschütz) bez masek ochronnych.
Lufa mierzy∏a 1980 mm, masa armaty wraz
z lawetà wynosi∏a 788 kg, a pocisk opusz-
cza∏ luf´ z pr´dkoÊcià poczàtkowà 550 m/
sek. Armata mog∏a si´ przemieszczaç
w p∏aszczyênie pionowej w przedziale
od +25o do -5o. Zasi´g przy kàcie podnie-
sienia +12o wynosi∏ 5 000 m, a przy +25o

oko∏o 7 000 m. Masa ostrego pocisku to
5,78 kg, a na dzia∏o przypada∏o 216 poci-
sków zapalajàcych. W czasie wojny —
od roku 1917 — rufowa armata zastàpiona
zosta∏a wersjà przeciwlotniczà Skody kal.
70 mm L/30 (B.A.G. = Ballonabwehr-
geschütz) o masie 1 074 kg i maksymalnym
kàcie podniesienia +90o. Uzbrojenie uzu-
pe∏nia∏ jeden karabin przeciwlotniczy typu
Schwarzlose kalibru 8 mm typu 07 lub
07/12 posadowiony na lawecie przeciwlot-
niczej, którà mo˝na by∏o zamontowaç

na jednym z czterech przygotowanych sta-
nowisk. 

Uzbrojenie torpedowe sk∏ada∏o si´
z dwóch podwójnych wyrzutni torpedo-
wych kalibru 450 mm produkcji firmy
„Whitehead” w Fiume (dzisiejsza chorwac-
ka „Torpeda”, Rijeka). Od roku 1907 wy-
rzutnie torpedowe na wszystkich c.k. torpe-
dowcach ogrzewane mog∏y byç parà, co za-
pobiega∏o zamarzaniu g∏owic torpedowych.
Same torpedy nale˝a∏y do typu Whitehead
kal. 450 mm L/5 o d∏ugoÊci 5,25 m i masie
744 kg, z czego 130 kg przypada∏o na ∏adu-
nek wybuchowy znajdujàcy si´ w jej g∏owi-
cy. Nap´d stanowi∏ silnik t∏okowy zasilany
spr´˝onym powietrzem o ciÊnieniu 150
atm. (15,2 Mpa) po∏àczony wa∏em z dwie-
ma Êrubami przeciwbie˝nymi. Maksymalna
pr´dkoÊç torpedy wynosi∏a 40 w, a maksy-
malny zasi´g to 1500 m. Po podgrzaniu po-
wietrza w zbiorniku za pomocà przyrzàdów
grzejnych Armstronga zasi´g tej groênej
broni wzrasta∏ o 15%.

(ciàg dalszy nastàpi)
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Wyrzutnia torpedowa kalibru 450 mm jako eksponat w Muzeum Techniki w Zagrzebiu.
fot. Zvonimir Freivogel

åwiczenia w strzelaniu torpedowym. fot. zbiory Lothar Baumgartner)
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Torpedowce typu 74T
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74T S.T.T. Triest 16.04.1913 28.08.1913 1.02./17.06.1914

75T S.T.T. Triest 28.05.1913 20.11.1913 11.07.1914

76T S.T.T. Triest 24.06.1913 15.12.1913 20.07.1914

77T S.T.T. Triest 24.08.1913 30.01.1914 11.08.1914

78T S.T.T. Triest 22.10.1913 04.03.1914 23.08.1914

79T S.T.T. Triest 01.12.1913 30.04.1914 01.10.1914

80T S.T.T. Triest 19.12.1913 03.08.1914 08.11.1914

81T S.T.T. Triest 06.02.1914 06.08.1914 02.12.1914

Torpedowce typu 82 F

NNaazzwwaa SSttoocczznniiaa PPoo∏∏oo˝̋eenniiee  sstt´́ppkkii  WWooddoowwaannyy WW  ss∏∏uu˝̋bbiiee

82 F Danubis Porto R¯ 30.10.1913 11.08.1914 (a) 30.08.1916

83 F Danubis Porto R¯ 17.11.1913 07.11.1914 21.07.1915

84 F Danubis Porto R¯ 27.11.1913 21.11.1914 (b) 18.10.1915

85 F Danubis Porto R¯ 07.01.1914 05.12.1914 01.12.1915

86 F Danubis Porto R¯ 26.01.1914 10.12.1914 (a) 10.05.1916

87 F Danubis Fiume 05.03.1914 20.03.1915 28.09.1915

88 F Danubis Fiume 07.03.1914 24.04.1915 05.11.1915

89 F Danubis Fiume 13.05.1914 12.05.1915 06.02.1916

90 F Danubis Fiume 09.09.1914 28.05.1915 (c) 24.06.1916

91 F Danubis Fiume 24.11.1914 21.06.1915 (d) 28.06.1916

92 F Danubis Porto R¯ 30.11.1914 29.09.1915 03.03.1916

93 F Danubis Fiume 09.01.1915 25.11.1915 04.04.1916

94 F Danubis Porto R¯ 19.01.1915 08.03.1916 (e) 26.05.1916

95 F Danubis Porto R¯ 09.02.1915 24.06.1916 (e) 19.09.1916

96 F Danubis Porto R¯ 24.02.1915 08.07.1916 (e) 10.11.1916

97 F Danubis Fiume 05.03.1915 20.08.1916 09.12.1916

Uwagi: (a) po wodowaniu zadokowany w Poli, ukoƒczony w Fiume

(b) po wodowaniu zadokowany w Poli, ukoƒczony w Porto R¯

(c) po wodowaniu zadokowany w Novigradzie, ukoƒczony w Porto R¯

(d) po wodowaniu zadokowany w Novigradzie, ukoƒczony w Fiume

(e) ukoƒczony w Fiume

Torpedowiec 100 M by∏ trzecià jednostkà typu M. fot. zbiory Karl Schrott
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Torpedowce 78 i 76 w TrieÊcie na krótko przed zakoƒczeniem I wojny Êwiatowej. fot. zbiory Siersdorfer

Torpedowce typu 98 M

NNaazzwwaa SSttoocczznniiaa PPoo∏∏oo˝̋eenniiee  sstt´́ppkkii WWooddoowwaannyy WW  ss∏∏uu˝̋bbiiee

98 M C.N.T. Monfalcone 19.03.1914 18.11.1914 19.08.1915 (a)

99 M C.N.T. Monfalcone 22.03.1914 17.12.1914 29.10.1915 (a)

100 M C.N.T. Monfalcone 28.03.1914 15.01.1915 15.03.1916 (a)

Uwaga: (a) Data oddania do s∏u˝by pokrywa∏a si´ z datà odbycia pierwszego rejsu próbnego

Dane taktyczno-techniczne torpedowców wchodzàcych w sk∏ad typu 74 T, 82 F i 98 M

74 T 82 F 98 M

WWyyppoorrnnooÊÊçç  kkoonnssttrruukkccyyjjnnaa 262 t 243,9 t 250 t

WWyyppoorrnnooÊÊçç  bboojjoowwaa 267,3 t 267 t 265 t

DD∏∏uuggooÊÊçç 57,84 m 58,76 m 60,36 m

SSzzeerrookkooÊÊçç 5,75 m 5,84 m 5,60 m

ZZaannuurrzzeenniiee 1,54 m 1,50 m 1,54 m

MMaakkssyymmaallnnaa  mmoocc  ttuurrbbiinn 4 191,2 kW 4 411,77 kW 4 411,77 kW

MMaakkssyymmaallnnaa  pprr´́ddkkooÊÊçç 28 - 29,4 w 28 - 29 w 28 - 29,5 w

ZZaassii´́gg 1 000  Mm/16 w 1 200 Mm/16 w 1 200 Mm/16 w

UUzzbbrroojjeenniiee 2 x 70 mm, (1 x plot kar. masz. 8 mm), 4 wt 450 mm 

ZZaa∏∏ooggaa 3 + 38 3 + 38 3 + 38



Okr´ty Morza Ba∏tyckiego — Orlica

Wybuch I wojny Êwiatowej nie by∏ dla do-
wództwa rosyjskiej floty na Morzu Ba∏tyc-
kim kompletnym zaskoczeniem. Do ewen-
tualnej wojny przygotowywano si´ co naj-
mniej od kilku miesi´cy, tworzàc plany
przysz∏ej obrony wód Zatoki Fiƒskiej,
na wodach której sama flota bazowa∏a. 

Intensywne prace konstrukcyjne prowa-
dzone we flocie czarnomorskiej, nad wpro-
wadzeniem do s∏u˝by okr´tów przenoszà-
cych wodnosamoloty, znalaz∏y swoje odbi-
cie tak˝e i akwenie ba∏tyckim. Tutaj urze-
czywistnione zosta∏y one transportowcem
wodnosamolotów Orlica. 

Pierwsze przymiarki do bazowania wod-
nosamolotów na okr´tach Floty Ba∏tyckiej,
podj´to w odniesieniu do krà˝ownika Pal-
lada w grudniu 1913 roku, za zgodà admi-
ra∏a N.O. Essena. Prace studyjne, przysto-
sowania tej jednostki prowadzi∏ P.A. Szysz-
kow. To tak˝e i on przedstawi∏ projekt prze-
budowy lekkiego krà˝ownika o wypornoÊci
3 000 ton, rozwijajàcego oko∏o 30 w´z∏ów,
na pok∏adzie którego mia∏y si´ znaleêç
4 wodnosamoloty, wraz z ca∏à bazà obs∏u-
gowà dla nich. Projekt ten, przedstawiony
admira∏owi Essenowi, zatrzyma∏ wszelkie,
ewentualne nadal prace na Palladzie. Ze

Sztabu Floty Ba∏tyckiej, 2 czerwca 1914 ro-
ku, wysz∏o ostatecznie pismo, nakazujàce
przebudow´ transportowca Argun na okr´t
lotniczy. 

Wybuch I wojny Êwiatowej kompletnie
zmieni∏ sytuacj´. Dowództwo Floty Ba∏tyc-
kiej, potrzebowa∏o okr´tu lotniczego i to
jak najszybciej, zw∏aszcza ˝e prace której
celem by∏o wprowadzenie do s∏u˝by okr´-
tów lotniczych podj´to w tym czasie ju˝
na Morzu Czarnym. W tej sytuacji admira∏
Essen zwróci∏ si´ 9 stycznia 1915 roku z li-
stem do ministra marynarki I.K. Grigoro-
wicza z propozycjà wprowadzenia do s∏u˝by
okr´tu pomocniczego — transportowca
wodnosamolotów, przebudowanego z stat-
ku handlowego. Admira∏ Essen nakaza∏
tak˝e przeglàd wszystkich jednostek znaj-
dujàcych si´ w portach Morza Ba∏tyckiego,
w celu znalezienia w∏aÊciwej do przebudo-
wy jednostki. Wybór pad∏ na Imperatrice
Aleksandre, statek parowy nale˝àcy do to-
warzystwa „Gelmsing i Grimm”. By∏ to sta-
tek przewo˝àcy towary i pasa˝erów obs∏u-
gujàcy „St. Petersburg Express Line” na li-
nii Sankt Petersburg — Londyn. Statek zo-
sta∏ zwodowany w stoczni „Caledon ship-
building and engineering” w Dundee na te-
renie Wielkiej Brytanii w 1903 roku i sprze-
dany w jeszcze w tym samym roku za sum´

74 060 funtów sterlingów firmie kupieckiej
z Moskwy braci Lansman i nadano mu imi´
Wo∏ogda. 

Statek mia∏ d∏ugoÊç 88,4 metra, szero-
koÊç 12,2 metra i zanurzenie 7,8 metra. Wy-
pornoÊç tej jednostki wynosi∏a 2 508,2 BRT.
Okr´t nap´dza∏y kot∏y podwójnego spr´˝a-
nia i trzycylindrowa maszyna parowa po-
trójnego rozpr´˝enia. Zapas w´gla jaki sta-
tek zabiera∏ to 560 ton. Portem macierzy-
stym dla Wologda by∏a Windawa. Z czasem
statek przej´∏o towarzystwo „Gelmsing
i Grimm” i przemianowa∏o na Imperatrice
Aleksandre. Statek zosta∏ zmobilizowany
ju˝ w grudniu 1914 roku. 

Po podj´ciu decyzji o przeznaczeniu go
na transportowiec wodnosamolotów, pod-
j´to prace w celu przebudowy okr´tu, które
mia∏y zakoƒczyç si´ w kwietniu 1915 roku.
Ca∏oÊç prac nadzorowa∏ in˝ynier P.A.
Szyszkow, a przeprowadzone one mia∏y byç
w Admiralskich Zak∏adach Stoczniowych.
Rozkaz pozwalajàcy rozpoczàç prac´ wyda-
ny zosta∏ 15 stycznia 1915 roku. Po wyga-
szeniu kot∏ów na statek wesz∏a komisja,
które przeprowadzi∏a dok∏adny przeglàd
ca∏ej jednostki. Okaza∏o si´, ˝e g∏ówne me-
chanizmy sà w dobrym stanie i zdecydowa-
no si´ tylko przeprowadziç remont prawe-
go kot∏a. 
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Rosyjskie okr´ty lotnicze
do 1941 roku - cz. II

Maciej K. Franz

Okr´t lotniczy Orlica w ciekawym uj´ciu od rufy. fot. „Warship International”



Przebudowa

Rozkazem cara Miko∏aja II z 7 lutego
1915 okr´t zaliczono do jednostek pomoc-
niczych i nadano mu imi´ Orlica. Rosyjska
Rada Admiralicji w dniu 12 lutego, dookre-
Êli∏a, ˝e jednostka b´dzie okr´tem pomoc-
niczym II rangi. Okr´t przeznaczono, co by-
∏o doÊç oczywiste, do s∏u˝by na Morzu Ba∏-
tyckim. Okr´t po przebudowie przenosi∏
na swoim pok∏adzie cztery wodnosamoloty
gotowe do natychmiastowego spuszczenia
na wod´ i podj´cia przez nie dzia∏aƒ i czte-
ry przewo˝one w „hangarze”, które w ciàgu
czterech godzin mia∏y zostaç przygotowane
do podj´cia dzia∏aƒ. 

Pomimo wprowadzenia okr´tu do s∏u˝-
by, nadal trwa∏a jego przebudowa, w tym
zw∏aszcza rozbudowa pomieszczeƒ sztabo-
wych, jak chocia˝by kabina dla nawigatora.
Zamontowano tak˝e nowoczesne kompasy
oraz dokonano znacznych prac wewnàtrz
okr´tu, zmniejszajàc pomieszczenia do-
wódcy za to rozbudowujàc stanowiska do-
wodzenia i sterowania okr´tem, dziobowe
i rufowe. Obni˝ono ponadto przednià nad-
budówk´, a rejon pomi´dzy nià o nadbu-
dówkà na Êródokr´ciu zabudowano stalo-
wymi listwami. Ta nowa, szeroka nadbu-
dówka, przeznaczona zosta∏a jako magazyn
do przewozu w´gla i ˝ywnoÊci. Tam te˝
umiejscowiono nowe kajuty dla jedenastu

oficerów, Êwietlic´ z bufetem i dwa po-
mieszczenia kancelaryjne. W´giel przewo-
˝ono tak˝e w drugim magazynie, który
w czasie przebudowy, przegrodzono
na pi´ç cz´Êci. Likwidacji uleg∏ rufowy mo-
stek kapitaƒski, a w jego miejsce wygospo-
darowana zosta∏a g∏adka powierzchnia po-
k∏adowa o wielkoÊci 320 metrów kwadrato-
wych podtrzymywanà przez metalowe rusz-
towania.

G∏ównà bronià nowego okr´tu mia∏y byç
oczywiÊcie wodnosamoloty. Dla ich spusz-
czania na wod´ i podnoszenia z niej, na jed-
nostce zamontowano cztery dêwigi. Wod-
nosamoloty transportowano na wózkach,
które mia∏y u∏atwiaç ich u˝ycie. Dla ochro-
ny maszynowni na górnym pok∏adzie zbu-
dowano wzmocnienia. Zaimprowizowano
tak˝e dwa hangary dla transportowania
czterech wodnosamolotów, w ka˝dym
po dwa typu FBA. Od strony burt os∏oni´-
te by∏y one brezentem. W czasie wyprowa-
dzania wodnosamolotów z hangaru, bre-
zentowe os∏ony by∏y zwijane do góry.
Spuszczenie wszystkich czterech wodnosa-
molotów na wod´ zabiera∏o obs∏udze 12
minut, ich powrót na pok∏ad okr´tu trwaj
ju˝ 20 minut. 

W czasie przebudowy górnego pok∏adu,
w strefach przyburtowych stworzono
wzmocnienia dla wyposa˝enia okr´tu
w cztery dzia∏a 75 milimetrów. Pod pok∏a-

dem zorganizowano pomieszczenia dla za-
∏ogi i jej obs∏ugi: campus, piekarni´, ∏aêni´
i inne. W dawnych kajutach 1 klasy, zlikwi-
dowano wszelkie przepierzenia i utworzo-
no lazaret na szeÊç ∏ó˝ek, izolatk´ z dwoma
∏ó˝kami, sal´ operacyjnà, aptek´ i kajuty
dla felczera i doktora. Tam tak˝e utworzo-
no pomieszczenia dla fotolaboratorium,
oraz kajuty dla popa i in˝yniera. 

Na g∏ównym pok∏adzie drewniane prze-
pierzenia zamieniono na metalowe. Uda∏o
si´ tak˝e wygospodarowaç pomieszczenia
remontowe, dla ewentualnych napraw silni-
ków lotniczych, wyposa˝one chocia˝by
w frezarki, tokarki i inne maszyny. Utwo-
rzono tak˝e stolarni´, podobnie dobrze wy-
posa˝onà w maszyny, gdzie mo˝na by∏o do-
konywaç napraw cz´Êci drewnianych samo-
lotów, lub samego okr´tu. 

Dla wzmocnienia posiadanego nap´du
parowego, na okr´cie zamontowano ma-
szyn´ olejowo-parowà o mocy 25 kW i ci-
Ênieniu 110W. Wsz´dzie tak˝e poprowa-
dzono oÊwietlenie elektryczne. Okr´t tak-
˝e dla lepszej wentylacji, a zarazem ze
wzgl´dów estetycznych (!) otrzyma∏
na burtach iluminatory w liczbie 40. W ∏a-
downiach wygospodarowano dwa magazy-
ny na pociski do dzia∏ 75 milimetrowych,
w których przewo˝ono 2500 sztuk amuni-
cji. Utworzono tak˝e magazyn na uzbroje-
nie do wodnosamolotów, w którym trans-
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Cz´Êç dziobowa Orlicy, widoczny odkryty hangar z ∏odziami latajàcymi. fot. „Warship International”



portowano 200 sztuk — 12, 4 kilogramo-
wych bomb lotniczych. 

Wewnàtrz okr´tu, wyposa˝onego w czte-
ry wodnosamoloty, przewo˝ony mia∏ byç
piàty, ale rozmontowany na cz´Êci. Dla ich
ochrony, w ∏adowniach jednostki wygospo-
darowano osobne pomieszczenie. W trak-
cie remontu utworzono tak˝e dwie cyster-
ny, w których przewo˝ono paliwo lotnicze.
Ka˝da z nich mia∏a pojemnoÊç 3, 28 ton.
Zamontowano tak˝e dwie cysterny po 4,92
tony przeznaczone dla przewozu ropy naf-
towej, a tak˝e dla olejów silnikowych.
Na okr´cie ustanowiono dwa 75 centyme-
trowe reflektory. 

W trakcie przebudowy jednostki
na transportowiec wodnosamolotów, do-
konano tak˝e remontu obu g∏ównych ko-
t∏ów i ca∏ych mechanizmów nap´dowych.
W trakcie tego remontu wybudowano po-
przeczne grodzie wodoszczelne, z których
trzy poprowadzono a˝ do górnego pok∏a-
du, co mia∏o wzmocniç niezatapialnoÊç
okr´tu. Przebudowano tak˝e system ewa-
kuacyjny, w tym przeniesiono w inne miej-
sce cz´Êç trapów. Pomi´dzy masztami wy-
budowana zosta∏a antena radiowa, a tak˝e
fok-maszt który wykorzystywany mia∏ byç
dla prowadzenia komunikacji sygna∏owej
flagami.

Ca∏oÊç przebudowy by∏a wi´c zakrojo-
na na du˝à skal´, a w ich efekcie powsta∏
potrzebny i zdolny do wype∏nienia plano-
wanych dla niego zadaƒ. Jednostka plano-
wano jako okr´t pomocniczy, nie mog∏a
i nie mia∏a byç wykorzystywana na pierw-
szej linii walki, jednak mia∏a dla g∏ównych
si∏ floty prowadziç wa˝ne dzia∏ania, g∏ównie
rozpoznawcze, a jak si´ mia∏o tak˝e okazaç,
mia∏a ona przeciwdzia∏aç podobnym dzia-
∏aniom przeciwnika.

20 kwietnia 1915 roku okr´t zosta∏ w∏à-
czony w sk∏ad Floty Ba∏tyckiej i ju˝ 15 maja

okr´t uznany zosta∏ za zdolny do aktywnych
dzia∏aƒ. Nim jednostka wysz∏a w morze,
przebazowana zosta∏a w porcie kronsztadz-
kim do doku konstantynowskiego w celu
oczyszczenia i konserwacji podwodnej cz´-
Êci kad∏uba. 

Ca∏oÊç przebudowy przeprowadzona zo-
sta∏a pod kierunkiem in˝yniera I. Chrapo-
wickiego i przysz∏ego dowódcy okr´tu kapi-
tana II rangi W. P. Dudorowa. Jego zakoƒ-
czenie ostatecznie zameldowano dowódcy
Floty Ba∏tyckiej 27 czerwca 1915 roku. 

S∏u˝ba
Na okr´t, zaraz po wejÊciu go do s∏u˝by,

zamustrowano pilotów, wszystkich prosto
po szkoleniach. W efekcie na okr´t skiero-
wano Jana Nagórskiego, który podczas po-
stoju w Helsingforsie, dokàd jednostk´
przebazowano w ciàgu kilku miesi´cy pro-
wadzi∏ intensywne szkolenie pilotów. 

W drugiej po∏owie wrzeÊnia 1915 roku
Orlica przebazowana zosta∏a do Zatoki Ry-
skiej, co by∏o efektem wzmo˝enia dzia∏al-
noÊci niemieckich samolotów nie tylko
nad frontem rosyjsko-niemieckim w tym
rejonie, ale tak˝e nad akwenami Morza
Ba∏tyckiego, gdzie prowadzone by∏y dzia∏a-
nia morskie. 

Wodnosamoloty Orlicy prowadzi∏y roz-
poznanie lotnicze, os∏ania∏y w∏asne okr´ty
stojàce na pozycjach bojowych i prowadzà-
ce ostrza∏, g∏ównie niemieckich pozycji là-
dowych w rejonie zatoki ryskiej, a tak˝e ko-
rygowa∏y one taki˝ ostrza∏, prowadzàc po-
nadto tak˝e bombardowanie wrogich pozy-
cji. Wodnosamoloty Orlicy by∏y w tych za-
daniach wspierane tak˝e przez samoloty
dzia∏ajàce z baz làdowych, w tym z lotniska
Kilkond umiejscowionego na Ozylii. 

25 wrzeÊnia 1915 roku Orlica wraz z in-
nymi okr´tami przeprowadzi∏a operacj´
skierowanà przeciwko niemieckiej piecho-

cie w rejonie Dêwiny. Zespó∏ ten ogniem
dzia∏ okr´towych wspar∏ w∏asnà piechot´,
w efekcie czego odzyska∏a ona utracone do-
tychczas pozycje. Rosyjskie okr´ty dzia∏a∏y
na tych wodach aktywnie wspierajàc swoje
wojska. Pozosta∏y na tych wodach do 4 paê-
dziernika.

W tym samym czasie, dowodzàcy fron-
tem Pó∏nocnym genera∏ N.W. Ruzskij, po-
stanowi∏ dokonaç desantu na ty∏ach wojsk
niemieckich. Uznano, ˝e taki desant mo˝-
na wysadziç w rejonie Roen, dok∏adnie
na pó∏wyspie Domesnäs. Do os∏ony tego
desantu, zdecydowano si´ u˝yç wi´kszoÊci
si∏ morskich, jakimi dysponowano na wo-
dach Zatoki Ryskiej. W sk∏ad tej „armady”
wesz∏a tak˝e Orlica. W ramach tej operacji
wodnosamolotom Orlicy nakazano prowa-
dzenie rozpoznania lotniczego i obron´
przeciwlotniczà. Operacja rozpocz´∏a si´ 22
paêdziernika 1915 roku o godzinie 05.50.
Wodnosamoloty podczas desantowania
wojsk rosyjskich prowadzi∏y os∏on´ tych
dzia∏aƒ z powietrza, a tak˝e dokona∏y bom-
bardowania napotkanej niemieckiej pie-
choty i rejonu miasta Domesnäs. Oko∏o go-
dziny 13.00, po zniszczeniu wszelkich nie-
mieckich instalacji wojskowych w rejonie
desantu wojska rosyjskie dokona∏y plano-
wanego odwrotu na okr´ty, które powróci-
∏y do baz. Orlica, w tej ma∏ej skàdinàd ope-
racji, potwierdzi∏a w pe∏ni swoja przydat-
noÊç na ówczesnym polu walki. 

Jesienne dzia∏ania Orlicy ujawni∏y k∏opo-
ty w aktywnym wykorzystaniu wodnosamo-
lotów, w efekcie za konieczne uznano prze-
budowanie hangaru okr´tu. Napraw´ do-
konano w stoczni sandwiƒskiej w Helsing-
forsie. Po remoncie okr´t przejà∏ nowy do-
wódca, kapitan II rangi I.N. Romaszew.
Pod jego to dowództwem okr´t w dniach 23
maja-2 czerwca przeszed∏ do Piotrogrodu.
Tam dokonano na jednostce dalszym

I WOJNA ÂWIATOWA

16 NNrr  5566  ((66//22000022)) ••  OOKKRR¢¢TTYY  WWOOJJEENNNNEE

Orlica rys. Siegfried Breyer



zmian, w celu przyj´cia na pok∏ad nowego
typu wodnosamoloty, M-9. Prace te nadzo-
rowa∏ ponownie kierunkiem in˝yniera I. E.
Chrapowicki. Zamontowano nowe blokady
dla bazujàcych na pok∏adzie wodnosamolo-
tów. Wymieniono tak˝e dêwigi u˝ywane
do spuszczania na wod´ i podnoszenia ich
na pok∏ad okr´tu. Nowe mia∏y noÊnoÊç 2
ton. Te i inne drobne zmiany, pozwoli∏y Or-
licy powróciç do aktywnych dzia∏aƒ.

Powrót okr´tu do dzia∏aƒ, zbieg∏ si´
z w∏àczeniem go do zespo∏u taktycznego
dzia∏ajàcego na wodach Zatoki Ryskiej. Po-
nownie jego wodnosamoloty prowadzi∏y
rozpoznanie lotnicze i os∏ania∏y z powietrza
w∏asne okr´ty, zw∏aszcza te na wysuni´tych
pozycjach ogniowych. 

Intensywne walki rozegra∏y si´ 2 lipca
1916 roku, kiedy to os∏aniajàc w∏asne okr´-
ty i przeciwdzia∏ajàc akcjom niemieckim sa-
molotów, w walkach powietrznych piloci
Orlicy zestrzelili 3 ich samoloty. Podobny
charakter mia∏y tak˝e walki w dniu nast´p-
nym. W tym czasie w rejonie Zatoki Ryskiej
operowa∏ niemiecki transportowiec wod-
nosamolotów Glinder. 

15 lipca 1916 roku Orlica w ramach
wi´kszego zespo∏u rosyjskiego pojawi∏a si´
w rejonie DêwinoujÊcia. Tam rosyjskie
okr´ty poprowadzi∏y ostrza∏ artyleryjski po-
zycji niemieckiej piechoty. Wodnosamoloty
Orlicy os∏ania∏y ca∏oÊç tej operacji. Prowa-

dzi∏y one w nast´pnych dniach tak˝e bom-
bardowanie niemieckich pozycji w rejonie
Kammern. W po∏owie wrzeÊnia 1916 roku
na wodach Zatoki Ryskiej pojawi∏y trzy nie-
mieckie okr´ty podwodne UB 30, UB 31
i UB 33. Dowodzàcy na wodach zatoki ro-
syjskim zespo∏em kontradmira∏ Kiedrow
nakaza∏ swoim kontrtorpedowcom i wod-
nosamolotom z Orlicy poszukiwanie nie-
mieckich jednostek, natychmiast po uzy-
skaniu pierwszych sygna∏ów o ich pojawie-
niu si´ na tych wodach. Podj´te dzia∏ania
nie przynios∏y sukcesu, g∏ównie dlatego, ˝e
niemieckie okr´ty podwodne po przepro-
wadzeniu bezowocnego rajdu po wodach
zatoki schroni∏y si´ u ujÊcia rzeki Irbe, gdzie
pozostawa∏y pod os∏onà niemieckich samo-
lotów z nieodleg∏ego wodowiska Angern,
gdzie bazowa∏y niemieckie wodnosamolo-
ty. Odkryte tam 30 wrzeÊnia, wobec nieuda-
nych prób ataków z powietrza ostatecznie
sp∏oszone stamtàd zosta∏y dopiero przez
lekkie si∏y nawodne floty rosyjskiej. 

Okr´t ponownie skierowano, po tych
walkach, do Helsingforsu, na kolejny drob-
ny remont. Okr´t 13 lipca 1917 roku wy-
szed∏ na próby maszyn, jednak w trakcie te-
go rejsu wszed∏ ona na mielizn´, uszkadza-
jàc poszycie. Uszkodzenia by∏y powa˝ne, bo
wdzierajàca si´ do kad∏uba woda, nie zosta-
∏a powstrzymana przez grodzie wodoszczel-
ne, co zagrozi∏o samej jednostce. W efekcie

ponownie trafi∏ do stoczni remontowej,
a tam do suchego doku. Dopiero 11 kwiet-
nia 1918 roku Orlica wysz∏a z Helsingfosu
i po pi´ciu dniach trudnej ˝eglugi, na oblo-
dzonym akwenie, wesz∏a do portu
w Kronsztadzie. Do maja okr´t pozostawa∏
w porcie kronsztadzkim. Okr´t w tym cza-
sie opanowali zrewoltowani marynarze,
w efekcie ostatecznie utraci∏ on swoje bojo-
we znaczenie. 

27 lipca 1918 roku okr´t rozbrojono
i sprzedano (przekazano) do s∏u˝by cywil-
nej, podporzàdkowujàc go Narodowemu
Komisariatowi ds. transportu morskiego.
Jednostka zosta∏a przemianowana na Sowet 

S∏u˝ba bojowa Orlicy w toku pierwszej
wojny Êwiatowej potwierdzi∏a przydatnoÊç
tego typu okr´tów na morskim polu walki,
a tak˝e koncepcje jej wprowadzenia
do s∏u˝by we Flocie Ba∏tyckiej. Pomimo
wszystkich swoich wad, na doÊç ograniczo-
nym akwenie Ba∏tyku okaza∏a si´ okr´tem
przydatnym.

Sowet
W latach 1918-1930 Sowet wykorzysty-

wany by∏ jako statek transportowo-pasa˝er-
ski na Morzu Ba∏tyckim. W 1930 roku prze-
bazowany zosta∏ do W∏adywostoku na Da-
lekim Wschodzie, rozpoczynajàc ostatni
okres swojej morskiej s∏u˝by. Tam w∏àczo-
no go w sk∏ad Floty transportowej Dalekie-
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go Wschodu. Razem z transportowcem
Kreczet Sowet pod dowództwem nowego
kapitana, I.A. Finjakina obs∏ugiwa∏ lini´
ekspresowà z W∏adywostoku poprzez Saw-
gawan do Aleksandrowska. Statek przewo-
zi∏ tak˝e ludzi i towary do Nagajewa i Pie-
tropaw∏owska. W lutym 1934 roku Sowet
pod dowództwem nowego kapitana W.P. Si-
dijewa ze sterowcami na pok∏adzie wyszed∏
w stron´ Czukotki, gdzie wzià∏ udzia∏
w operacji ratunkowej statku pasa˝erskiego
Czeluskin. Na Morzu Ochockim, okaza∏o
si´ ˝e maszynownia okr´tu jest w fatalnym
stanie, b´dàcym efektem intensywnej i wie-
loletniej eksploatacji i okr´t musia∏ udaç si´
do portu w Pietropaw∏owsku Kamczackim,

gdzie wyokr´towano z niego ca∏y jego ∏adu-
nek. Statek skierowano do generalnego re-
montu. 

W koƒcu lipca 1938 roku, w obliczu kon-
fliktu zbrojnego pomi´dzy ZSRR i Japo-
nià, statek skierowano do operacji trans-
portowania wojsk i uzbrojenia dla walczà-
cych oddzia∏ów. 

Wybuch II wojny Êwiatowej zasta∏ statek
na Dalekim Wschodzie, podobnie zresztà
jak i agresja niemiecka na ZSRR w czerw-
cu 1941 roku. Statek nie by∏ nadmiernie wy-
korzystywany w czasie tej wojny, g∏ównie
na swoje niewielkie ju˝ mo˝liwoÊci. Pomi-
mo tego przekazany na z∏omowanie zosta∏
dopiero w 1964 roku.

Orlica przez wiele jeszcze lat by∏a symbo-
lem rosyjskich prób wykorzystania lotnic-
twa zaokr´towanego. Jej historia, pe∏-
na zwrotów do dziÊ fascynuje mi∏oÊników
okr´tów wojennych. 
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Brytyjski krà˝ownik liniowy Repulse po wejÊciu do s∏u˝by, 1917 rok.
fot. zbiory Siegfried Breyer

FOTOKOLEKCJA

Dane taktyczno-techniczne Orlicy

WWyyppoorrnnooÊÊçç: 3 800 ton

DD∏∏uuggooÊÊçç: 91,5 m

SSzzeerrookkooÊÊçç: 12,2 

ZZaannuurrzzeenniiee: 5,3 m

MMoocc  mmaasszzyynn: 1 200 KM

PPrr´́ddkkooÊÊçç: 12 w´z∏ów

ZZaassii´́gg: 5 000 Mm przy 9 w´z∏ach

UUzzbbrroojjeenniiee: 8 x 75 mm; 2 km, 4 wodnosamoloty

(plus jeden przewo˝ony w hangarze

w cz´Êciach)

ZZaa∏∏ooggaa: 170 marynarzy (w tym 8 oficerów)



U 7

Zlecenia udzielono 20 lipca 1934 r., bu-
dow´ rozpocz´to: 11 marca 1935 r. (nr
stoczniowy 541), wodowany: 29 czerwca
1935 r., ukoƒczony: 18 lipca 1935 r. Stocz-
nia: Krupp-Germaniawerft w Kilonii.

Po zakoƒczeniu budowy zosta∏ przydzie-
lony do Szkolnej Flotylli w Neustadt,
a pierwszym dowódcà zosta∏ kpt. Kurt Fre-
iwald. Od wrzeÊnia 1935 r. jednostka zosta-
∏a przydzielona do Szko∏y Zwalczania
Okr´tów Podwodnych. Na jej pok∏adzie
doskonalili swe umiej´tnoÊci hydroakusty-
cy. 3 paêdziernika 1937 r. dotychczasowy
dowódcà zszed∏ z okr´tu i do 10 lutego
1938 r. stanowisko to by∏o nie obsadzone.
Od 10 lutego 1938 r. do 5 lutego 1939 r.
na mostku stanà∏ por. Otto Salmann. 

Po rozpocz´ciu dzia∏aƒ wojennych w dniu
1 wrzeÊnia 1939 r. okr´t wykorzystywany by∏
nadal jako jednostka szkolna, pomimo pe∏-
nej gotowoÊci wyjÊcia na patrol bojowy.

Pierwszy patrol

24 sierpnia 1939 r. wyp∏ynà∏ z Neustadt
pod dowództwem por. Werner Heidela
(dowodzi∏ od 18 lutego 1939 r.). Jego zada-
niem by∏o patrolowanie Kattegatu w po-
szukiwaniu polskich jednostek usi∏ujàcych
przedostaç si´ z Ba∏tyku do W. Brytanii. 8
wrzeÊnia 1939 r. powróci∏ do Kilonii. 

Drugi patrol

18 wrzeÊnia 1939 r. wyp∏ynà∏ z Kilonii
z zadaniem operacji w rejonie norweskich

wybrze˝y. 22 wrzeÊnia o godz. 14.30 na po-
zycji 60° 07” N i 04° 37” E (na po∏udniowy
- zachód od Bergen) storpedowa∏ i zatopi∏
brytyjski transportowiec s/s Akenside
(2 694 BRT). 29 wrzeÊnia o godz. 08.55
na pozycji 60° 15” N i 04° 41” E (po∏udnio-
wy - zachód od Bergen) storpedowa∏ i za-
topi∏ norweski transportowiec s/s Takstaas
(1 830 BRT). Po tym sukcesie powróci∏ 3
paêdziernika 1939 r. do Kilonii. 13 paê-
dziernika 1939 r. dotychczasowy dowódca
U - boota przekaza∏ swoje obowiàzki skie-
rowanemu na to stanowisko kpt. Karlowi
Schrottowi. 

Trzeci patrol

3 marca 1940 r. wyruszy∏ z Kilonii na ko-
lejny patrol. Nieznane sà szczegó∏y tego
rejsu. 8 marca zawinà∏ do Wilhelmshaven.
Patrol przerwano prawdopodobnie z uwa-
gi na awari´. 

Czwarty patrol

14 marca 1940 r. wyruszy∏ z zadaniem
zwalczania alianckich okr´tów podwod-
nych na zachód od Skagerraku. Nie nawià-
zujàc ˝adnego kontaktu powróci∏ do bazy
19 marca 1940 r.

Piàty patrol

3 kwietnia 1940 r. U 7 wyp∏ynà∏ w morze
z rozkazem wzi´cia udzia∏u w operacji
Hartmut. W tym czasie wszystkie b´dàce
do dyspozycji operacyjnej U-booty zosta∏y
skierowane w rejon norweskiego wybrze˝a,
gdzie mia∏y od 9 kwietnia atakowaç alianc-

kie jednostki i wspieraç w∏asne oddzia∏y
wysadzone na làd w ramach inwazji. U 7
zosta∏ przydzielony do 9 Grupy U-bootów
operujàcych na wschód od Szetlandów.
Po kilku dniach zosta∏ skierowany w kie-
runku Norwegii, gdzie oddzia∏ z∏o˝ony
z cz∏onków za∏ogi okr´tu 11 kwietnia wylà-
dowa∏ na brzegu i przez trzy dni okupowa∏
latarni´ morskà na wyspie Marstein. Po pa-
trolu, w rejonie Bergen, 21 kwietnia 1940 r.
zawinà∏ do Kilonii. 

Szósty patrol

7 maja 1940 r. wyp∏ynà∏ z Kilonii z za-
daniem patrolowania podejÊç do Rotterda-
mu i atakowaniu alianckiej ̋ eglugi wiozàcej
posi∏ki dla walczàcej Holandii. 15 maja uzu-
pe∏ni∏ paliwo w Wilhelmshaven i nast´pne-
go dnia ponownie wyruszy∏ na przerwany
patrol. 18 maja 1940 r. zawinà∏ do Kilonii. 

Okr´t do koƒca II wojny Êwiatowej nie
wyszed∏ ju˝ na ˝aden patrol bojowy.
W dniu 1 lipca 1940 r. zosta∏ przydzielony
do 21 Flotylli Okr´tów Podwodnych w Pi-
∏awie. We wrzeÊniu (paêdzierniku?) 1940 r.
okr´t opuÊci∏ dotychczasowy dowódca,
a jego miejsce zajà∏ por. Günther Reeder,
który pe∏ni∏ swe obowiàzki do stycznia
1941 r. S∏u˝àc w sk∏adzie w 21 Flotylli ko-
lejnymi dowódcami okr´tu byli:

• styczeƒ 1941 r.-luty 1941 r. tymczaso-
wo por. Ernst-Ulrich Brüller

• luty 1941 r.-29 marca 1941 r. por.
Günther Reeder

• 30 marca 1941 r.-16 czerwca 1941 r.
por. Hans-Günther Kuhlmann
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• 17 czerwca 1941 r.-15 stycznia 1942 r.
por. Heinrich Schmid

• 16 stycznia 1942 r.-7 paêdziernika 1942
r. por. Siegfried Koitschka

• wrzesieƒ 1942 r.-grudzieƒ 1942 r. por.
Otto Hübschen (w zast´pstwie)

• 8 paêdziernika 1942 r.-styczeƒ 1944 r.
por. Hans Schrenck

• styczeƒ 1944 r.-18 luty 1944 r. por.
Günther Loeschke

18 lutego 1944 r. zatonà∏ na zachód
od Pi∏awy (pozycja 54° 25” N i 19° 50” E)
w wyniku wypadku przy zanurzaniu. Ra-
zem z okr´tem zgin´∏a ca∏a za∏oga — dwu-
dziestu oÊmiu ludzi.

U 8
Zlecenia udzielono 20 lipca 1934 r., bu-

dow´ rozpocz´to: 25 marca 1935 r. (nr
stoczniowy 542), wodowany: 16 lipca 1935
r., ukoƒczony: 5 sierpnia 1935 r. Stocznia:
Krupp-Germaniawerft w Kilonii.

Po zakoƒczeniu budowy zosta∏ przydzie-
lony do Szkolnej Flotylli w Neustadt
(nad Zatokà Lubeckà), a pierwszym do-
wódcà zosta∏ kpt. Harald Grosse. 4 listopa-
da 1936 r. dowódcà by∏ kpt. Georg Peters,
którego od 2 wrzeÊnia do 29 paêdziernika
1938 r. zast´powa∏ kpt. Otto Schuhart.
W dniu 5 wrzeÊnia 1939 na to stanowisko
zosta∏ skierowany kpt. Wolf-Harro Stie-
bler. Miesiàc póêniej (14 paêdziernika) do-
wódcà zosta∏ kpt. Heinrich Lehmann-Wil-
lenbrock. Od 30 listopada 1939 r. nowym

dowódcà zosta∏ kpt. Georg-Heinz Michel.
3 stycznia 1940 r. jednostka zosta∏a przy-
dzielona do Ubootabwehrschule (UAS —
Szko∏a ZOP), gdzie pozosta∏a do kwietnia
nast´pnego roku. Od 13 kwietnia 1940 r.
zosta∏ przydzielony do 1 Flotylli Okr´tów
Podwodnych w Kilonii jako jednostk´
szkolnà. 

Pierwszy patrol

19 maja 1940 r. wyp∏ynà∏ z Kilonii
pod dowództwem kpt. Eitela-Friedricha
Kentrata (dowodzi∏ od 5 maja 1940 r.). Je-
go zadaniem by∏o przeprowadzenie patro-
lu na zachód od Orkadów i w Pentland
Firth. 4 czerwca zachorowa∏ dowódca
okr´tu i U 8 skierowa∏ si´ do portu Es-
bjerg (Dania) i nast´pnego dnia na redzie
zosta∏ przekazany na duƒski holownik,
który przewióz∏ chorego do miejscowego
szpitala. 7 czerwca 1940 r. okr´t podwod-
ny zawinà∏ do Kilonii pod dowództwem
por. Heinza Steina. Od 10 czerwca do 6
lipca 1940 r. dowódcà okr´tu by∏ por. Wal-
ter Kell, który swe obowiàzki przekaza∏ 7
lipca 1940 r. por. Hansowi-Jürgenowi Ze-
tzsche.

Okr´t do koƒca II wojny Êwiatowej nie
wyszed∏ ju˝ na ˝aden patrol bojowy.
W dniu 1 lipca 1940 r. zosta∏ przydzielony
do 24 Flotylli Okr´tów Podwodnych
w Gdaƒsku i Gdyni/Wilhelmshaven. 13
wrzeÊnia 1940 r. dowództwo nad okr´tem
przejà∏ ponownie por. Walter Kell, który

pe∏ni∏ swe obowiàzki do grudnia 1940 r. 18
grudnia 1940 r. okr´t zosta∏ przeniesiony
do 22 Flotylli Okr´tów Podwodnych. Ko-
lejnymi dowódcami byli:

• 18 grudnia 1940 r.-25 kwietnia 1941 r.
kpt. Hinrich Heinsohn

• 26 kwietnia 1941 r.-22 maja 1941 r.
kpt. Ulrich Borcherdt

• 23 maja 1941 r.-31 lipca 1941 r. por.
Rolf Steinhaus

• 1 sierpieƒ 1941 r.-16 maja 1942 r. por.
Horst Deckert

• 17 maja 1942 r.-15 marzec 1943 r. por.
Rudolf Hoffmann

• 16 marzec 1943 r.-12 maja 1944 r. por.
Alfred Werner

• 13 maj 1944 r.-24 listopad 1944 r. por.
Jürgen Iversen

• 25 listopad 1944 r.-31 marca 1945 r.
por. Jürgen Kriegshammer

Po marcu 1945 r. jednostka nie by∏a ju˝
wykorzystywana w jakimkolwiek celu i 2
maja 1945 r. zosta∏a samozatopiona w IV.
Êluzie Kana∏u Kiloƒskiego (oddanej
do u˝ytku 7 listopada 1942 r.), noszàcej na-
zw´ admira∏a Raedera (Raederschleuse)
niedaleko Wilhelmshaven.

U 9
Zlecenia udzielono 1 grudnia 1934 r.,

budow´ rozpocz´to: 8 kwietnia 1935 r. (nr
stoczniowy 543), wodowany: 30 lipca 1935
r., ukoƒczony: 21 sierpnia 1935 r. Stocznia:
Krupp-Germaniawerft w Kilonii.
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Pierwszym dowódcà okr´tu zosta∏ kpt.
Hans-Günther Looff, który pe∏ni∏ swe obo-
wiàzki do 30 wrzeÊnia 1935 r. Po zakoƒcze-
niu budowy jednostka zosta∏a przydzielo-
na do 1 Flotylli Okr´tów Podwodnych
w Kilonii. Rozporzàdzeniem G∏ównodo-
wodzàcego Marynarki Wojennej (Oberbe-
fehlshaber der Kriegsmarine) adm. Ra-
edera nowo oddany do s∏u˝by U-boot kon-
tynuowaç mia∏ tradycje swojego s∏ynnego
poprzednika z okresu I wojny Êwiatowej,
czego widocznym znakiem by∏ order ˚ela-
znego Krzy˝a (z koronà Hohenzollernów,
du˝à literà „W” poÊrodku i datà 1914)
umieszczony na lewej stronie kiosku, który
widnia∏ tam, z przerwami, przez ca∏y okres
s∏u˝by jednostki, a˝ do jej zniszczenia w ru-
muƒskiej Konstancy. 1 paêdziernika 1935
r. dowódca okr´tu zosta∏ kpt. Werner von
Schmidt, który pe∏ni∏ swoje obowiàzki
do 30 wrzeÊnia 1937 r. 

Pierwszy patrol

Na pierwszy wojenny patrol wyp∏ynà∏ 25
sierpnia 1939 r. z Wilhelmshaven pod do-
wództwem kpt. Ludwiga Mathesa (dowo-
dzi∏ od 1 paêdziernika 1937 r.). Jego zada-
niem by∏o przeprowadzenie patrolu razem
z U 19 na wodach oblewajàcych wschodnie
wybrze˝a Szkocji. 15 wrzeÊnia 1939 r. po-
wróci∏ do Kilonii. Po skoƒczonym patrolu
dosz∏o do zmiany na stanowisku dowódcy
okr´tu, które 19 wrzeÊnia 1939 r. objà∏ por.
Max Schulte. W dniu 30 grudnia 1939 r.
dosz∏o do kolejnej zmiany dowódcy, które
objà∏ por. Wolfgang Lüth.

Drugi patrol

16 stycznia 1940 r. okr´t wyp∏ynà∏ z Kilo-
nii otrzymujàc zadanie patrolowania w re-
jonie Kinnairds Head. Podczas drogi 18
stycznia o godz. 23.53 na pozycji 54° N i 03°
40” E (na pó∏nocny zachód od wyspy Te-
xel) dosz∏o do spotkania z szwedzkim
transportowcem s/s Flandria (1 179 BRT),
który zosta∏ storpedowany i zatopiony.
W meldunku radiowym jego pojemnoÊç
zosta∏a zawy˝ona do 4 000 BRT. Nast´pne-
go dnia o godz. 01.45 na pozycji 54° N i 03°
30” E (na pó∏nocny zachód od wyspy Te-
xel) natrafiono na kolejny szwedzki trans-
portowiec s/s Patria (1 188 BRT), który za-
tonà∏ po storpedowaniu. W meldunku ra-
diowym ponownie jego pojemnoÊç zosta∏a
zawy˝ona tym razem do 8 000 BRT. Po wy-
strzeleniu wszystkich torped U 9 powróci∏
do Wilhelmshaven 22 stycznia 1940 r. 

Trzeci patrol

5 lutego 1940 r. jednostka wyruszy∏a
z Wilhelmshaven z zadaniem postawienia
min w Moray Firth. 10 lutego postawiono
dziewi´ç min na po∏udniowy zachód od la-

tarni morskiej Tarbat Ness. Jedynà ofiarà
tego pola minowego zosta∏ w dniu 4 maja
1940 r. (!) udajàcy si´ ze Scapa Flow do In-
vergordon brytyjski zbiornikowiec San Ti-
burcio (5 995 BRT, rok budowy: 1921, ar-
mator: Eagle Oil and Shipping Co Ltd.) z 2
193 tonami oleju nap´dowego i 12 wodno-
samolotami (w cz´Êciach) typu Sunder-
land, który po 40 minutach od chwili pode-
rwania si´, ∏amiàc si´ na dwie cz´Êci zato-
nà∏ w namiarze 330° w odleg∏oÊci 4 Mm
od wspomnianej latarni. Ca∏a za∏oga, tzn.
40 ludzi zdo∏a∏a si´ uratowaç. Po postawie-
niu min okr´t podwodny pop∏ynà∏ na pó∏-
noc i 11 lutego na pozycji 58° 51” N i 01°
54” E (ma wschód od Orkadów) o godz.
18.20 zatopi∏ celnà torpedà estoƒski trans-
portowiec s/s Linda (1 213 BRT). W mel-
dunku radiowym jego pojemnoÊç zosta∏a
zawy˝ona do 2 000 BRT. 17 lutego U 9 po-
wróci∏ do portu wyjÊcia. 

Czwarty patrol

14 marca 1940 r. wyruszy∏ na Morze Pó∏-
nocne z zadaniem zwalczania alianckich
okr´tów podwodnych. Nie napotkawszy
na nieprzyjaciela 20 marca 1940 r. powró-
ci∏ do Wilhelmshaven.

Piàty patrol

4 kwietnia 1940 r. U 9 wyp∏ynà∏ w morze
z rozkazem wzi´cia udzia∏u w operacji
Hartmut. Jednak usterka techniczna zmu-
si∏a jednostk´ do powrotu do bazy, gdzie
dokonano pospiesznych napraw. Ponowne
wyjÊcie w morze nastàpi∏o 6 kwietnia.
W tym czasie wszystkie b´dàce do dyspozy-
cji operacyjnej U-booty zosta∏y skierowane
w rejon norweskiego wybrze˝a, gdzie mia-
∏y od 9 kwietnia atakowaç alianckie jed-
nostki i wspieraç w∏asne oddzia∏y wysadzo-
ne w ramach inwazji na làd. U 9 otrzyma∏
przydzia∏ do 3 Grupy U-bootów, które
operowa∏y w rejonie Bergen. 14 kwietnia
alianckie oddzia∏y wylàdowa∏y w Namsos
i Andalsnes. Natychmiast, w kierunku obu
miejsc desantowania skierowano niemiec-
kie okr´ty podwodne, które nocà 14/15
kwietnia pobra∏y w Bergen paliwo z nie-
mieckich zbiornikowców. U-boot skiero-
wa∏ si´ nast´pnie w stron´ Andesund,
gdzie mia∏ przeszkodziç w wy∏adowaniu
kolejnych fali desantu. 20 kwietnia o godz.
12.48 bezskutecznie zaatakowa∏ polski
niszczyciel B∏yskawica. Po tym ataku 24
kwietnia 1940 r. powróci∏ do Kilonii. 

Szósty patrol

5 maja 1940 r. wyruszy∏ z portu z zada-
niem przeprowadzenia patrolu wzd∏u˝ ho-
lenderskich i belgijskich wybrze˝y na po∏u-
dnie od Den Helder. Ju˝ 9 maja o godz.
00.14 na pozycji 53° 40” N i 04° E storpedo-

wa∏ i zatopi∏ francuski okr´t podwodny
Doris (552 t std, dowódca: kmdr ppor. Fa-
vreul). Z zatopionego okr´tu nie odnale-
ziono ˝adnych rozbitków. W meldunku ra-
diowym wys∏ano informacj´ o zatopieniu
okr´tu podwodnego o wypornoÊci 1 500 t
std. Dwa dni póêniej o godz. 00.49 w pobli-
˝u p∏awy Westhinder zatopi∏ estoƒski
transportowiec s/s Viiu (1 908 BRT). Tego
samego dnia o godz. 14.00 na pozycji 51°
21” N i 02° 25” E (na pó∏nocny zachód
od Ostendy) storpedowa∏ i zatopi∏ brytyjski
transportowiec s/s Tringa (1 930 BRT).
W meldunku radiowym nadanym tego sa-
mego dnia wieczorem pojemnoÊç pierw-
szej jednostki zosta∏a zawy˝ona do 6 000
BRT, a drugiej do 4 000 BRT. 

Po wystrzeleniu wszystkich torped okr´t
skierowa∏ si´ do Wilhelmshaven, gdzie
w nocy 15/16 maja uzupe∏niono zapasy
amunicji, paliwa i prowiantu, a nast´pnie
powrócono do rejonu dzia∏aƒ. 23 maja
na pozycji 51° 29” N i 02° 38” E natrafiono
na niemiecki transportowiec s/s Sigurd
Faulbaum (3 256 BRT, r. bud. 1913, arma-
tor Max Faulbaum, port macierzysty Szcze-
cin {Stettin}, zaj´ty 10 maja w Antwerpii),
który z brytyjskà za∏ogà pryzowà kierowa∏
si´ do W. Brytanii. Po zaj´ciu odpowiedniej
pozycji o godz. 12.54 wystrzelono dwie tor-
pedy, które zatopi∏y statek. W meldunku
radiowym jego pojemnoÊç zosta∏a zawy˝o-
na do 3 500 BRT. Rankiem 24 maja pozy-
cja U 9 zosta∏ zlokalizowany przez brytyj-
skie niszczyciele, które przypuÊci∏y kilku-
godzinny atak na zanurzony okr´t pod-
wodny. W wyniku eksplozji bomb g∏´bino-
wych na okr´cie podwodnym zanotowano
szereg uszkodzeƒ, ale przeÊladowcom za-
brak∏o cierpliwoÊci i pozostawili uszkodzo-
nà jednostk´ w∏asnemu losowi. 30 maja
1940 r. okr´t podwodny zawinà∏ do Kilonii.
10 czerwca z okr´tu zszed∏ dotychczasowy
dowódca, a jego miejsce zajà∏ kpt. Wol-
fgang Kaufmann.

1 lipca 1940 r. jednostka zosta∏a przenie-
siona do 24 Flotylli Okr´tów Podwodnych
w Gdaƒsku, gdzie pe∏ni∏a rol´ okr´tu
szkolnego i operacyjnego. 20 paêdziernika
1940 r. ponownie nastàpi∏a zmiana na sta-
nowisku dowódcy, które objà∏ kpt. Jo-
achim Deecke. 30 paêdziernika U 9 zosta∏
przydzielony do 24 Flotylli Okr´tów Pod-
wodnych jako jednostka szkolna, a miesiàc
póêniej zasili∏ 21 Flotyll´ Okr´tów Pod-
wodnych w Pi∏awie. 8 czerwca 1941 r.
z okr´tu zszed∏ dotychczasowy dowódca,
a od 2 lipca jego miejsce zajà∏ kpt. Hans-
-Joachim Schmidt-Weichert, który pe∏ni∏
swoje obowiàzki do 15 wrzeÊnia 1943 r. 

W kwietniu 1942 r. podj´to decyzj´
o utworzeniu na Morzu Czarnym niemiec-
kiej flotylli okr´tów podwodnych. U 9 by∏
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trzecià jednostkà typu II B (po U 24
i U 19), która zosta∏a wytypowana do prze-
bazowania w ramach I Grupy. W maju
1942 r. skierowano jà do Kilonii, gdzie zde-
montowano ca∏e wyposa˝enie, a wa˝àcy
140 t std kad∏ub u∏o˝ony zosta∏ przy pomo-
cy ˝urawi portowych na pi´ciu pontonach,
które przez Kana∏ Kiloƒski pop∏yn´∏y
do Brunsbüttel. W tym czasie wi´kszoÊç za-
∏ogi zosta∏a skierowana na urlopy i ró˝no-
rodne kursy doskonalàce. Z tego miejsca,
¸abà kad∏ub przeholowano do Drezna-
-Übigau, gdzie go z kolei umieszczono
na dwóch 70 tonowych platformach ko∏o-
wych. Stàd, ten specjalistyczny zestaw ko∏o-
wy skierowano autostradà do Ingolstadt,
gdzie kad∏ub zosta∏ ponownie u∏o˝ony
na pontony i Dunajem przeholowany
do Linzu. W tamtejszym porcie zimowym,
kad∏ub ponownie spuszczono na wod´ i po-
mi´dzy dwoma barkami rzecznymi przeho-
lowano go do Rumunii. W Ga∏aczu (Ga-
la˛i) uzupe∏niono brakujàce wyposa˝enie
i U 9 28 paêdziernika 1942 r. zosta∏ ponow-
nie oddany do s∏u˝by. Nast´pnego dnia U-
-boot pop∏ynà∏ w dó∏ Dunaju do Suliny,
skàd 30 paêdziernika pod os∏onà lotnictwa
i lekkich si∏ nawodnych przeszed∏ do Kon-
stancy (Constan˛a) — bazy stacjonujàcej
tam 30 Flotylli Okr´tów Podwodnych.

Pomi´dzy listopadem 1942 r. i sierpniem
1944 r. okr´t podwodny wykona∏ dwana-
Êcie patroli bojowych skierowanych prze-
ciwko radzieckiej ˝egludze w rejonie Kau-
kazu. Wszystkie patrole rozpoczyna∏y
i koƒczy∏y si´ z regu∏y w Konstancy:

11 listopad 1942 r.-1 grudnia 1942 r. (Po-
ti-Batumi).

19 grudnia 1942 r.-7 stycznia 1943 r. (Po-
ti-Batumi).

3 luty 1943 r.-3 marca 1943 r. (Noworo-
syjsk-Tuapse)

17 kwietnia 1943 r.-10 maja 1943 r.
W czasie tego patrolu 5 maja (22 mile
na po∏udnie od przylàdka Picunda {mi´dzy
Gudautà a Gagrà — obecnie Gruzja) wy-
strzeli∏ pojedynczà torped´ w stron´ ra-
dzieckiego zbiornikowca Kreml (7 666
BRT). Po dziesi´ciu minutach us∏yszano
na zanurzonym okr´cie jej wybuch po za-
dzia∏aniu samolikwidatora.

20 maja 1943 r.-12 czerwca 1943 r. (Ad-
ler — Przylàdek Picunda). 16 czerwca 1943
r. okr´t wchodzi do stoczni w Ga∏aczu ce-
lem przeprowadzenia na nim prac zwiàza-
nych z wyd∏u˝eniem i poszerzeniem tylne-
go pomostu zwanego w ˝argonie marynar-
skim „ogródkiem zimowym” (niem. Win-
tergarten) i zainstalowania na nim poje-
dynczego dzia∏ka plot. kal. 20 mm. 

26 sierpnia 1943 r.-10 wrzeÊnia 1943 r.
(operacja zaminowania podejÊcia do portu
w Poti). Po tym patrolu dowództwo
nad okr´tem przejà∏ 15 wrzeÊnia por. He-
inrich Klapdor.

2 paêdziernika 1943 r.-6 listopada 1943
r. W dniu 12 paêdziernika bezskutecznie
zaatakowa∏ radziecki niszczyciel na pó∏-
nocny zachód od Ja∏ty. 29 paêdziernika
przes∏a∏ meldunek o prawdopodobnym za-
topieniu (na pó∏nocny-zachód od Soczi)
radzieckiego zbiornikowca (~ 3 000 BRT),
ale nie znalaz∏o to potwierdzenia po za-
koƒczeniu dzia∏aƒ wojennych.

28 listopada 1943 r.-25 grudnia 1943 r.
(Poti-Batumi).

19 luty 1944 r.-28 luty 1944 r. (patrol
przerwany z uwagi na wykrycie wody mor-
skiej w paliwie; jednostka zawin´∏a 24 lute-
go do Sewastopola). 

23 marca 1944 r.-6 kwietnia 1944 r. wyj-
Êcie na kolejny patrol z Konstancy. 30 mar-
ca w Teodozji, gdzie pobrano paliwo i pro-
wiant. Dzieƒ póêniej zameldowano o ze-
strzeleniu dwóch radzieckich samolotów
(zaliczono ostatecznie jedno zestrzelenie
— z ogólnej liczby osiemnastu maszyn typu
I∏-2, które tego dnia zaatakowa∏y okr´t
podwodny). Sam zosta∏ trafiony jednà
bombà w lewoburtowy zbiornik balastowy,
dowódca, por. Klapdor odniós∏ rany
od od∏amków bomb. Okr´t przerywa pa-
trol i wraca pod dowództwem (od 31 mar-
ca do 5 kwietnia) I oficera — por. Dehr-
manna przez Teodozj´ i Sewastopol (usu-
ni´cie uszkodzeƒ lewoburtowego Diesla)
do bazy. Od 5 do 6 kwietnia dowodzi∏ por.
Martin Landt-Hayen. 6 kwietnia 1944 r.
powrót do Konstancy. Po wejÊciu okr´tu
do portu na stanowisko dowódcy zosta∏
tymczasowo przydzielony kpt. Klaus Peter-
sen z U 24. Dotychczasowy dowódca (por.
Klapdor) trafi∏ do lazaretu.

26 kwietnia 1944 r.-28 maja 1944 r. 5 ma-
ja dowódca zg∏osi∏ zatopienie ma∏ego ku-
tra rybackiego (~50 BRT) ogniem dzia∏ek
kal. 20 mm w pobli˝u Tuapse (z poczàt-
kiem 1944 na wszystkich operujàcych
na tym akwenie U-bootach pojedyncze
dzia∏ka plot. zastàpiono zdwojonà lawetà
kal. 20 mm). 11 maja na pozycji 43° 50” N
i 39° 26” E zaobserwowano radziecki kon-
wój sk∏adajàcy si´ z zbiornikowca w eskor-
cie tra∏owca i dozorowca. Po zaj´ciu odpo-
wiedniej pozycji do ataku o godz. 16.32 wy-
strzelono torped´ akustycznà, która
po dwóch minutach i trzydziestu jeden se-
kundach eksplodowa∏a niszczàc ruf´ dozo-
rowca Szkwa∏. 17 maja dowódca okr´tu za-
meldowa∏ o uszkodzeniu radzieckiego
zbiornikowca 18 Mm na po∏udniowy
wschód od Gielend˝yku (dowódca twier-
dzi∏, ˝e po 46 sek. od chwili wystrzelenia
torpedy zaobserwowa∏ przez peryskop tra-
fienie w dziób). Ten sukces nie zosta∏ po-
twierdzony po zakoƒczeniu wojny. 25 maja
U 9 zosta∏ zaatakowany przez radziecki pa-
trolowiec na po∏udnie od Tuapse i w na-
st´pstwie doznanych uszkodzeƒ zawróci∏
do Konstancy. W czerwcu z okr´tu zszed∏
dotychczasowy dowódca, a na jego miejsce
powróci∏ por. Klapdor.

W okresie od 1 do 15 lipca 1944 na U 9
przeprowadzano próby z bronià stromoto-
rowà (niem. Werferwaffe). W tym celu po-
ni˝ej KLW, ale jeszcze powy˝ej st´pki,
do obu stron kad∏uba naciskotrwa∏ego,
pod kàtem 45 stopni przyspawano prowad-
nice do odpalania 6 pocisków rakietowych
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U 9 wychodzi z Konstancy na swój piàty patrol (20.05.1943 r.). Przy nabrze˝u rumuƒskie kutry
torpedowe Viforul (II)(7) i Vijelia (II)(6) eks-holenderskie typu TM zdobyte przez Niemców
i przekazane Rumunom w roku 1942. fot. zbiory „Deutsche U-Boote zum Schwarzer Meer“



kal. 300 mm. W czasie prób wykorzystywa-
no pociski rakietowe (nm. Wurfkörper)
kal. 300 mm lub tego samego typu lecz kal.
210 mm. Z uwagi na niewielkie wymiary
i wypornoÊç okr´tu testy nie zakoƒczy∏y si´
sukcesem.

15 lipca 1944 r.-11 sierpnia 1944 r.
(Krym — Tuapse — Soczi)

20 sierpnia 1944 r. stojàc przy nabrze˝u
portowym U 9 zosta∏ zatopiony o godz.
10.30 w czasie ataku radzieckich samolo-
tów na port (pozycja 44° 12” N i 28° 41” E).
W nalocie wzi´∏y udzia∏ szeÊçdziesiàt dwa
bombowce oraz osiemdziesiàt myÊliwców
i samolotów szturmowych. Nie uda∏o si´
ustaliç jakie straty ponios∏a za∏oga. Wrak
po podniesieniu 22 paêdziernika 1944 r.
przez radzieckie ekipy ratownictwa mor-
skiego (EPRON) umieszczono poczàtko-
wo w suchym doku w Konstancy, gdzie
uszczelniono kad∏ub, a pod koniec marca
1945 okr´t przeholowano do Niko∏ajewa,
gdzie go 19 kwietnia 1945 wciàgni´to na li-
st´ jednostek Floty Czarnomorskiej jako
TS 16 i przydzielono do szkolnej flotylli
okr´tów podwodnych. Z powodu nieop∏a-
calnoÊci dalszego remontu w dniu 25 listo-
pada 1945 podj´to decyzj´ o jego z∏omo-
waniu, które rozpocz´to 12 grudnia 1946 r.

U 10
Zlecenia udzielono 20 lipca 1934 r., bu-

dow´ rozpocz´to: 22 kwietnia 1935 r. (nr
stoczniowy 544), wodowany: 13 sierpnia

1935 r., ukoƒczony: 9 wrzeÊnia 1935 r.
Stocznia: Krupp-Germaniawerft w Kilonii.

Po zakoƒczeniu budowy zosta∏ przydzie-
lony do Szkolnej Flotylli w Neustadt,
a pierwszym dowódcà zosta∏ por. Heinz
Scheringer. 27 wrzeÊnia 1935 r. okr´t zosta∏
przydzielony do 1 Flotylli Okr´tów Pod-
wodnych. 21 grudnia 1935 r. nastàpi∏a
zmiana na stanowisku dowódcy, które objà∏
kmdr por. Werner Scheer. 1 maja 1936 r.
dowódcà zosta∏ kpt. Heinz Beduhn. Od 30
wrzeÊnia 1937 r. do 3 kwietnia 1938 r. do-

wódcà zosta∏ kpt. Hannes Weingärtner,
który na okres od paêdziernika 1937 r.
do sierpnia 1938 r. przekaza∏ swe obowiàz-
ki kpt. Heinrichowi Liebe. 4 paêdziernika
1937 r. jednostka zosta∏a przeniesiona do 3
Flotylli Okr´tów Podwodnych. Od 4 kwiet-
nia do 31 lipca 1938 r. dowództwo objà∏ kpt.
Herbert Sohler, a od 1 sierpnia 1938 r. do 4
stycznia 1939 r. dowództwo sprawowa∏ por.
Kurt von Gossler. Po rozpocz´ciu dzia∏aƒ
wojennych w dniu 1 wrzeÊnia 1939 r. okr´t
by∏ wykorzystywany jako jednostka szkol-
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Pe∏na ekspresji fotografia U 10. fot. zbiory Jaros∏aw Malinowski

Wrak U 9 po podniesieniu przez EPRON. Zwraca uwag´ brak wielu cz´Êci wyposa˝enia, m.in.
zdwojonej podstawy dzia∏ek plot. kal. 20 mm, która znajdowa∏a si´ na pomoÊcie na tylnej
cz´Êci kiosku. fot. zbiory „Deutsche U-Boote zum Schwarzer Meer“



na (od 14 kwietnia 1939 r.), chocia˝ by∏
w pe∏ni gotowy do wyjÊcia na patrol bojowy.

Pierwszy patrol

7 wrzeÊnia 1939 r. wyruszy∏ pod dowódz-
twem por. Wilhelma Schultza (dowodzi∏
od 5 stycznia 1939 r.) z Kilonii z zadaniem
patrolowania pó∏nocnej cz´Êci Morza Pó∏-
nocnego. 17 wrzeÊnia 1939 r. powróci∏
do portu wyjÊcia.

Drugi patrol

26 wrzeÊnia 1939 r. wyp∏ynà∏ z Kilonii
z zadaniem atakowania brytyjskich okr´-
tów w rejonie Orkadów. Nie napotykajàc
na ˝adne okr´ty powróci∏ do portu wyjÊcia
15 paêdziernika 1939 r. Tego samego dnia
nastàpi∏a zmiana na stanowisku dowódcy
okr´tu, które objà∏ por. Günther Lorentz.
RównoczeÊnie jednostka zosta∏a skierowa-
na do flotylli szkolnej, w sk∏adzie której po-
zosta∏a do 1 stycznia 1940 r. Jeszcze
przed kolejnym wyjÊciem z portu nastàpi∏a
kolejna zmiana na tym stanowisku i obo-
wiàzki dowódcy od stycznia 1940 r. objà∏
por. Joachim Preuss.

Trzeci patrol

28 stycznia 1940 r. wyp∏ynà∏ z portu
na kolejny patrol. Nic nie wiadomo o jego
przebiegu. 5 lutego 1940 r. zawinà∏ do Wil-
helmshaven.

Czwarty patrol

14 lutego 1940 r. okr´t podwodny wyp∏y-
nà∏ z portu z zadaniem operowania w po∏u-

dniowej cz´Êci Morza Pó∏nocnego w rejo-
nie North Hinder. 17 lutego o godz. 02.05
na pozycji 51° 50” N i 03° 19” E (na zachód
od Hoek van Holland) napotkano i zato-
piono torpedà norweski transportowiec s/s
Kvernaas (1 819 BRT). Nast´pnego dnia
o godz. 09.26 na tym samym akwenie (51°
54” N i 03° 01” E) natrafiono na kolejny
norweski transportowiec s/s Ameland (4
537 BRT), który zatonà∏ po trafieniu torpe-
dà. W dniu 20 lutego 1940 r. U 10 powró-
ci∏ do Wilhelmshaven. 

Piàty patrol

3 kwietnia 1940 r. U 10 wyp∏ynà∏ w mo-
rze z rozkazem wzi´cia udzia∏u w operacji
Hartmut. W tym czasie wszystkie b´dàce
do dyspozycji operacyjnej U-booty zosta∏y
skierowane w rejon norweskiego wybrze˝a,
gdzie mia∏y od 9 kwietnia atakowaç alianc-
kie jednostki i wspieraç w∏asne oddzia∏y
wysadzone na brzeg w ramach inwazji.
U 10 zosta∏ przydzielony do 9 Grupy U-bo-
otów operujàcych na wschód od Szetlan-
dów. Po kilku dniach zosta∏ skierowany
w kierunku Norwegii z zadaniem atakowa-
nia wszystkich alianckich jednostek p∏ynà-
cych wzd∏u˝ wybrze˝y. Nie napotkawszy
na nieprzyjaciela 23 kwietnia 1940 r. zawi-
nà∏ do Kilonii. Od 1 maja okr´t by∏ ponow-
nie wykorzystywany w charakterze jednost-
ki szkolnej.

Okr´t do koƒca II wojny Êwiatowej nie
wyszed∏ ju˝ na ˝aden patrol bojowy. 10
czerwca nastàpi∏a zmiana na stanowisku
dowódcy, które objà∏ kpt. Rolf Mützel-

burg. W dniu 1 lipca 1940 r. okr´t zosta∏
przydzielony do 21 Flotylli Okr´tów Pod-
wodnych w Pi∏awie. 29 listopada dosz∏o
do kolejnej zmiany na stanowisku dowód-
cy, które objà∏ kpt. Wolf-Rüdiger von Ra-
benau pe∏niàc swe obowiàzki do 9 czerwca
1941 r. Kolejnymi dowódcami byli:

• 10 czerwca 1941 r.-29 listopada 1941 r.
por. Kurt Ruwiedel

• 30 listopada 1941 r.-22 czerwca 1942 r.
por. Hans Karpf

• 23 czerwca 1942 r.-luty 1943 r. por.
Christian-Brandt Coester

• marzec (luty?) 1943 r.-luty 1944 r. por.
Wolfgang Strenger

• luty 1944 r.-lipiec 1944 r. por. Kurt Ah-
lers

1 sierpnia 1944 r. jednostka zosta∏a wy-
cofana z czynnej s∏u˝by, kiedy ta przebywa-
∏a Gdaƒsku, a nast´pnie przystàpiono
do jej z∏omowania. Jedna z wersji wspomi-
na o wysadzeniu okr´tu w powietrze pod-
czas odwrotu w 1945 r. 

U 11
Zlecenia udzielono 20 lipca 1934 r., bu-

dow´ rozpocz´to: 6 maja 1935 r. (nr stocz-
niowy 545), wodowany: 27 sierpnia 1935 r.,
ukoƒczony: 21 wrzeÊnia 1935 r. Stocznia:
Krupp-Germaniawerft w Kilonii.

Po zakoƒczeniu budowy zosta∏ przy-
dzielony do Szkolnej Flotylli w Neustadt,
a pierwszym dowódcà zosta∏ kpt. Hans-
-Rudolf Rˆsing. 1 paêdziernika 1937 r.
dosz∏o do zmiany na stanowisku dowódcy,
ale nie uda∏o si´ ustaliç, kto objà∏ obo-
wiàzki. Od 13 sierpnia 1938 r. dowódcà
by∏ kpt. Victor Schütze. 23 sierpnia 1939 r.
zosta∏ przeznaczony do zadaƒ szkolnych
i w pierwszych miesiàcach wojny nie osià-
gnà∏ gotowoÊci operacyjnej. 5 wrzeÊnia
1939 r. dosz∏o do zmiany na stanowisku
dowódcy, które objà∏ kpt. Georg Peters.
Od 1 czerwca do 30 listopada 1940 r. s∏u-
˝y∏ w 1 Flotylli Okr´tów Podwodnych
w Kilonii, a od 1 grudnia 1940 r. do 1 ma-
ja 1941 r. w 21 Flotylli Okr´tów Podwod-
nych w Pi∏awie. Nast´pnie od maja
do wrzeÊnia 1941 r. by∏ przydzielony jako
jednostka eksperymentalno-doÊwiadczal-
na do Nachrichtenmittelversuchskom-
mando (NVK) (zespó∏ doÊwiadczalny ds.
Êrodków ∏àcznoÊci). W czasie testów
w OÊrodku DoÊwiadczalnym przeprowa-
dzano badania nad pow∏okà zwanà Albe-
rich, która mia∏a rozpraszaç wiàzk´ ultra-
dêwi´ków wysy∏anych przez azdyk. W tym
celu jednostk´ powielono tworzywem po-
limerów izobutylenu (Oppanol-Hülle).
Po zakoƒczeniu prób od 1 paêdziernika
1941 r. zosta∏ przydzielony do 5 Flotylli
Okr´tów Podwodnych w Kilonii, gdzie
pozostawa∏ jako jednostka szkolna do lu-
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Oblodzony U 10 w bazie Wilhelmshaven w czasie ostrej zimy prze∏omu 1939/1940 r.
fot. zbiory Siegfried Breyer 



tego 1943 r. RównoczeÊnie dosz∏o do ko-
lejnej zmiany na stanowisku dowódcy,
które objà∏ 23 marca por. Gottfried Stol-
zenburg. Z dniem 28 lutego 1943 r. zosta∏
wcielony do 22 Flotylli Okr´tów Podwod-
nych w Gdyni. 13 lipca 1944 r. dosz∏o
do ostatniej zmiany na stanowisku do-
wódcy, które objà∏ por. Günther Dobe-
necker. 5 stycznia 1945 r. wycofany z s∏u˝-
by czynnej i 3 maja 1945 r. samozatopiony
w Kilonii przy nabrze˝u Arsena∏u Mor-
skiego. Po wojnie podniesiony z dna i po-
ci´ty na z∏om.

U 12
Zlecenia udzielono 20 lipca 1934 r., bu-

dow´ rozpocz´to: 20 maja 1935 r. (nr
stoczniowy 546), wodowany: 11 wrzeÊnia
1935 r., ukoƒczony: 30 wrzeÊnia 1935 r.
Stocznia: Krupp-Germaniawerft w Ki-
lonii.

Od paêdziernika 1935 r. do wrzeÊnia
1937 r. przydzielony do 1 Szkolnej Flotyl-
li Weddigen w Kilonii, a pierwszym do-
wódcà zosta∏ por. (nast´pnie kpt.) Werner
von Schmidt. W grudniu 1936 r. obowiàz-
ki dowódcy przejà∏ kpt. Hans Pauckstadt.
Od 1 paêdziernika 1937 r. w sk∏adzie 3
Flotylli Lohs w Kilonii przy równoczesnej
zmianie dowódcy na kpt. Dietricha von
der Roppa. W paêdzierniku 1938 r. do-
chodzi do ponownej zmiany na stanowi-
sku dowódcy, które obejmuje kpt. Kurt
von Gossler. 

W 1936 r. z powodu wadliwego materia-
∏u zastosowanego przy budowie okr´tu
o ma∏o nie dosz∏o do jego zatopienia w cza-
sie çwiczebnego zanurzenia. 

Pierwszy patrol

25 sierpnia 1939 r. wyp∏ynà∏ z Wilhelm-
shaven pod dowództwem kpt. Dietricha
von der Roppa (dowodzi∏ ponownie
od stycznia 1939 r.) z zadaniem patrolo-
wania wschodnich wybrze˝y W. Brytanii.
Po wybuchu dzia∏aƒ wojennych na Zacho-
dzie (3 wrzeÊnia 1939 r.) U 12 by∏ jednym
z pi´ciu jednostek tworzàcych lini´ patro-
lowà z pó∏nocy na po∏udnie w rejonie
Great Fisher Bank na Morzu Pó∏nocnym
(po∏udniowo-zachodni kraniec Norwe-
gii). Nie napotykajàc na alianckie jednost-
ki 9 wrzeÊnia 1939 r. powróci∏ do portu
wyjÊcia. 

Drugi patrol

23 wrzeÊnia 1939 r. wyp∏ynà∏ z Wil-
helmshaven z zadaniem patrolowania
wschodniego podejÊcia do kana∏u la Man-
che i atakowania jednostek przewo˝àcych
˝o∏nierzy do Francji. 8 paêdziernika 1939
r. najecha∏ w CieÊninie Kaletaƒskiej (re-
jon Dover) na jednà z 3 636 min morskich
po∏o˝onych mi´dzy Folkestone i Cap Gris
Nez. Zgin´∏a ca∏a za∏oga sk∏adajàca si´
z dwudziestu siedmiu ludzi. W dniu 29
paêdziernika 1939 w pobli˝u Dunkierki
morze wyrzuci∏o na brzeg cia∏o poleg∏ego

dowódcy, kapitana Dietricha von der
Roppa. 

U 13
Budowa rozpocz´ta: 20 czerwca 1935 r.

(nr stoczniowy 248), wodowany: 9 listopa-
da 1935 r., ukoƒczony: 30 listopada 1935 r.
Stocznia: Deutsche Werke AG w Kilonii.

Od listopada 1935 r. do grudnia 1939 r.
przydzielony do 1 Szkolnej Flotylli Weddi-
gen w Kilonii, a pierwszym dowódcà zosta∏
por. Hans-Gerrit von Stockhausen. Po roz-
pocz´ciu wojny flotylla uzyska∏a status
operacyjny. 

Pierwszy patrol

25 sierpnia 1939 r. wyp∏ynà∏ z Wilhelm-
shaven pod dowództwem kpt. Karla Dau-
blebsky von Eichhaina (dowodzi∏ od 1
paêdziernika 1937 r.) z zadaniem patrolo-
wania po∏udniowej cz´Êci Morza Pó∏noc-
nego. Do portu wyjÊcia powróci∏ 31 sierp-
nia 1939 r. 

Drugi patrol

2 wrzeÊnia 1939 r. wyp∏ynà∏ z Wilhelm-
shaven z zadaniem postawienia pola mi-
nowego w rejonie Orford Ness. Po dwu-
dniowym rejsie wykonano zadanie i 6
wrzeÊnia 1939 r. jednostka powróci∏a
do portu wyjÊcia. Pole minowe spowodo-
wa∏o zatopienie 10 wrzeÊnia o godz. 17.25
na pozycji 52° 11” N i 01° 43” W brytyjskie-
go transportowca s/s Magdapur (8 641
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Próby z bronià stromotorowà na czarnomorskich U-bootach Kriegsmarine Pod koniec roku 1943 dowództwo 30 Flotylli Okr´-
tów Podwodnych zacz´∏o na powa˝nie zastanawiaç si´ nad zwi´kszeniem si∏y ognia swoich jednostek, po tym jak dowódca U 18 (por.
Fleige), po swoim czwartym patrolu (27.10.-14.11.1943) zwróci∏ uwag´ na mo˝liwoÊç niespodziewanego zaatakowania z morza ce-
lów o charakterze militarnym w radzieckich bazach i portach, np. w Poti, Suchumi, Batumi (stojàce na redzie jednostki, stocznie, ra-
finerie, w´z∏y kolejowe itp.) za pomocà pocisków niekonwencjonalnych (nm. neuartige Geschosse). Wraz z pojawieniem si´ w Kon-
stancy ewakuowanych z Krymu wojsk (operacj´ zakoƒczono 13.05.1944) zwrócono uwag´ na wielolufowe moêdzierze typu „Nebel-
werfer 42”, z których odpalano m.in. pociski od∏amkowo-burzàce (Sprenggeschofß) o kalibrze 300 mm (d∏ugoÊç pocisku 123,6 cm;
masa g∏owicy bojowej w zale˝noÊci od wersji 45 lub 120 kg). Nale˝y jeszcze nadmieniç, ˝e ta niejako „oddolna” inicjatywa zwi´ksze-
nia si∏y ra˝enia nie ma zwiàzku z pierwszà — udanà zresztà — w historii próbà odpalenia pocisków rakietowych z g∏´bin morskich,
z pok∏adu U 511, co mia∏o miejsce ko∏o Peenemünde w czerwcu 1942. 



BRT) i 24 wrzeÊnia o godz. 01.00 w odle-
g∏oÊci 3,5 Mm na wschód od latarniowca
Aldeburgh francuskiego transportowca s/s
Phryné (2 660 BRT). Nieco wczeÊniej, bo
16 wrzeÊnia na pozycji 52° 14” N i 01° 43”
E ci´˝kich uszkodzeƒ dozna∏ brytyjski
transportowiec s/s City of Paris (10 902
BRT). 

Trzeci patrol

11 wrzeÊnia 1939 r. wyp∏ynà∏ z portu
z zadaniem atakowania brytyjskich okr´-
tów. P∏ynàc przez Morze Pó∏nocne 12
wrzeÊnia uratowano niemieckich lotników,
których maszyna rozbi∏a si´ z powodu awa-
rii. Po dotarciu na akwen operacyjny w re-
jonie Firth of Forth nie napotka∏ ˝adnych
celów godnych torped. Po ca∏kowicie nie-
udanym patrolu 3 paêdziernika 1939 r.
okr´t zawinà∏ do Kilonii. 

Czwarty patrol

25 paêdziernika 1939 r. wyruszy∏ z Kilo-
nii z zadaniem operacji na Morzu Pó∏noc-
nym i akwenie wokó∏ Kinnaridas Head. 30
paêdziernika o godz. 22.50 na pozycji 57°
38” N i 01° 45’W (rejon Peterhead) na-
tknà∏ si´ na konwój HX 5 B, z którego za-
topi∏ brytyjski transportowiec s/s Cairnmo-
na (4 666 BRT), p∏ynàcy z ∏adunkiem
drobnicy (m. in. we∏na, miedê, zbo˝e).
Do portu wyjÊcia powróci∏ 3 listopada
1939 r. 

Piàty patrol

15 listopada 1939 r. wyp∏ynà∏ z portu
z zadaniem patrolowania pó∏nocno-
-wschodnich wybrze˝y W. Brytanii w rejo-
nie Newcastle. Nie napotkawszy na nie-
przyjaciela 25 listopada 1939 r. powróci∏
do Kilonii. Po powrocie dosz∏o do zmiany
na stanowisku dowódcy, które objà∏ kpt.
Heinz Scheringer (lub ju˝ 6 listopada).

Szósty patrol

10 grudnia 1939 r. wyp∏ynà∏ z portu
z zadaniem postawienia min w Firth of
Tay. Po dwudniowym rejsie wykonano za-
danie i 14 grudnia 1939 r. powróci∏
do Wilhelmshaven. Po powrocie z rejsu
nastàpi∏a zmiana na stanowisku dowódcy,
które tymczasowo (16-28 grudnia) objà∏
por. Wolfgang Lüth i jeszcze w tym
samym miesiàcu przekaza∏ swe obowiàzki
ponownie kpt. Heinzowi Scheringerowi.
Miesiàc póêniej (3 stycznia) stanowisko
dowódcy objà∏ por. Max Schulte. Nieco
wczeÊniej — 1 stycznia 1940 r. jednostka
zosta∏a przydzielona do 1 Flotylli
Okr´tów Podwodnych z bazà w Kilonii.
Ofiarà postawionych min pad∏ 6 lutego
1940 r. estoƒski transportowiec s/s Anu
(1 421 BRT). 

Siódmy patrol

24 stycznia 1940 r. wyp∏ynà∏ z portu z za-
daniem patrolowania akwenu wokó∏ Kin-
nairds Head. 29 stycznia zameldowano
o uszkodzeniu transportowca w rejonie
Fraserburgha, co nie zosta∏o potwierdzone
po wojnie. 31 stycznia o godz. 00.43 natra-
fiono na norweski transportowiec s/s Start
(1 168 BRT), który zosta∏ zatopiony torpe-
dà. W meldunku radiowym jego pojem-
noÊç zosta∏a zawy˝ona do 4 000 BRT. 1 lu-
tego o godz. 01.43 na pozycji 57° 43” N i 02°
06” W (pó∏nocne wybrze˝e Szkocji na za-
chód od Orkadów) natrafiono na szwedzki
transportowiec s/s Fram (2 491 BRT), któ-
ry po storpedowaniu zatonà∏. 5 lutego 1940
r. jednostka powróci∏a do portu.

Ósmy patrol

16 lutego 1940 r. okr´t wyp∏ynà∏ z Wil-
helmshaven. Nic nie wiadomo na temat
przebiegu i rejonu operacyjnego tego pa-
trolu. 29 lutego 1940 r. powróci∏ do portu. 

Dziewiàty patrol

31 marca 1940 r. wyp∏ynà∏ z Wilhelm-
shaven z rozkazem wzi´cia udzia∏u w ope-
racji Hartmut. W tym czasie wszystkie b´-
dàce do dyspozycji operacyjnej U-booty
zosta∏y skierowane w rejon norweskiego
wybrze˝a, gdzie mia∏y od 9 kwietnia atako-
waç alianckie jednostki i wspieraç w∏asne
oddzia∏y wysadzone na làd w ramach in-
wazji. U 13 zosta∏ przydzielony do 6 Gru-
py U-bootów, która operowa∏a w rejonie
Pentland Firth i na wschód od Orkadów.
16 kwietnia zameldowano o storpedowa-
niu i uszkodzeniu niszczyciela na pó∏noc
od Szetlandów, które nie zosta∏o potwier-
dzone po wojnie. 17 kwietnia o godz. 17.33
w odleg∏oÊci 25 Mm na pó∏noc od Muckle
Flugga na Szetlandach storpedowano i za-
topiono brytyjski transportowiec s/s Swa-
inby (4 935 BRT). Po uzupe∏nieniu zapa-
sów paliwa nocà 17/18 kwietnia (prawdo-
podobnie w Bergen) okr´t podwodny po-
nownie zajà∏ pozycj´ na zachód od Orka-
dów. 26 kwietnia o godz. 01.17 w rejonie
Loch Eriboll natrafi∏ p∏ynàcy z Kirkwall
do Preston pod duƒskà banderà kabota˝o-
wiec s/s Lily (1 281 BRT). Do celu wystrze-
lono dwie torpedy, z których jedna trafi∏a
w dziób statku. Si∏a eksplozji zdmuchn´∏a
jego nadbudówki, a sam transportowiec
zatonà∏ w ciàgu 45 sekund. W meldunku
radiowym pojemnoÊç storpedowanej jed-
nostki zosta∏a zawy˝ona do 4 000 BRT.
Dwa dni póêniej o godz. 01.29 na pozycji
58° 41” N i 04° 40” W (na pó∏nocny
wschód od Kinnairds Head) storpedowa-
no i uszkodzono brytyjski zbiornikowiec
m/t Scottish American (6 999 BRT).
W meldunku radiowym cel zosta∏ zidenty-

fikowany jako transportowiec o pojemno-
Êci 7 400 BRT i zatopiony. 2 maja 1940 r.
U 13 powróci∏ do Kilonii.

Dziesiàty patrol

26 maja 1940 r. wyruszy∏ z portu z zada-
niem patrolowania po∏udniowej cz´Êci
Morza Pó∏nocnego. 31 maja natrafiono
na wschód od Lowestoft na konwój FN
184. Podczas próby ataku okr´t podwodny
zosta∏ namierzony przez operatora asdicku
na sloopie Weston (dow. kmdr por. S. C.
Tuke) i zatopiony na pozycji 52° 27” N (lub
55° 26” N) i 02° 02” E bombami g∏´binowy-
mi. Uratowano ca∏à za∏og´, a grupa abor-
da˝owa zdoby∏a kilka wa∏ków szyfrowych
„Enigmy” i rozkazy operacyjne. 

U 14
Budowa rozpocz´ta: 6 lipca 1935 r. (nr

stoczniowy 249), wodowany: 28 grudnia
1935 r., ukoƒczony: 18 stycznia 1936 r.
Stocznia: Deutsche Werke AG w Kilonii.

Od stycznia 1936 r. do paêdziernika
1937 r. przydzielony do 1 Szkolnej Flotylli
Weddigen w Kilonii, a pierwszym dowódcà
zosta∏ por. (nast´pnie kpt.) Viktor Oehrn.
Od paêdziernika 1937 r. przydzielony do 3
Flotylli Lohs w Kilonii.

Od czerwca do wrzeÊnia i ponownie
od listopada 1936 r. do wrzeÊnia 1937 r.
jednostka s∏u˝y∏a na wodach hiszpaƒskich 

Pierwszy patrol

30 sierpnia 1939 r. wyp∏ynà∏ pod do-
wództwem kpt. Horsta Wellnera (dowodzi∏
od 4 paêdziernika 1937 r.) z K∏ajpedy (Me-
mel) z zadaniem patrolowania polskiego
wybrze˝a. W dniu 3 wrzeÊnia o godz. 20.42
wachta dostrzeg∏a na pó∏noc od Rozewia
wynurzony okr´t podwodny. Po zaj´ciu od-
powiedniej pozycji wystrzelono torped´
z zapalnikiem magnetycznym. Po jej eks-
plozji zameldowano o trafieniu celu tu˝
za kioskiem i jego zatopieniu. Jednak
prawda by∏a inna. Zapalnik magnetyczny
okaza∏ si´ zbyt czu∏y i spowodowa∏ eksplo-
zj´ torpedy kilkadziesiàt metrów od celu
nie czyniàc ˝adnych szkód polskiemu okr´-
towi podwodnemu S´p, który by∏ celem
ataku. By∏ to pierwszy znany w tej wojnie
przedwczesny zap∏on nowego typu nie-
mieckich torped z zapalnikiem magnetycz-
nym, co w dalszej cz´Êci dzia∏aƒ wojennych
mia∏o doprowadziç do tzw. kryzysu torpe-
dowego (Torpedokrise) w Kriegsmarine.
Dowódca U-boota po dostrze˝eniu na po-
wierzchni plam ropy i szczàtków (pocho-
dzàcych prawdopodobnie z w∏asnej torpe-
dy lub uszkodzonego wczeÊniej w tym rejo-
nie Rysia) przes∏a∏ meldunek o zniszczeniu
polskiego okr´tu. 8 wrzeÊnia 1939 r. U 14
zawinà∏ do Kilonii.
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Drugi patrol

13 wrzeÊnia 1939 r. wyp∏ynà∏ z zadaniem
ataku na brytyjskie okr´ty w rejonie Firth of
Moray. W czasie tego patrolu dowódca do-
kona∏ szczegó∏owego rozpoznania akwenu
Orkadów i podejÊç do bazy w Scapa Flow.
Wszystkie uzyskane w ten sposób informa-
cje zosta∏y wykorzystane przez kpt.
Günthera Priena w czasie jego s∏ynnego
rajdu przeciwko Scapa Flow w nocy 13/14
paêdziernika 1939 r. na okr´cie podwod-
nym U 47. 24 wrzeÊnia zaatakowano z za-
nurzenia brytyjski okr´t podwodny w rejo-
nie Kinnarid Heads, ale us∏yszana eksplo-
zja pochodzi∏a od przedwczeÊnie uaktyw-
nionego zapalnika magnetycznego. 29
wrzeÊnia 1939 r. jednostka powróci∏a
do portu wyjÊcia. Po powrocie z rejsu 1 li-
stopada okr´t zosta∏ przydzielony do 1
Ubootausbildungsflottille (Flotylla Szkol-
na) przy równoczesnej zmianie na stanowi-
sku dowódcy okr´tu, którym zosta∏ od 19
paêdziernika por. Herbert Wohlfarth.
Przez dwa tygodnie jednostka by∏a pozba-
wiona dowództwa. 

Trzeci patrol

17 stycznia 1940 r. wyp∏ynà∏ z portu z za-
daniem operowania w po∏udniowej cz´Êci
Morza Pó∏nocnego na akwenie North Hin-
der. 25 stycznia o godz. 02.30 na pozycji 52°
39” N i 04° 15” E (na po∏udniowy zachód
od Den Helder) storpedowa∏ i zatopi∏ nor-
weski transportowiec s/s Biarritz (1 752
BRT). W meldunku radiowym jego pojem-
noÊç zosta∏a zawy˝ona do 2 700 BRT. Na-
st´pnego dnia jednostka wesz∏a do portu
w Wilhelmshaven.

Czwarty patrol

11 lutego 1940 r. jednostka wysz∏a
z portu z zadaniem patrolowania w rejo-
nie Kinnairds Head. 15 lutego o godz.
23.55 na pozycji 58° 18” N i 01° 46”
W storpedowano i zatopiono duƒski sta-
tek pasa˝erski s/s Sleipner (1 066 BRT).
Nast´pnego dnia o godz. 00.00 dostrze˝o-
no na tej samej pozycji duƒski transporto-
wiec s/s Rhone (1 064 BRT), który
po trafieniu torpedà zatonà∏. Tego same-
go dnia o godz. 21.25 dostrze˝ono w odle-
g∏oÊci 20 Mm na pó∏noc od Kinnaird He-
ad szwedzki transportowiec s/s Osmed (1
526 BRT), który zosta∏ storpedowany i za-
topiony. Dziesi´ç minut póêniej na pozy-
cji 24 Mm na pó∏noc od Kinnaird Head
dostrze˝ono kolejny transportowiec, któ-
ry okaza∏ si´ szwedzkim s/s Liana (1 646
BRT). Równie˝ i on zosta∏ storpedowany
i zatopiony. W meldunku radiowym po-
jemnoÊç pierwszej jednostki zosta∏a okre-
Êlona na 2 000 BRT, a drugiej na 1 000
BRT. Po wystrzeleniu wszystkich torped

20 lutego 1940 r. jednostka powróci∏a
do portu wyjÊcia. 

Piàty patrol

3 marca 1940 r. jednostka wyp∏yn´∏a
z portu z zadaniem patrolowania po∏u-
dniowej cz´Êci Morza Pó∏nocnego. 7 marca
o godz. 04.30 na pozycji 51° 45” N i 03° 05”
E (na pó∏noc od Zeebrugge) storpedowa-
no i zatopiono holenderski transportowiec
s/s Vecht (1 965 BRT). Dwa dni póêniej
o godz. 05.42 na pozycji 51° 44” N i 03° 22”
E dostrze˝ono kolejny transportowiec,
którym okaza∏ si´ brytyjski s/s Borthwick
(1 097 BRT). Po trafieniu torpedà zatonà∏
bez strat w ludziach. 9 marca o godz. 23.30
dostrze˝ono kolejny transportowiec, któ-
rym okaza∏ si´ brytyjski s/s Abbotsford (1
585 BRT). Po trafieniu torpedà utrzyma∏
si´ na powierzchni, a w tym czasie U 14 ru-
szy∏ przeciwko kolejnemu dostrze˝onemu
statkowi. Po zaj´ciu odpowiedniej pozycji
wystrzelono pojedynczà torped´, która tra-
fi∏a na pozycji 51° 44” N i 03° 22” E i zato-
pi∏a brytyjski statek s/s Akeld (643 BRT).
Po zatoni´ciu okr´t podwodny powróci∏
do pierwszej ofiary, którà dobi∏ o godz.
23.55 pojedynczà torpedà. W meldunku
radiowym pojemnoÊç pierwszej jednostki
wzros∏a do 3 500 BRT, a drugiej do 2 000
BRT. Po wystrzeleniu wszystkich torped
okr´t 11 marca powróci∏ do Kilonii.

Szósty patrol

4 kwietnia 1940 r. U 14 wyp∏ynà∏ w mo-
rze z rozkazem wzi´cia udzia∏u w operacji
Hartmut. W tym czasie wszystkie b´dàce
do dyspozycji operacyjnej U-booty zosta∏y
skierowane w rejon norweskiego wybrze˝a,
gdzie mia∏y od 9 kwietnia atakowaç alianc-
kie jednostki i wspieraç w∏asne wojska wy-
sadzone na làd w ramach inwazji. U 14
otrzyma∏ przydzia∏ do 3 Grupy U-bootów,
które operowa∏y w rejonie Bergen. W nocy
14/15 kwietnia uzupe∏ni∏ zapasy paliwa
z niemieckiego zbiornikowca w Bergen.
Nast´pnie operowa∏ w rejonie Trondheim.
Do 25 kwietnia oczekiwa∏ na alianckie jed-
nostki desantowe w rejonie portu i kiedy
okaza∏o si´, ˝e atak nie nastàpi zosta∏ skie-
rowany na patrol na wschód od Orkadów.
5 maja 1940 r. powróci∏ do Kilonii, gdzie
podj´to decyzj´ o ponownym skierowaniu
jednostki do zadaƒ szkolnych. 

Okr´t do koƒca II wojny Êwiatowej nie
wyszed∏ ju˝ na ˝aden patrol bojowy. 2
czerwca 1940 r. dosz∏o do zamiany na sta-
nowisku dowódcy, które objà∏ kpt. Ger-
hard Bigalk. W dniu 1 lipca 1940 r. zosta∏
przydzielony do 24 Flotylli Okr´tów Pod-
wodnych w Gdaƒsku. W sierpniu dotych-
czasowy dowódca zosta∏ zastàpiony przez
por. Hansa Heidtmanna. W czasie przyna-

le˝noÊci do 24 Flotylli i od 1 stycznia
1941 r. w 22 Flotylli w Gdyni (Gotenha-
fen), a do marca 1945 r. w Wilhelmshaven
kolejnymi dowódcami byli:

• 29 wrzeÊnia 1940 r.-19 maj 1941 r. kpt.
Jürgen Könenkamp

• 20 maj 1941 r.-9 luty 1942 r. por. Hu-
bertus Purkhold

• 10 luty 1942 r.-30 czerwiec 1942 r. por.
Klaus Petersen

• 1 lipiec 1942 r.-20 lipiec 1943 r. por.
Walter Köhntopp

• 21 lipiec 1943 r.-1 lipiec 1944 r. por.
Karl-Hermann Bortfeldt

• 2 lipiec 1944 r.-6 marzec 1945 r. por.
Hans-Joachim Dierks

W styczniu 1945 na pok∏adzie okr´tu
podwodnego z Gdyni do Kilonii ewaku-
owa∏o si´ dwoje uchodêców (kobieta z ma-
∏ym dzieckiem). 3 kwietnia 1945 r. zosta∏
wycofany z s∏u˝by czynnej, a 5 maja 1945 r.
samozatopiony w Wilhelmshaven.

U 15
Budowa rozpocz´ta: 24 wrzeÊnia 1935 r.

(nr stoczniowy 250), wodowany: 15 luty
1936 r., ukoƒczony: 7 marca 1936 r. Stocz-
nia: Deutsche Werke AG w Kilonii.

Od marca 1936 r. do grudnia 1939 r. przy-
dzielony do 1 Szkolnej Flotylli Weddigen
w Kilonii, a pierwszym dowódcà zosta∏ kpt.
Werner von Schmidt. 16 maja 1936 r. dosz∏o
do zmiany na tym stanowisku i obowiàzki
objà∏ kpt. Hans Cohausz. Kolejna zmiana
na tym stanowisku nastàpi∏a 2 sierpnia 1936
r., kiedy powróci∏ kpt. von Schmidt.

Pierwszy patrol

25 sierpnia 1939 r. wyp∏ynà∏ z Kilonii
pod dowództwem kpt. Heinza Bucholtza
(dowodzi∏ od 1 paêdziernika 1937 r.) z za-
daniem patrolowania po∏udniowej cz´Êci
Morza Pó∏nocnego. Do Wilhelmshaven
powróci∏ 31 sierpnia 1939 r. 

Drugi patrol

31 sierpnia 1939 r. wyp∏ynà∏ z Wilhelm-
shaven z zadaniem postawienia min w rejo-
nie Flamborough Head. Miny zosta∏y po-
stawione 6 wrzeÊnia, a okr´t 8 wrzeÊnia
1939 r. powróci∏ do portu wyjÊcia. Pole mi-
nowe spowodowa∏o zatopienie 10 wrzeÊnia
o godz. 06.10 w odleg∏oÊci 1 Mm na po∏u-
dniowy wschód od Flamborough Head
brytyjskiego transportowca s/s Goodwood
(2 796 BRT) i 21 paêdziernika w odleg∏oÊci
15 Mm w namiarze 1500 od Flamborough
Head brytyjskiego transportowca s/s Orsa
(1 478 BRT). 

Trzeci patrol

20 wrzeÊnia 1939 r. wyp∏ynà∏ z Wilhelm-
shaven z zadaniem patrolowania wschod-
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nich podejÊç do Kana∏u La Manche w po-
szukiwaniu statków transportujàcych od-
dzia∏y brytyjskie do Francji. Nie napotkaw-
szy na przeciwnika 8 paêdziernika 1939 r.
powróci∏ do portu wyjÊcia. Po zakoƒczeniu
rejsu dosz∏o do zmiany na stanowisku do-
wódcy, które objà∏ 27 paêdziernika kpt. Pe-
ter Frahm.

Czwarty patrol

14 listopada 1939 r. wyp∏ynà∏ z Kilonii
z zadaniem postawienia min w rejonie Lo-
westoft. Po wykonaniu zadania 17 listopa-
da po trzydniowym rejsie zawinà∏ do Wil-
helmshaven. Jedynà ofiarà postawionych
min w dniu 28 grudnia 1939 r. o godz. 22.53
zosta∏ brytyjski trawler rybacki Resercho
(358 BRT), który zatonà∏ w odleg∏oÊci
6 Mm na po∏udniowy wschód od Flambo-
rough Head. 1 stycznia 1940 r. jednostka
zosta∏a przydzielona do 1 Flotylli Okr´tów
Podwodnych w Kilonii.

Piàty patrol

9 stycznia 1940 r. wyp∏ynà∏ z portu z za-
daniem patrolowania w rejonie Downs.
Nie napotykajàc na przeciwnika 20 stycz-
nia 1940 r. powróci∏ do Wilhelmshaven.

Szósty patrol

29 stycznia 1940 r. wyp∏ynà∏ z portu z za-
daniem patrolowania Morza Pó∏nocnego.
W nocy 30/31 stycznia okr´t podwodny zo-

sta∏ staranowany i zatopiony przez nie-
miecki torpedowiec Iltis w rejonie Ho-
ofden. Ca∏a za∏oga U 15 zgin´∏a razem
z okr´tem. Nie jest do koƒca jasne czy jego
strata zosta∏a spowodowana b∏´dem nawi-
gacyjnym, czy efektem b∏´dnego rozpozna-
nia przez obserwatora z torpedowca. 1 lu-
tego 1940 r. dowódca zosta∏ poÊmiertnie
awansowany na stopieƒ kmdr ppor. 

U 16
Budowa rozpocz´ta: 5 sierpnia 1935 r.

(nr stoczniowy 251), wodowany: 28 kwiet-
nia 1936 r., ukoƒczony: 16 maja 1936 r.
Stocznia: Deutsche Werke AG w Kilonii.

Od maja 1936 r. do paêdziernika 1937 r.
przydzielony do 1 Szkolnej Flotylli Weddi-
gen w Kilonii, a pierwszym dowódcà okr´-
tu zosta∏ kpt. Heinz Beduhn. Od paêdzier-
nika 1937 r. przydzielony do 3 Flotylli Lohs
w Kilonii.

Pierwszy patrol

2 wrzeÊnia 1939 r. wyp∏ynà∏ z Wilhelm-
shaven pod dowództwem kpt. Hansa We-
ingärtnera (dowodzi∏ od 30 wrzeÊnia 1937 r.,
od wrzeÊnia 1937 do paêdziernika 1939 kpt.
Weingärtner dowodzi∏ okr´tem na zmian´
z por. Udo Behrensem) z zadaniem posta-
wienia min w Zatoce Tees (rejon Hartlepo-
ol). 8 wrzeÊnia 1939 r. jednostka powróci∏a
do Kilonii. Nie zanotowano ˝adnych zato-
pieƒ na postawionym polu minowym.

Drugi patrol

13 wrzeÊnia 1939 r. wyp∏ynà∏ z portu
z zadaniem patrolowania akwenu w rejo-
nie Skudesnes. 28 wrzeÊnia w odleg∏oÊci
45 Mm na po∏udniowy zachód od Stavan-
ger zatrzyma∏ pó∏ godziny po pó∏nocy,
a o godz. 08.20 zatopi∏ torpedà, szwedzki
transportowiec s/s Nyland (3 378 BRT) p∏y-
nàcy z Narwiku do Workington z ∏adun-
kiem rudy ˝elaza. 5 paêdziernika 1939 r.
jednostka powróci∏a do portu. Po powrocie
z rejsu dosz∏o do zmiany na stanowisku do-
wódcy, które 12 paêdziernika objà∏ kpt.
Horst Wellner.

Trzeci patrol

18 paêdziernika 1939 r. wyp∏ynà∏ z por-
tu z zadaniem postawienia min w rejonie
Dungeness. Pole minowe ustawiono 22
paêdziernika. W czasie rejsu powrotnego
24 paêdziernika w rejonie Goodwin Sands
zosta∏ zlokalizowany i zaatakowany bom-
bami g∏´binowymi przez sloop Puffin
(dow. kmdr por. Hon J. M. G. Waldegra-
ve) i trawler przystosowany do zwalczania
okr´tów podwodnych Caton Wyke (dow.
kmdr H.R.B. Hammond-Chambers). Pod-
czas ataku okr´t podwodny zosta∏ uszko-
dzony i zatonà∏ nast´pnego dnia na pozy-
cji 51° 05” N i 01° 28” E (po∏udniowy
wschód od Dover). Razem z okr´tem zgi-
n´∏a ca∏a za∏oga. Jest bardzo prawdopo-
dobne, ˝e uszkodzony okr´t podwodny za-
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U 15 w czasie jednej z parad w okresie przedwojennym. fot. zbiory Jaros∏aw Malinowski



tonà∏ po wejÊciu na jednà z brytyjskich min
postawionych w tym rejonie. Jedynà ofiarà
pola minowego zosta∏ 23 paêdziernika
francuski dryfter rybacki Ste. Clair (57
BRT), który zatonà∏ w odleg∏oÊci 10 Mm
na po∏udniowy wschód od Folkestone. 

25 paêdziernika kad∏ub okr´tu zosta∏
zlokalizowany na mieliênie i nast´pnego
dnia wzd∏u˝ jego burty przycumowano
∏ódê ratowniczà. Kad∏ub nosi∏ Êlady rozle-
g∏ych zniszczeƒ w cz´Êci dziobowej z du˝à
dziurà w kad∏ubie sztywnym tu˝
przed kioskiem. Dwóch brytyjskich ofice-
rów wesz∏o do Êrodka kiosku, ale wycofali
si´ w chwili, gdy woda si´ga∏a im do kar-
ku. Za∏amanie si´ pogody spowodowa∏a
wstrzymanie eksploracji wraka do 2 listo-
pada Do tego czasu kad∏ub zapad∏ si´ g∏´-
biej w mu∏ i sprowadzeni nurkowie zamel-
dowali, ˝e jego wn´trze jest w du˝ej cz´Êci
pokryte szlamem utrudniajàcym dalsze
prace. Kolejne za∏amanie pogody prze-
rwa∏o dalsze prace. 

(ciàg dalszy nastàpi)

TYT

NNiieemmiieecckkii  ppaanncceerrnniikk  SScchhaarrnnhhoorrsstt wwiioossnnàà  11993399  rr..,, pprrzzeedd  pprrzzeebbuuddoowwàà  ddzziioobbnniiccyy..
fot. zbiory Siegfried Breyer

Dane taktyczno-techniczne Typu II B

WWyyppoorrnnooÊÊçç

nawodna: 279 t std

podwodna: 414 tm

WWyymmiiaarryy: 42,70 x 4,10 x 3,90 Êr. m

(kad∏ub naciskotrwa∏y: 28,20 x 4,00)

NNaapp´́dd: 2 silniki wysokopr´˝ne MWM RS 127 S

2 silniki elektryczne SSW PG VV 322 / 36

MMoocc  mmaasszzyynn: 700 KM/360 KM

PPrr´́ddkkooÊÊçç

nawodna: 13 w´z∏ów

podwodna: 6,9 w´z∏a

ZZaassii´́gg

nawodny: 3 100 Mm/8 w´z∏ów

podwodny: 43 Mm/4 w´z∏ach

ZZaappaass  ppaalliiwwaa: 21 t 

UUzzbbrroojjeenniiee: 1 x 20 mm, 3 wt 533 mm (dziobowe, 5 torped,

albo zamiast torped 12 min TMA lub 18 typu TMB) *

ZZaa∏∏ooggaa: 22 - 24 ludzi.

CCzzaass  aawwaarryyjjnneeggoo  zzaannuurrzzeenniiaa 28 sekund

MMaakkss..  gg∏∏´́bbookkooÊÊçç  zzaannuurrzzeenniiaa: ok. 150 m

* Na poczàtku II wojny Êwiatowej.

FOTOKOLEKCJA



Budowa radzieckiego, doÊwiadczalnego
kutra torpedowego   STK-DD by∏a jednà z
prób dzia∏aƒ w zakresie unifikacji ró˝nych ty-
pów kutrów bojowych budowanych w latach
Wielkiej Wojny Ojczyênianej w celu poprawy
ich bojowych i eksploatacyjnych parametrów.
Idea, która leg∏a u podstaw opracowania tego
modelu kutra sprowadza∏a sí  do tego by
stworzyç wielozadaniowy kuter torpedowy ze
zwí kszonym zasí giem p∏ywania, zdolny do
podejmowania ataków torpedowych na okr´-
ty nawodne i statki, mogàcy prowadziç poszu-
kiwania i niszczyç okr´ty podwodne oraz sta-
wiaç zapory minowe.

G∏ówny Morski Sztab liczy∏, ̋ e niektóre ra-
dzieckie floty, takie jak Pó∏nocna i Oceanu
Spokojnego potrzebowaç b´dà kutrów torpe-
dowych o zasí gu p∏ywania dochodzàcym do
1 000 Mm, to znaczy 2-3 krotnie wí kszym ni̋
posiadany przez znajdujàce sí  na uzbrojeniu
kutry torpedowe typu D-3. Uwzgĺ dniajàc
niewielkie doÊwiadczenie bojowe, w dniu 3
wrzeÊnia 1941 roku kierownictwo Marynarki
Wojennej przedstawi∏o za∏o˝enia taktyczno-
-techniczne kutra torpedowego, zgodnie z
którymi jego zasí g winien sí gaç 1 000 Mm.

Projekt otrzyma∏ numer „163”, a jego przy-
gotowaniem zaj́ ∏o sí  biuro konstrukcyjne
KNWD (OKB NKWD) przy zak∏adzie Nr
340 w Zielenodolsku, którego pracami pro-
jektowymi kierowa∏, uwí ziony wówczas, P.G.
Gojnkis.

Po zapoznaniu sí  ze wst´pnym szkicem
projektu 163 Zarzàd Budownictwa Okr´to-
wego Marynarki Wojennej w dniu 3 paêdzier-
nika 1941 roku wyda∏ polecenie kontynuowa-
nia prac projektowych nowego kutra, który
otrzyma∏ oznaczenie STK-DD (stalowy kuter

torpedowy dalekiego zasí gu). Oprócz kon-
struktorów jednostki pismo z zaleceniem
kontynuacji prac projektowych otrzyma∏ tak-
˝e 4-ty Specjalny Oddzia∏ NKWD, któremu
podlega∏o biuro projektowe OKB.

Przewidywano zamontowanie na kutrze 4
wyrzutni torpedowych kal. 450 mm, wyposa-
˝enie do stawiania zapór minowych oraz
urzàdzenia do poszukiwania okr´tów pod-
wodnych. Proponowano zastàpienie jednego
z wielkokalibrowych karabinów maszyno-
wych (wkm) kal. 12,7 mm przez dzia∏ko kal.
25 mmm. Jako urzàdzenia nap´du g∏ównego
rekomendowano silniki wysokopr´˝ne typu
M-50. Po zrealizowaniu wszystkich tych ˝à-
daƒ projektowany kuter z torpedowego prze-
kszta∏ca∏ sí  w wielozadaniowy. Techniczny
proj. 163 wykonano z uwzgĺ dnieniem wszyst-
kich tych wymogów i w dniu 15 lutego 1942
roku zosta∏ on zatwierdzony przez Ludowego
Komisarza Marynarki Wojennej ZSRR adm.
N.G. Kuzniecowa.

Powsta∏ wówczas kuter bez redanu, o stalo-
wym kad∏ubie, z rurowymi wyrzutniami tor-
pedowymi zamiast u˝ywanych wówczas zrzut-

ni rynnowych. DoÊwiadczalny egzemplarz ku-
tra rozpocz´to budowaç w styczniu 1942 roku
w zak∏adzie Nr 340, sp∏ynà∏ on na wod  ́ w
grudniu tego roku.

Próby morskie kutra proj. 163 przeprowa-
dzono latem 1943 roku na Morzu Kaspijskim.
W ich rezultacie ustalono podstawowe para-
metry techniczno-taktyczno okr´tu, które
prezentuje poni̋ sza tabela.

W sierpniu 1943 roku kuter STK-DD za-
koƒczy∏ próby morskie i zosta∏ oficjalnie wcie-
lony do s∏u˝by. W dniu 13 wrzeÊnia tego roku
wys∏ano go kolejà z Baku do Poti nad Mo-
rzem Czarnym, gdzie 15 dni póêniej wszed∏ w
sk∏ad Floty Czarnomorskiej. W aktywnych
dzia∏aniach bojowych na Morzu Czarnym w
latach 1943-1944, kuter nie bra∏ udzia∏u.

Do seryjnej budowy kutrów torpedowych
proj. 163 jednak nie dosz∏o. Udany pod wie-
loma wzgĺ dami okr´t proj. 163, okaza∏ sí
jednak nieprzydatnym do przeprowadzenia
szybkich ataków torpedowych, z tej racji, ˝e
jego pr´dkoÊç zaledwie dorównywa∏a pr´d-
koÊci okr´tów, które mia∏ atakowaç. Dà˝enie
konstruktorów do uzyskania kutra o uniwer-
salnych w∏aÊciwoÊciach, doprowadzi∏o do je-
go prze∏adowania i przecià˝enia ró˝norod-
nym uzbrojeniem, a tym samym do utraty
pr´dkoÊci, jednej z podstawowych cech tak-
tycznych kutrów torpedowych. Ta okolicz-
noÊç, podobnie jak brak g∏ównych silników
nap´dowych, niezb´dnych do podj́ cia pro-
dukcji seryjnej, doprowadzi∏y do rezygnacji z
dalszego rozwijania tego typu kutrów torpe-
dowych.

Choç dziÊ w literaturze specjalistycznej,
projekt kutra torpedowego STK-DD uwa˝a-
ny jest za nieudany, to jednak doÊwiadczenia
uzyskane przy jego projektowaniu i budowie
zosta∏o w pe∏ni wykorzystane  w dalszych pra-
cach konstrukcyjnych. STK-DD zapoczàtko-
wa∏ budow  ́w Zwiàzku Radzieckim kutrów
torpedowych z si∏owniami wysokopr´˝nymi,
rurowymi wyrzutniami torpedowymi, jedno-
stek bez redanu z op∏ywowym kad∏ubem o
podwy˝szonej dzielnoÊci morskiej. 

TT∏∏uummaacczzeenniiee  zz  jj́́ zzyykkaa  rroossyyjjsskkiieeggoo
MMaacciieejj  SS..  SSoobbaaƒƒsskkii
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Dane taktyczno-techniczne kutra STK-DDD

WWyyppoorrnnooÊÊçç: normalna 45,1 t, pe∏na 50,7 t

WWyymmiiaarryy: d∏. 24,8 m; szer. 4 m; zan. 1,6 m

NNaapp´́dd: 3 silniki wysokopr´˝ne M-50 o mocy 1 000 KM ka˝dy

silnik wysokopr´˝ny pr´dkoÊci marszowo-ekonomicznej

PPrr´́ddkkooÊÊçç: maksymalnie do 34 w´z∏ów

AAuuttoonnoommiicczznnooÊÊçç: 8 dób

WWyyppoossaa˝̋eenniiee  ssppeeccjjaallnnee: szumonamiernik typu „Tamir-3”

urzàdzenie dymotwórcze typu DA-7

ZZaa∏∏ooggaa: 10-11 ludzi

Radziecki doÊwiadczalny kuter
torpedowy STK-DD (Projekt 163)

Konstantin  B. Strielbickij (Rosja)
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Program z 1941 r. 
W grudniu 1940 r. Pierwszy Lord Mor-

ski zwo∏a∏ kolejnà konferencj´, na której
ponownie przedyskutowano przysz∏e wy-
magania dla krà˝owników. W trakcie
spotkania zaproponowano rozpocz´cie
budowy czterech ci´˝kich krà˝owników
z dzia∏ami kal. 203 mm dla utrzymania
odpowiednich zdolnoÊci bojowych w∏a-
snej floty zgrupowanej na wodach Dale-
kiego Wschodu. Pod sam koniec uczest-
nicy wyrazili zgod´ na wszystkie przedsta-
wione propozycje i w Programie na 1941
r. postanowiono uwzgl´dniç budow´
siedmiu krà˝owników (w∏àczajàc do tej
liczby jednostki uj´te w Programie Uzu-
pe∏niajàcym z 1940 r.). Jednak pod nie-
obecnoÊç planów dla nowych jednostek
z dzia∏ami kal. 203 mm zaproponowano
budow´ dwóch jednostek okreÊlanych ja-
ko „Ulepszony typ Belfast“. Podstawowe
wymagania pozostawa∏y na niezmienio-
nym poziomie i podobnie jak w okresie
mi´dzywojennym opiewa∏y na sto jedno-
stek, które Szef Planowania roz∏o˝y∏
na szeÊçdziesiàt ci´˝kich i czterdzieÊci
lekkich krà˝owników. Jego osobistà defi-
nicjà ci´˝kiego krà˝ownika by∏a jednost-
ka uzbrojona w dziewi´ç dzia∏ kal.
152 mm, a nie jak zwykle si´ przyjmuje
z dzia∏ami kal. 203 mm. 

Pomimo wszystko nadal pozostawa∏a
niepewnoÊç, poniewa˝ 15 stycznia 1941 r.
rozes∏ano do G∏ównodowodzàcych
na Morzu Âródziemnym, Home Fleet
i Force H zapytanie o szczegó∏owe rozwa-

˝enie trzech typów krà˝owników (patrz
tabelka poni˝ej) z proÊbà o wyra˝enie
swej opinii. G∏ównodowodzàcy na Morzu
Âródziemnym adm. A. B. Cunningham
widzia∏ budow´ krà˝owników z dzia∏ami
kal. 203 i 152 mm w proporcji 1: 3 oraz
lepszego opancerzenia pok∏adów i zwi´k-
szenia pr´dkoÊci jednostek z dzia∏ami
kal. 152 mm, nawet je˝eli oznacza∏o to
usuni´cie z ich pok∏adów ca∏ego wyposa-
˝enia lotniczego oraz zmniejszenia po-
wierzchni celu majàc na myÊli powierzch-
ni´ nadbudówek. Akcentowa∏ równie˝
potrzeb´ zwi´kszenia manewrowoÊci.
Dowódca Force H wiceadm. J. F. Some-
rvill pragnà∏ krà˝owników z dzia∏ami kal.
203 mm, które uwa˝a∏ za minimalny kali-
ber wymagany dla pe∏nego wykorzystania
przewagi p∏ynàcej z posiadania skutecz-
nych radarów artyleryjskich, zwi´kszenia
opancerzenia pok∏adów kosztem pance-
rza burtowego i jednej wie˝y z dzia∏ami
kal. 203 mm, zwi´kszenia pr´dkoÊci mak-
symalnej przy zmniejszeniu zasi´gu.
G∏ównodowodzàcy Home Fleet adm. J.
Tovey akcentowa∏ przewag´ iloÊciowà
i w tej sytuacji wola∏ okr´ty z dzia∏ami kal.
152 mm przyjmujàc, ˝e papierowo b´dà
one s∏absze, ale b´dà posiadaç wi´kszy
zasi´g. Dostrzega∏ równie˝ potrzeb´ sku-
tecznego przeciwstawienia si´ nieprzyja-
cielskim atakom powietrznym przy wyko-
rzystaniu skutecznego uzbrojenia artyle-
ryjskiego, a nie poprzez dodawanie kolej-
nych ton pancerza dla polepszenia bier-
nej obrony. Nowy Pierwszy Lord A. V.

Alexander równie˝ przy∏àczy∏ si´ do tej
debaty. Pragnà∏ on okr´tów, które mog∏y
byç wcielone do s∏u˝by jeszcze w czasie
trwania konfliktu, a jednostki z dzia∏ami
kal. 203 mm, z uwagi na d∏ugi czas budo-
wy znalaz∏y si´ na dalszym planie. 

Po 5 lutego, kiedy otrzymano wszystkie
odpowiedzi dalsze poczynania sta∏y si´
bardziej oczywiste. Poczàtkowo przychy-
lano si´ do budowy dwóch krà˝owników
typu Fiji i jednego typu Dido oraz czte-
rech ci´˝kich krà˝owników z dzia∏ami
kal. 203 mm, które miano rozpoczàç je-
sienià tego samego roku. Z takim roz∏o-
˝eniem zamówieƒ na poszczególne typy
zgadza∏ si´ Pierwszy Lord Morski, ale za-
proponowa∏ budow´ trzech jednostek ty-
pu Fiji (równoczeÊnie rozwa˝ano budow´
jednostki typu Dido w stoczni John
Browna). RównoczeÊnie dla skrócenia
czasu ich budowy zgodzono si´ na zaak-
ceptowanie opóênienia w granicach sze-
Êciu — oÊmiu miesi´cy niezb´dnych dla
przygotowania nowej dokumentacji.
Z niewiadomych powodów porzucono
pomys∏ budowy dwóch krà˝owników
okreÊlonych jako „Ulepszony typ Bel-
fast“, ale prawdopodobnie przemawia∏
za tym doÊç d∏ugi czas ich budowy.

Nowy Program Budowy z 1941 r. zosta∏
przygotowany dla Gabinetu w kwietniu
równoczeÊnie zosta∏ przedstawiony
do akceptacji Pierwszemu Lordowi Mor-
skiemu. Podczas rozmowy potwierdzi∏ on
swoje stanowisko odnoÊnie budowy
trzech, a nie dwóch jednostek typu Fiji.

Wojenne programy rozbudowy floty krà˝owników
Royal Navy cz. II

Ci´˝ki krà˝ownik London po gruntownej modernizacji.
Podobnie, lecz trójdzia∏owymi wie˝ami armat kal. 203
mm, mia∏y wyglàdaç planowane nowe jednostki tej klasy.

fot. zbiory Siegfried Breyer

Grzegorz Buka∏a



Pozosta∏e cztery krà˝owniki mia∏y posia-
daç dzia∏a kal. 203 mm, poniewa˝ jak po-
kaza∏y dotychczasowe doÊwiadczenia by∏
to najmniejszy kaliber pozwalajàcy
na pe∏ne wykorzystanie urzàdzeƒ radaro-
wych. W uzasadnieniu ich budowy poda-
no dwa punkty. Po pierwsze pisemnà su-
gesti´ Dowódcy Force H i po drugie
wznowienie w∏asnego programu budowy
ci´˝kich krà˝owników. W tym czasie za-
opatrzenie stoczni w p∏yty pancerne by∏o
utrudnione (rozwijanie produkcji w∏a-
snych czo∏gów) i nie pozwala∏o na natych-
miastowe rozpocz´cie ich budowy. Do je-
sieni oczekiwano poprawienia tego stanu
i wtedy miano ponownie rozpatrzyç ich
budow´. Koszt ca∏ego programu ci´˝kich
krà˝owników zosta∏ oszacowany na
£ 14 000 000 (czyli £ 3 500 000 za okr´t)
w porównaniu do £ 2 750 000 za jednost-
k´ „Ulepszonego typu Fiji“.

Trzema jednostkami „Ulepszonego ty-
pu Fiji“ zleconymi do budowy w maju
1941 r. by∏y: Swiftsure, Minotaur (póêniej

przekazany flocie kanadyjskiej i nazwany
Ontario) oraz Bellerophon póêniejszy Ti-
ger. G∏ówna zmiana w porównaniu
do pierwotnej dokumentacji polega∏a
na zwi´kszeniu szerokoÊci kad∏uba
o 0,31 m dla polepszenia stabilnoÊci, usu-
ni´ciu wie˝y X z trzema dzia∏ami kal.
152 mm i zainstalowania na to miejsce
dwulufowego stanowiska dzia∏ kal.
102 mm dla zwi´kszenia zdolnoÊci obro-
ny przeciwlotniczej. 

Ci´˝ki krà˝ownik z 1941 r.
Prace projektowe nad rozwojem ci´˝-

kich krà˝owników rozpocz´to ponownie
pod koniec lutego 1941 r. Pozbawienie
projektantów jakichkolwiek sztucznych
odgórnych ograniczeƒ taktyczno-tech-
nicznych pozwoli∏o na skupieniu wszyst-
kich wysi∏ków na opracowaniu wszech-
stronniejszych okr´tów przy jednocze-
snym ograniczeniu ci´˝aru kad∏uba, który
mia∏ zostaç zaprojektowany wed∏ug stan-
dardów wymaganych dla lekkich krà˝ow-

ników (w zamyÊle preferowano jednostki
typu Southampton). OdnoÊnie pozosta-
∏ych wymagaƒ jednostki powinny byç od-
porne na trafienia pociskami kal. 152 mm
przy Êredniej odleg∏oÊci walki, posiadaç
pr´dkoÊç 32,50 w´z∏a (przy wypornoÊci
standard) i zasi´g nie mniejszy ni˝ 8
000 Mm /16 w´z∏ach. Dodatkowo Admi-
ralicja oczekiwa∏a mo˝liwie jak najwi´k-
szej pr´dkoÊci w ka˝dych warunkach po-
godowych na jakie jednostki mog∏y natra-
fiç w czasie swej s∏u˝by oraz zachowania
mo˝liwie jak najmniejszego promienia
pe∏nego skr´tu, który by∏ uwa˝any jako
skuteczna ochrona przed atakami samo-
lotów. Wszystkie powy˝sze wymagania
zosta∏y oparte o pierwsze doÊwiadczenia
uzyskane w czasie dzia∏aƒ wojennych,
a w szczególnoÊci w okresie zimy 1939/40
r. W czasie jej trwania kilkukrotnie nawet
du˝e i nowoczesne lekkie krà˝owniki ty-
pu Southampton o wypornoÊci 9 000 t std
nie potrafi∏y utrzymaç kontaktu z nie-
przyjacielem w czasie sztormowej pogo-
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Plany krà˝owników ze stycznia 1941 r.

AA BB CC

WWyyppoorrnnooÊÊçç (t std) 8 650 14 000 15 000

DD∏∏uuggooÊÊçç (m): 167,64 193,55 198,12

UUzzbbrroojjeenniiee: 9 x 152 mm (3 x III), 12 x 152 mm (4 x III), 9 x 203 mm (3 x III),

8 x 102 mm plot (4 x II)*, 8 x 102 mm plot (4 x II)*, 8 x 102 mm plot (4 x II)*,

1 katapulta, 2 wodnosamoloty 1 katapulta 2 wodnosamoloty 1 katapulta, 2 wodnosamoloty

PPaanncceerrzz (mm):

burtowy: 89 - 82 114

pok∏ad nad urzàdzeniami nap´dowymi: 51 51

pok∏ad nad komorami amunicyjnymi: 51 102

PPrr´́ddkkooÊÊçç (w) 31 31,5

ZZaassii´́gg (Mm/w): 8 000/16 11 000/16 12 000/16

TTeerrmmiinn  zzaakkooƒƒcczzeenniiaa  bbuuddoowwyy: marzec 1944 marzec 1945 grudzieƒ 1945

UUwwaaggii: Plan A by∏ ulepszonà wersjà jednostek typu Fiji. Plan B by∏ du˝ym lekkim krà˝ownikiem

bazujàcym na planach typu Belfast. Plan C by∏ projektem ci´˝kich krà˝owników, który poddano

dalszym szczegó∏owym pracom rozwojowym.

* Ma∏okalibrowe uzbrojenie odpowiednie do rozmiarów okr´tu.

Stocznia: Job No. Zlecony: Budowa rozpocz´ta: Wodowany: Ukoƒczony:

Program 1941 r.
BBeelllleerroopphhoonn John Brown & Company J 1593 19 maja 1 paêdziernika 25 paêdziernika 18 marca 

Limited Shipbuilding & 1941 r. 1941 r. 1945 r. 1959 r.

Engineering Works

w Clydebank

MMiinnoottaauurr Harland & J 3370 27 maja 20 listopada 29 lipca. 25 maja 

Wolff Limited 1941 r. 1941 r. 1943 r 1945 r.

w BelfaÊcie

SSwwiiffttssuurree Vickers-Armstrongs J 4373 19 maja 22 wrzeÊnia 4 luty 22 czerwca

Naval Yard High Walker 1941 r. 1941 r. 1943 r. 1944 r.

Newcastle - on Tyne



II WOJNA ÂWIATOWA
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dy. Najlepszà ilustracjà tego problemu
mo˝e byç krótki wypad przeprowadzony
w listopadzie 1939 r. przez dwa niemiec-
kie pancerniki Scharnhorst i Gneisenau
w rejon Islandii, w czasie którego dosz∏o
do przelotnego spotkania z lekkim krà-
˝ownikiem Glasgow, który nie by∏ w sta-
nie dotrzymaç kroku nieprzyjacielowi
w okowach atlantyckiego sztormu.
W czasie kolejnej zimy 1940/41 r. ma∏e
krà˝owniki przeciwlotnicze typu Dido
bardzo ucierpia∏y w czasie silnych atlan-
tyckich sztormów (powyginane pok∏ady
i kad∏uby) i ich dowódcy nawet nie pró-
bowali utrzymywaç du˝ej pr´dkoÊci po-
trzebnej do Êledzenia nieprzyjaciela
w obawie przed powa˝niejszymi uszko-
dzeniami swych jednostek. W tym czasie
Szef Departamentu Budownictwa Okr´-
towego sir Stanley Goodall po zapozna-
niu si´ z przedstawionymi za∏o˝eniami
pozytywnie skomentowa∏ wymagania po-

trzebà stworzenia okr´tu o dobrej dziel-
noÊci morskiej i utrzymaniu znacznej
pr´dkoÊci na otwartym morzu niezale˝-
nie od warunków pogodowych. Wykorzy-
stujàc doÊwiadczenia z eksploatacji w∏a-
snych okr´tów skupiono si´ na przygoto-
waniu optymalnego kszta∏tu kad∏uba po-
przedzonego szeregowi prób modelo-
wych przeprowadzonych w OÊrodku Do-
Êwiadczalnym w Haslar. Ju˝ na podstawie
pierwszych wynikach doÊwiadczeƒ z prób
modelowych wprowadzono do wst´pnych
projektów g∏adkopok∏adowy kszta∏t ka-
d∏uba z pok∏adem ochronnym na Êródo-
kr´ciu i rufie. Po wst´pnej akceptacji po-
wy˝szych zmian zosta∏y one poddane ko-
lejnym szczegó∏owym testom modelo-
wym. OdnoÊnie uzbrojenia Admiralicja
preferowa∏a konfiguracj´ sk∏adajàcà si´
z dziewi´ciu dzia∏ kal. 203 mm (3 x III)
i szesnastu dzia∏ kal. 102 mm plot (8 x II),
ale wywierano naciski na zastosowanie

dzia∏ kal. 114 mm je˝eli istnia∏aby mo˝li-
woÊç ich instalacji. OdnoÊnie kalkulacji
ci´˝arowych z braku istniejàcych potrój-
nych wie˝ przewidzianych dla nowych
jednostek pos∏u˝ono si´ ci´˝arami stano-
wisk dwudzia∏owych z typu County!
W przypadku wyboru dzia∏ kal. 114 mm
zaproponowano ich instalacj´ w wie˝ach
mi´dzypok∏adowych (Between Deck-
BD), ale takie rozwiàzanie wymaga∏o
Êrednicy 1,524 m w pok∏adzie g∏ównym,
odpowiednich wzmocnieƒ oraz wiàza∏o
si´ z dodatkowymi ci´˝arami. OdnoÊnie
ma∏okalibrowego uzbrojenia przeciwlot-
niczego Sztab Admiralicji wspomina∏
o zastosowaniu nowych automatycznych
dzia∏ek przeciwlotniczych Boforsa, ale
z niewiadomych przyczyn sir Goodall nie
zosta∏ o tym powiadomiony i w swych
szkicach projektowych zastosowa∏ szes-
naÊcie dzia∏ek kal. 40 mm (4 x IV) pom-
pom. Jednak pomimo zlecenia prac pro-

Projekty ci´˝kich krà˝owników z marca 1941 r.

II IIII IIIIII IIVV

WWyyppoorrnnooÊÊçç (t std): 16 100 16 500 16 200 15 800

WWyymmiiaarryy (m): 193,85 (pp), 198,12 199,95 (pp), 204,22 195,98 (pp), 200,25 193,55 (pp), 196,29 

KLW) x 24,38 x 6,86 (KLW) x 24,38 x 6,86 (KLW) x 24,38 x 6,86 (KLW) x 24,08 x 6,86 

UUzzbbrroojjeenniiee: 9 x 203 mm (3 x III), 9 x 203 mm (3 x III), 9 x 203 mm (3 x III), 9 x 203 mm (3 x III),

8 x 114 mm plot (4 x 16 x 102 mm plot (8 x 12 x 102 mm plot (6 x 8 x 102 mm plot (4 x

II), 16 x 40 mm plot II), 16 x 40 mm plot II), 16 x 40 mm plot II), 16 x 40 mm plot

(4 x IV), 6 wt 533 mm (4 x IV), 6 wt 533 mm (4 x IV), 6 wt 533 mm (4 x IV), 6 wt 533 mm

(2 x III), 1 katapulta, (2 x III), 1 katapulta, (2 x III), 1 katapulta, (2 x III), 1 katapulta,

15 bomb g∏´binowych 15 bomb g∏´binowych 15 bomb g∏´binowych 15 bomb g∏´binowych

PPaanncceerrzz (mm):

burtowy: 114

grodzie pancerne: 63

wie˝e front: 114

boki, ty∏ i dach: 64

pok∏ad w rejonie

komór amunicyjnych: 102

pok∏ad w rejonie

urzàdzeƒ nap´dowych: 51

MMoocc  mmaasszzyynn (KM): 110 000

PPrr´́ddkkooÊÊçç (w): 32,25

ZZaappaass  ppaalliiwwaa (tm): 3 445 3 346

ZZaassii´́gg (Mm / w): 12 000/16

RRoozzkk∏∏aadd  ccii´́˝̋aarróóww (t std):

Kad∏ub: 7 220 7 140 7 315 7 130

Uzbrojenie: 2 000 2 000 1 930 1 860

Wyposa˝enie: 670 700 685 660

Wyposa˝enie lotnicze: 160 160 160 160

Nap´d: 2 050 2 050 2 050 2 050

Pancerz: 4 000 4 180 4 060 3 940

Suma: 16 100 16 500 16 200 15 800

* Ma∏okalibrowe uzbrojenie odpowiednie do rozmiarów okr´tu.



jektowych Szef Departamentu Taktycz-
nego Admiralicji by∏ negatywnie nasta-
wiony do pomys∏u rozwijania prac pro-
jektowych i ich póêniejszej budowy, a ca-
∏e przedsi´wzi´cie oceni∏ jako Ñzaprzàta-
nie g∏owyî. Pomimo tego 25 marca 1941 r.
cztery wst´pne szkice zosta∏y przygotowa-
ne i przedstawione do akceptacji. 

Wszystkie jednostki charakteryzowa∏y
si´ wypornoÊcià standardowà w granicach
15 800 - 16 500 t std i charakteryzowa∏y
si´ znacznà powierzchnià burtowego pan-
cerza oraz relatywnie wysokà pr´dkoÊç
przy wypornoÊci standardowej. Równo-
czeÊnie dzi´ki du˝ej powierzchni pok∏adu
i dobrej stabilnoÊci istnia∏a mo˝liwoÊç
uzbrojenia tych jednostek w silnà artyle-
ri´ przeciwlotniczà Êredniego i ma∏ego
kalibru. Du˝o uwagi poÊwi´cono sprawie
zasi´gu, który mia∏ pozwoliç okr´tom
na swobodne patrolowanie rozleg∏ych
oceanicznych akwenów. Mia∏o to szcze-
gólne znaczenie w operacjach na wodach
Pacyfiku, gdzie nie posiadano (szczegól-
nie w przypadku blokowania brzegów Ja-
ponii) dobrze rozbudowanej sieci w∏a-
snych baz morskich. Przy ocenie ci´˝aru
g∏ównego uzbrojenia uwzgl´dniono zapas
100 pocisków/luf´, ale powierzchnia ko-
mór amunicyjnych pozwala∏a na jego
zwi´kszenie do 150 pocisków/luf´. Dla
Êredniej artylerii uwzgl´dniono ci´˝ar 200
pocisków/luf´ kal. 114 lub 102 mm, ale
przestrzeƒ w komorach amunicyjnych po-
zwala∏a na zabieranie 350 — 400 poci-
sków/luf´. Pancerz burtowy o gruboÊci
114 mm by∏ zdolny do powstrzymania po-
cisku kal. 152 mm wystrzelonego z odle-
g∏oÊci 5 300 m (kàt trafienia 600) lub po-
cisku kal. 203 mm z odleg∏oÊci 10 060 m
(kàt trafienia 40o). Jednà z najbardziej in-
teresujàcych cech projektów by∏o prze-
niesienie pok∏adu pancernego na poziom
górnego pok∏adu. Takie rozwiàzanie da-
wa∏o znacznie wi´kszà powierzchni´
u˝ytkowà kad∏uba ni˝ w przypadku jego
usytuowania na poziomie dolnego pok∏a-
du oraz znacznie polepsza∏o os∏on´ w wy-
padku trafienia bombà lotniczà, która
eksplodujàc znacznie wy˝ej powodowa∏a
mniejsze uszkodzenia wewnàtrz okr´tu.
Jak mo˝na by∏o oczekiwaç problem Êred-
niej artylerii przeciwlotniczej spotka∏ si´
z wieloma komentarzami. Zwolennicy in-
stalacji dzia∏ kal. 102 mm wysuwali nast´-
pujàce argumenty:

- kompatybilnoÊç z innymi typami krà-
˝owników

- mo˝liwoÊç ∏adowania r´cznego nieza-
le˝nie od warunków pogodowych.

Przeciw nim przemawia∏y:
- odkryte stanowiska podatne na po-

dmuchy wiatru i oddzia∏ywaƒ pogodo-
wych.

Za instalacjà dzia∏ kal. 114 mm prze-
mawia∏y nast´pujàce argumenty:

- lepsze parametry balistyczne pocisku
w czasie lotu

- wi´ksze mo˝liwoÊci powstrzymania
atakujàcego niszczyciela

- dost´pnoÊç stanowisk.
Przeciw przemawia∏y:
- ci´˝ar pojedynczego stanowiska, któ-

ry negatywnie odbija∏ si´ na wypornoÊci
okr´tu

- utrudnienia przy r´cznym ∏adowaniu
ci´˝szych pocisków w czasie sztormowej
pogody.

Szef Departamentu Taktycznego wie-
rzy∏, ˝e decydujàcym czynnikiem przy wy-
borze Êredniej artylerii by∏o ca∏kowite
opancerzenie stanowisk dzia∏ kal.
102 mm przed dzia∏aniem warunków po-
godowych i podmuchu z dzia∏, które
w dotychczasowej postaci nie zapewnia∏y
takich warunków pracy jak stanowiska
dzia∏ kal. 114 mm. Jednak przewaga szes-
nastu dzia∏ kal. 102 mm wspartych cztere-
ma stanowiskami kontroli ognia dawa∏a
du˝à skutecznoÊç w obronie przeciwlotni-
czej projektowanym krà˝ownikom. Jesz-
cze w czasie dyskusji nad przedstawiony-
mi planami i Êrednià artylerià zapad∏a de-
cyzja o budowie czterech okr´tów zgod-
nych z „Wariantem II“ czyli szesnastoma
dzia∏ami kal. 102 mm (8 x II) lub opcjo-
nalnie oÊmioma dzia∏ami kal. 114 mm (4
x II) i umieszczeniu ich w Programie
na 1941 r. Zaledwie dwa miesiàce
po podj´ciu tej decyzji w maju 1941 r. do-
sz∏o do operacji floty u brzegów Krety,
gdzie Royal Navy ponios∏a dotkliwe stra-
ty wÊród du˝ych jednostek nawodnych.
W nast´pstwie tych strat Sztab Admirali-
cji odrzuci∏ wszystkie projekty budowy
du˝ych ci´˝kich krà˝owników i zdecydo-
wa∏ o ponownym rozwa˝eniu tego zagad-
nienia na poczàtku wrzeÊnia. Pomimo te-
go kontynuowano prace projektowe i ko-
lejne modele przedstawiajàce kszta∏t ka-
d∏uba by∏y testowane na poczàtku czerw-
ca 1941 r. w OÊrodku DoÊwiadczalnym
Admiralicji w Haslar. W tym czasie wy-
pornoÊç standardowa wzros∏a z 16 500 t
std do 16 850 t std, a w paêdzierni-
ku do 16 930 t std. 12 paêdziernika
wszystkie prace koncepcyjne zosta∏y
na wniosek Kontrolera wstrzymane. Kil-
ka dni póêniej ponownie wznowiono pra-
ce i 11 listopada z∏o˝ono zamówienie
na budow´ trzech wie˝ artyleryjskich
przeznaczonych dla pierwszej jednostki.
W Programie Uzupe∏niajàcym z 1941 r.
zadeklarowano rozpocz´cie budowy

okr´tu w 1942 r. Na poczàtku grudnia wy-
pornoÊç standardowa osiàgn´∏a poziom
17 500 t std, ale ju˝ 12 grudnia Kontroler
ustnie poinformowa∏ sir Goodalla o prze-
rwaniu wszystkich prac nad ci´˝kimi krà-
˝ownikami. Pomimo tego na w∏asnà r´k´
kontynuowano prace i w ostatecznej wer-
sji dziobowy maszt zosta∏ przesuni´ty
w stron´ pierwszego komina tak blisko
jak to by∏o tylko mo˝liwe. RównoczeÊnie
koszty budowy z powodu zwi´kszonej wy-
pornoÊci musia∏y zostaç podniesione
i prawdopodobnie by∏ to dodatkowy ar-
gument za wstrzymaniem rozwoju okr´-
tów tej klasy.

W mi´dzyczasie ponownie zwrócono
si´ do pomys∏u rozpocz´cia budowy
Ulepszony typ Belfast o wypornoÊci 10
000 t std. Po raz kolejny pomys∏ zosta∏
przedyskutowany na spotkaniu cz∏onków
Sztabu Admiralicji 24 paêdziernika 1941
r. Na tym jak i na kolejnych spotkaniach
poÊwi´conych temu zagadnieniu osta-
tecznie doprowadzono do odwo∏ania
wczeÊniejszej decyzji i prace projektowe
nad ci´˝kim krà˝ownikiem wznowiono
po raz kolejny. Podstawowe pytanie doty-
czy∏o ci´˝kiego uzbrojenia przeciwlotni-
czego poniewa˝ plany konstrukcyjne
(zrewidowane za∏o˝enia „Wariantu II“)
zak∏ada∏ instalacj´ dzia∏ kal. 102 mm.
W ostatecznym wariancie zaakceptowa-
no instalacj´ szesnastu dzia∏ kal. 102 mm
i czterdziestu dzia∏ek 40 mm pom-pom (5
x VIII). Opancerzenie mia∏o zostaç w ca-
∏oÊci adaptowane z pierwowzoru, a zasi´g
mia∏ byç zbli˝ony do jednostek typu So-
uthampton. Przewidywano równie˝ insta-
lacj´ asdicku i pr´dkoÊç ekonomicznà
na poziomie 18 w´z∏ów — najwi´kszà
pr´dkoÊç przy jakiej urzàdzenie pods∏u-
chowe skutecznie dzia∏a∏o. Dla ataków
na zlokalizowane okr´ty podwodne prze-
widywano zabieranie pi´çdziesi´ciu
bomb g∏´binowych.

Nieca∏y miesiàc póêniej za∏o˝enia dla
Ulepszonego typu Belfast zosta∏y podda-
ne pierwszym korektom. Na miejsce dzia∏
kal. 152 mm zaproponowano instalacj´
czterech dzia∏ kal. 203 mm w dwóch wie-
˝ach rozstawionych pojedynczo na dzio-
bie i rufie. Propozycj´ oparto na oblicze-
niach przeprowadzonych przez Sekcj´
Krà˝owników Biura Projektowego, z któ-
rej jasno wynika∏o, ˝e jednostki Ulepszo-
nego typu Belfast posiadajà wystarczajà-
cà rezerw´ wypornoÊci i stabilnoÊci dla
dokonania powy˝szych zmian. 

11 lutego 1942 r. Szef Departamentu
Artylerii Morskiej ponownie zapyta∏
o charakterystyk´ okr´tu z dwudzia∏owy-
mi wie˝ami artylerii g∏ównej. W odpowie-
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dzi zaznaczono, ˝e je˝eli kad∏ub zostanie
oparty o typ Fiji jednostk´ b´dzie mo˝na
uzbroiç w cztery dzia∏a kal. 203 mm (2 x
II) i osiem dzia∏ kal. 102 mm plot (4 x II),
a wypornoÊç osiàgnie wartoÊç 11 140 t
std. Jednak nie podj´to ˝adnych dalszych
prac nad rozwini´ciem tego pomys∏u.
Ostatecznie wszystkie prace nad rozwo-
jem ci´˝kich i du˝ych lekkich krà˝owni-
ków zosta∏y zawieszone 17 lutego 1942 r.
Powodem podj´cia tej decyzji by∏a za-
ostrzajàca si´ sytuacja na Atlantyku,
gdzie niemieckie U-booty silnie naciska∏y
na alianckie konwoje, ci´˝kie straty po-
niesione na Morzu Âródziemnym oraz
przystàpienie do wojny po stronie paƒstw
Osi Japonii. 29 lipca tego samego roku
wstrzymano wszystkie prace projektowe
i budow´ dzia∏ kal. 203 mm Mk V. Osta-
tecznie kontrakt na ich budow´ zosta∏
anulowany w grudniu 1943 r. By∏ to osta-
teczny koniec projektu, a w czasie spotka-
nia Lordów Morskich stwierdzono, ˝e
„nic nie powinno powstaç pomi´dzy pan-
cernikiem i ma∏ym krà˝ownikiem“. By∏ to
ostateczny wyrok wydany na budow´ du-
˝ych krà˝owników. 

W maju 1941 r. na wniosek Ships Na-
mes Comittee Król Jerzy VI zatwierdzi∏
zmian´ nazwy z Effingham na Cornwallis
i Benbow na Albermarle. Jednak odpo-
wiednie dokumenty odnoÊnie nazw
dwóch pozosta∏ych okr´tów zagin´∏y.
Najbardziej prawdopodobnymi nazwami
sà Blake i Hawke, które zosta∏y nadane
w póêniejszym okresie dwóm lekkim krà-
˝ownikom. W powszechnej praktyce by∏o
przenoszenie zatwierdzonych imion
z okr´tu na okr´t w momencie zmiany
planów ich budowy. 

Program Uzupe∏niajàcy z 1941 r. 
i Program z 1942 r.

Pierwsze prace nad Programem Uzu-
pe∏niajàcym 1941 r. rozpocz´to w paê-
dzierniku tego samego roku. Sir Goodall
opowiada∏ si´ za kontynuowaniem budo-
wy jednostek typu Fiji, ale równoczeÊnie
dostrzega∏ potrzeb´ przygotowania pla-
nów nowych krà˝owników nie obarczo-
nych mi´dzynarodowymi uk∏adami roz-

brojeniowymi. Kluczowà cechà nowych
okr´tów mia∏ byç znacznie wi´kszy zasi´g
dzia∏ania, który wiàza∏ si´ z zwi´kszeniem
wypornoÊci standard do oko∏o 10 000 t
std. Urzàdzenia nap´dowe mia∏y byç ta-
kie same jak w aktualnie budowanych
jednostkach, a uzbrojenie mia∏o sk∏adaç
si´ z dziewi´ciu dzia∏ kal. 152 mm (3 x
III), oÊmiu dzia∏ kal. 102 mm plot (4 x II)
i szeÊciu wyrzutni torped kal. 533 mm (2
x III). Jednak pomimo rozpocz´cia prac
w Sekcji Krà˝owników nadano im czwar-
ty stopieƒ zainteresowania (pierwszy
otrzyma∏y niszczyciele typu Battle, drugi
nowy lotniskowiec Ark Royal i trzeci
ci´˝kie krà˝owniki). Nacisk na przygoto-
wanie nowej dokumentacji technicznej
najlepiej mo˝e zilustrowaç decyzja podj´-
ta w styczniu 1942 r. na korzyÊç przygoto-
wania planów przez biuro projektowe
koncernu Vickers-Armstrong jednostki
przeznaczonej do wsparcia dzia∏aƒ samo-
lotów myÊliwskich (póêniej okreÊlanej ja-
ko przejÊciowy lotniskowiec, a ostatecz-
nie jako lekki lotniskowiec). Pierwsze
przymiarki do powstania wst´pnych za∏o-
˝eƒ konstrukcyjnych lotniskowców zosta-
∏y okreÊlone jeszcze w paêdzierniku 1941
r. Nowy Uzupe∏niajàcy Program Budow-
nictwa Okr´towego (zak∏adajàcy budow´
min. trzech jednostek Ulepszonego typu
Fiji) zosta∏ przedstawiony do aprobaty
przez Gabinet w listopadzie 1941 r.
i po krótkiej debacie zosta∏ w ca∏oÊci za-
twierdzony. Zatwierdzonymi krà˝owni-
kami typu Fiji by∏y: Superb (stocznia
Swan Hunter), Defence (Scotts) i Tiger
póêniejszy Bellerophon (Vickers Arm-
strongs-Tyne). Ostatecznie budow´ po-
wy˝szych okr´tów autoryzowano w grud-
niu tego samego roku. Z chwilà przystà-
pienia do wojny w grudniu 1941 r. Japonii
potrzeba budowy wi´kszej iloÊci nowych
jednostek sta∏a si´ palàcà potrzebà.
W przygotowanym memorandum opiera-
jàc si´ na zatwierdzonym programie uwy-
datniono potrzeb´ skupienia wszystkich
wysi∏ków na budow´ jednostek Ulepszo-
nego typu Fiji. Sztab Admiralicji pragnà∏
rozpoczàç budow´ siedmiu jednostek, ale
zdolnoÊci produkcyjne stoczni zmniejszy-
∏y ich liczb´ do szeÊciu i to tylko w przy-

padku zawieszenia planów budowy ci´˝-
kich krà˝owników. Oczekiwane rozpo-
cz´cie programu budowy okr´tów z dzia-
∏ami kal. 152 mm mia∏o równie˝ u∏atwiç
zaopatrzenie stoczni w p∏yty pancerne,
które by∏y pierwotnie przeznaczane
do priorytetowej budowy czo∏gów dla
wojsk làdowych. Po rozwiàzaniu proble-
mów zaopatrzeniowych oczekiwano wcie-
lenia nowych krà˝owników do sk∏adu flo-
ty w okresie pomi´dzy koƒcem 1944 r.
i koƒcem 1945 r. Propozycja zosta∏a
przedstawiona Gabinetowi w kwietniu
1942 r. i po jego zatwierdzeniu przekre-
Êlono jakiekolwiek plany budowy ci´˝kich
krà˝owników. Prawie natychmiast po ak-
ceptacji zlecono budow´ dwóch pierw-
szych jednostek — J 1496 stoczni Ste-
phens 7 kwietnia 1942 r. oraz 13 maja
1942 r. Blake stoczni Fairfield. Pozosta∏e
cztery krà˝owniki zosta∏y zlecone nieco
póêniej nast´pujàcym stoczniom: Fair-
field, Hawthorn Leslie, Vickers Arm-
strong-Barrow i Cammell Laird. Jednak
podj´cie decyzji o rozpocz´ciu programu
budowy lekkich lotniskowców floty do-
prowadzi∏o do anulowania zamówienia
na J 1496 (na kilka tygodni przed po∏o˝e-
niem st´pki) przy jednoczesnym przesu-
ni´ciu wszystkich zebranych materia∏ów
na budow´ krà˝ownika Blake i okr´tów
w stoczniach Fairfield, Hawthorn Leslie
i Vickers Armstrongs. Dodatkowo zawie-
szono zamówienie dla Cammell Laird,
które zosta∏o ponownie z∏o˝one po up∏y-
wie szeÊciu miesi´cy. 

Jedynà wi´kszà zmianà konstrukcyjnà
w podstawowym projekcie zamówionych
lekkich krà˝owników by∏o kolejne posze-
rzenie kad∏uba do 19,51 m dla polepsze-
nia stabilnoÊci i zapewnienia wi´kszego
zapasu wypornoÊci na póêniejsze moder-
nizacje. Plany budowy kolejnych okr´tów
zosta∏y ponownie zrewidowane w po∏o-
wie wrzeÊnia 1942 r., kiedy zdecydowano
si´ na wznowienie prac remontowych
i budowy du˝ych okr´tów w stoczniach
paƒstwowych po∏o˝onych na po∏udnio-
wym wybrze˝u. Powodem podj´cia tej de-
cyzji by∏o zwi´kszenie liczby dywizjonów
myÊliwskich rozlokowanych na pobliskich
lotniskach i làdowych baterii przeciwlot-
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niczych, które mog∏y zapewniç lepszà
os∏on´ poszczególnych stoczni przed nie-
przyjacielskimi atakami lotniczymi. 14
paêdziernika 1942 r. jeden z anulowanych
krà˝owników — Hawke zosta∏ ponownie
zlecony, ale tym razem stoczni Dockyard
w Portsmouth. Propozycja budowy okr´-
tu w stoczni Cammell Laird nie zosta∏a
porzucona, a˝ do marca 1943 r., kiedy
oczekiwano ukoƒczenia nowych ulepszo-
nych planów lekkich krà˝owników. 

Na prze∏omie 1941 i 1942 r. w Royal
Navy dawa∏ si´ odczuç powa˝ny niedobór
lotniskowców, który w znaczàcy sposób
ogranicza∏ dzia∏ania w∏asnych zespo∏ów
floty w rejonach, gdzie zachodzi∏a obawa
napotkania nieprzyjacielskich si∏ lotni-
czych. Problem by∏ na tyle wa˝ny i pilny,
˝e poproszono Szefa Departamentu Bu-
downictwa Okr´towego sir Stanleya Go-
odalla o przygotowanie kilku uniwersal-
nych lub stanowiàcych skrzy˝owanie pro-
jektów pancerników, krà˝owników i nisz-
czycieli oraz projektu przebudowy dwóch
transatlantyków Queen Elizabeth i Qu-
een Mary na lotniskowce. Powy˝sze pro-
pozycje sà najlepszym przyk∏adem doce-
nienia i uzale˝nienia zespo∏ów okr´tów
Royal Navy od w∏asnego lotnictwa (czy
bazowego, czy zaokr´towanego na lotni-
skowcach) w obliczu dominacji lotnictwa
nieprzyjaciela w powietrzu na takich
akwenach jak: Morze Âródziemne i wody
oblewajàce wybrze˝a zachodniej Europy.
Po szczegó∏owej analizie dzia∏aƒ na tych
akwenach w czasie spotkania Kontrolera

z Goodallem zaproponowa∏ temu ostat-
niemu przygotowanie dokumentacji nie-
zwyk∏ych okr´tów - hybryd. W klasie krà-
˝owników przygotowano dwie propozycje
okr´tów posiadajàcych mo˝liwoÊç zabie-
rania w hangarze czternastu samolotów
obs∏ugiwanych przez dwie windy i jednà
katapult´. 

Idea uniwersalnych jednostek chocia˝
bardzo kuszàca w teorii spotka∏a si´
z ostrà krytykà du˝ej cz´Êci oficerów Ad-
miralicji. Szef Departamentu Lotnictwa
Morskiego w nast´pujàcy sposób argu-
mentowa∏ niech´ç do tego rodzaju jedno-
stek: „Okr´ty nigdy nie b´dà skuteczne
w swej roli, poniewa˝ d∏ugoÊç pok∏adu
lotniczego jest nie do przyj´cia — myÊliw-
ce typu Marlet potrzebujà do startu po-
k∏adu o d∏ugoÊci 94,49 m przy 20 w´z∏o-
wym przeciwnym wietrze, który ogranicza
liczb´ maszyn i mo˝liwoÊci ich parkowa-
nia“. JednoczeÊnie nie widzia∏ ˝adnych
korzyÊci z przedstawionych krzy˝ówek,
które uniemo˝liwiajà wykorzystanie ta-
kiego okr´tu do efektywnego pe∏nienia
przynajmniej jednej z podstawowych
funkcji. Ostatecznie zarzucono pomys∏
okr´tów - hybryd i zdecydowano si´
na budow´ klasycznych lotniskowców,
które mia∏y w przysz∏oÊci zapewniç sku-
teczny parasol lotniczy nad zespo∏ami
alianckich okr´tów. 

W ramach Programu Budownictwa
Okr´towego na 1942 r. zarezerwowano
Êrodki finansowe na budow´ pierwszych
czterech lekkich lotniskowców floty.

W styczniu 1942 r. sir Goodall proroczo
zapisa∏ w swym pami´tniku: „Budowa
tych okr´tów mog∏a zostaç zrealizowana
tylko kosztem innych jednostek“. Tym-
czasem przebieg dzia∏aƒ wojennych
na wodach Pacyfiku spowodowa∏ rewizj´
przyj´tego wczeÊniej programu. W sierp-
niu 1942 r. podj´to decyzj´ o zleceniu bu-
dowy dziewi´ciu lekkich lotniskowców
floty kosztem wstrzymania lub anulowa-
nia budowy czterech krà˝owników oraz
innych okr´tów i statków. Taki obrót
spraw powa˝nie zaniepokoi∏ Gabinet,
który obawia∏ si´ zmniejszenia liczebno-
Êci floty krà˝owników, chocia˝ z wolna to
w∏aÊnie lotniskowce sta∏y si´ pierwszopla-
nowymi jednostkami ka˝dej z liczàcych
si´ flot bioràcej udzia∏ w dzia∏aniach bo-
jowych. W tej sytuacji zdecydowano si´
na powrót do stanu wyjÊciowego przy jed-
noczesnym zwi´kszeniu liczby zamówio-
nych krà˝owników z dwóch do trzech. Po-
mimo takiego rozstrzygni´cia priorytet
przy budowie nadano lekkim lotniskow-
com floty, do której dodatkowo w∏àczono
dwie stocznie Harland & Wolff w Belfa-
Êcie (dysponujàcà dwiema odpowiednimi
do potrzeb pochylniami) i Devenport
Dockyard. Z programu budowy lotni-
skowców Êwiadomie wy∏àczono stoczni´
w Portsmouth, której pochylnie
przed przyj´ciem zamówienia wymaga∏y
przeprowadzenia gruntownej i rozleg∏ej
modernizacji. Ostatecznie w chwili for-
mu∏owania w listopadzie 1942 r. za∏o˝eƒ
Programu na 1943 r. zdecydowano si´
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Plany krà˝owników - lotniskowców

AA BB

WWyyppoorrnnooÊÊçç (t std) 18 000 / 23 000 20 000 / 24 300

WWyymmiiaarryy (m): 204,22 (KLW) x 25,30 210,32 (KLW) x 25,30

UUzzbbrroojjeenniiee: 6 x 203 mm (2 x III),12 x 102 mm 9 x 203 mm (3 x III), 12 x 102 mm

plot (6 x II), 12 x 40 mm plot (3 x IV), plot (6 x II), 12 x 40 mm plot (3 x IV),

10 x 20 mm plot (10 x I), 6 wt 533 mm 8 x 20 mm plot (8 x I), 6 wt 533 mm

(2 x III), 10 myÊliwców, (2 x III), 10 myÊliwców,

4 samoloty bombowo - torpedowe 4 samoloty bombowo - torpedowe.

PPookk∏∏aadd  lloottnniicczzyy (m): 115,82 x 24,38 103,63 x 24,38

PPaanncceerrzz (mm):

burtowy w rejonie komór amunicyjnych

i urzàdzeƒ nap´dowych: 114

Os∏ona przeciwod∏amkowa w rejonie dziobu

i rufy za pasem burtowym: 25

pok∏ad nad urzàdzeniami nap´dowymi: 51

pok∏ad nad komorami amunicyjnymi: 102

MMoocc  mmaasszzyynn (KM) 120 000

PPrr´́ddkkooÊÊçç (w): 30,75 - 32,25

ZZaappaass  ppaalliiwwaa (tm): 3 658 3 810

ZZaassii´́gg (Mm / w): 11 000/16 11 500/16



na skoncentrowanie wszystkich wysi∏ków
na programach budowy lotniskowców,
niszczycieli i jednostek eskortowych, któ-
re zosta∏y uznane za jednostki niezb´dne
na tym etapie dzia∏aƒ wojennych. Rów-
noczeÊnie pogodzono si´ z myÊlà
o zmniejszeniu floty w∏asnych krà˝owni-
ków do poziomu pi´çdziesi´ciu jedno-
stek.

Program z 1943 r.
W ciàgu 1942 i 1943 r. dyskutowano

nad potrzebà budowy ca∏kowicie nowego
krà˝ownika, ale z powodu braku czasu
na przygotowanie nowej dokumentacji
zdecydowano si´ na budow´ dwóch kolej-
nych jednostek typu Fiji w ramach Uzu-
pe∏niajàcego Programu z 1942 r. Uczy-
niono ten krok pomimo tego, ˝e dosko-
nale zdawano sobie spraw´ z faktu, ˝e
jednostki tego typu osiàgn´∏y ju˝ kres

swej podatnoÊci na zmiany konstrukcyj-
ne, a sam projekt nie odpowiada∏ ju˝
wszystkim wymaganiom wspó∏czesnego
pola walki. W tej sytuacji opierajàc si´
o bogate doÊwiadczenia zebrane w czasie
dzia∏aƒ wojennych przygotowano nast´-
pujàce wymagania, które powinien spe∏-
niaç nowy krà˝ownik:

• Wymagany zasi´g: 6 000 Mm/20 w´-
z∏ach 

• Stanowiska dzia∏ kal. 152 mm o ni-
skim kàcie podniesienia by∏y nie zadawa-
lajàce i wymaga∏y oddzielnego daloce-
lownika przeciwlotniczego dla ci´˝kiej ar-
tylerii przeciwlotniczej.

• Uzbrojenie przeciwlotnicze bliskiego
zasi´gu by∏o niedostateczne.

• Ogólny uk∏ad powodowa∏ niespoty-
kanà ciasnot´.

Alternatywnym rozwiàzaniem by∏ typ
Dido, który znajdowa∏ si´ jeszcze w fazie

realizacji, ale w tym przypadku zasi´g by∏
daleko poni˝ej oczekiwaƒ. RównoczeÊnie
wymagano zastosowania ulepszonych sta-
nowisk dzia∏ kal. 132 mm, które by∏yby
zdolne do osiàgni´cia wi´kszej szybko-
strzelnoÊci, jednak ponownie uzbrojenie
przeciwlotnicze bliskiego zasi´gu ocenio-
no jako niedostateczne.

Wst´pne prace nad ustaleniem koƒco-
wych charakterystyk nowego typu okr´tu
okreÊlanego roboczo jako Krà˝ownik
1943 r. rozpocz´to w maju 1942 r. Zgod-
nie z oczekiwaniami mia∏y otrzymaç dzia-
∏a kal. 152 mm, ale wszystkie pozosta∏e
wymagania mia∏y zostaç opracowane
na piÊmie przez szefów poszczególnych
departamentów Admiralicji. Ju˝ po zapo-
znaniu si´ z pierwszymi przymiarkami
projektowymi Asystent Szefa Sztabu ds.
Uzbrojenia podniós∏ nast´pujàce kwe-
stie: „Czy wymaga oddzielnych dzia∏ o ni-
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SSttoocczznniiaa:: JJoobb  NNoo.. ZZlleeccoonnyy:: BBuuddoowwaa  rroozzppoocczz´́ttaa:: WWooddoowwaannyy:: UUkkooƒƒcczzoonnyy::

PPrrooggrraamm  UUzzuuppee∏∏nniiaajjààccyy  zz  11994411  rr..

DDeeffeennccee Scotts Shipbuilding J 1137 18 grudnia 24 czerwca 2 wrzeÊnia 20 lipca

& Engineering Company 1941 r. 1942 r. 1944 r. 1960 r.

Limited Greenock

SSuuppeerrbb Swan Hunter J 3370 18 grudnia 23 czerwca 31 sierpnia 16 listopada 

& Wigham Richardson 1941 r. 1942 r. 1943 r. 1945 r.

Limited Wallsend

- on - Tyne

TTiiggeerr Vickers - Armstrongs J 4373 18 grudnia Budowa nie rozpocz´ta 28 lutego -

Naval Yard 1941 r. 1947 przeniesiony

High Walker Newcastle do typu Minotaur

- on Tyne

BBllaakkee The Fairfield Shipbuilding J 11 710 13 maja 17 sierpnia 20 grudnia 18 marca

a Enginering Company 1942 r. 1942 r. 1945 r. 1961 r.

Limited Govan/Glasgow

krà˝ownik Alex Stephen & Sons J 1496 7 kwietnia Nie rozpocz´to budowy Anulowany -

Limited Linthouse 1942 r. w sierpniu 1942 r.

Govan/Glasgow

krà˝ownik The Fairfield Shipbuilding - Nie zlecony - Anulowany -

a Enginering Company w sierpniu 1942 r.

Limited Govan/Glasgow

krà˝ownik R. & W. Hawthorn Leslie - Nie zlecony - Anulowany -

& Company Limited w sierpniu 1942 r. 

Hebburn Shipyard Hebburn

- on - Tyne

krà˝ownik Vickers - Armstrongs - Nie zlecony - Anulowany -

Naval Construction w sierpniu 1942 r. 

Works Barrow - in Furness

krà˝ownik Cammell Laird - Nie zlecony - Anulowany -

& Company Limited w listopadzie 1942 r.

w Birkenhead

krà˝ownik Dockyard Poertsmouth D 279 13 paêdziernika 1 lipca Anulowany -

1942 r. 1943 r. 23 paêdziernika 1945 r.



skim kàcie podniesienia i du˝ym kàcie
podniesienia (przeciwlotniczych)?. Czy
najlepszym rozwiàzaniem sà dzia∏a kal.
152 mm o niskim kàcie podniesienia, albo
dzia∏a przeciwlotnicze kal. 132 mm?. Czy
mo˝na zaoszcz´dziç ci´˝ar przez wy∏àcz-
ne zastosowanie dzia∏ w pe∏ni przeciwlot-
niczych?. Czy jest jakiekolwiek uprosz-
czenie dla stanowisk artylerii i systemów
kontroli ognia pozwalajàcych na zaosz-
cz´dzenie ci´˝aru?. Czy wymaga wodno-
samolotów?“. RównoczeÊnie podkreÊli∏,
˝e wypornoÊç nie powinna przekroczyç
10 000 t std i jest po˝àdane uzbrojenie
w dziesi´ç dzia∏ artylerii g∏ównej o niskim
kàcie podniesienia.

Szef Departamentu Wyszkolenia
i Zdaƒ Sztabowych postanowi∏ wróciç
do podstaw jakie powinien wype∏niaç
krà˝ownik: „zdolnoÊç do walki, zdolnoÊç
do samoobrony i zdolnoÊç do zbierania
informacji i ich przekazania“. Równocze-
Ênie podkreÊli∏, ˝e krà˝ownik móg∏by
dzia∏aç bez ochrony powietrznej na du˝à
skal´ i dlatego powinno si´ rozwa˝yç jego
dobre uzbrojenie przeciwlotnicze. Pomi-
mo tego, ˝e oczekiwano po lotniskow-
cach przej´cia ochrony linii komunikacyj-
nych eliminujàc tym samym potrzeb´ po-
siadania przez krà˝owniki w∏asnych wod-
nosamolotów. RównoczeÊnie na nowych
jednostkach chciano zainstalowaç cztery
wyrzutne torped i dwa reflektory na ka˝-
dej burcie oraz znacznie powi´kszonego
zasi´gu spowodowanego dzia∏aniami wo-
jennymi na Dalekim Wschodzie.

Szef Departamentu Artyleryjskiego
i Przeciwlotniczego argumentowa∏, ˝e
okr´t uzbrojony w 3 x III x 152 mm w uni-
wersalnych stanowiskach o kàcie podnie-
sienia 80° — stanowiàcych rozwini´cie
istniejàcej dokumentacji dzia∏ kal.
132 mm — i uzbrojenie przeciwlotnicze
bliskiego zasi´gu rozmieszczonych
na nadbudówce w czterech stanowiskach
chronionych od podmuchu wystrza∏ów
z g∏ównej artylerii. Pragnà∏ zastosowania
niskiego komina odsuni´tego jak to tylko
mo˝liwe w kierunku rufy i jeÊli to mo˝li-
we dalocelowników na osi symetrii jed-
nostki przed kominem. OdnoÊnie reflek-
torów zaproponowa∏ jeden na dziobowej
nadbudówce i po jednym na ka˝dej bur-
cie w rejonie Êródokr´cia. RównoczeÊnie
proponowa∏ ponowne przedefiniowanie
funkcji krà˝ownika zanim zostanà podj´-
te kroki odnoÊnie jego uzbrojenia i mo˝-
liwoÊci przej´cia cz´Êci dotychczasowych
zadaƒ jednostek tej klasy przez lotni-
skowce.

Szef Departamentu Operacji Morskich
nie przewidywa∏ zastosowania dzia∏ kal.

132 mm jako g∏ównego uzbrojenia. W za-
mian zaproponowa∏ wyprodukowanie
dzia∏ kal. 152 mm posiadajàcych kàt pod-
niesienia 80o. Oszcz´dnoÊci ci´˝arowe
mo˝na b´dzie poczyniç dopiero przy ogra-
niczeniu kàta podniesienia do 55o i rozwa-
˝ano takie ograniczenie jako dopuszczalne
w chwili zastosowania uzbrojenia przeciw-
lotniczego dysponujàcego wi´kszym zasi´-
giem ni˝ dzia∏ka kal. 40 mm (sugerowa∏
3,5 funtowe). Wspomnia∏ równie˝, ˝e Krà-
˝ownik 1943 r. móg∏by posiadaç zmodyfi-
kowane dzia∏a kal. 152 mm o kàcie pod-
niesienia 60o i ostatecznie wbrew swej nie-
ch´ci dopuszcza∏ instalacj´ dzia∏ kal.
132 mm — posiadajàcych wi´kszà pr´d-
koÊç obrotu wie˝ i zmiany kàta podniesie-
nia dzia∏ obecnie znajdujàcych si´ w trak-
cie prac badawczych.

Szef Departamentu Lotnictwa Mor-
skiego uwa˝a∏, ˝e nadszed∏ czas, kiedy
powinno si´ podjàç wià˝àcà decyzj´ od-
noÊnie katapult lotniczych na okr´tach.
Argumentowa∏ on, ˝e zadania dotychczas
wykonywane przez krà˝owniki znacznie
lepiej b´dà wype∏nia∏y lotniskowce, a du-
˝e okr´ty artyleryjskie wzorem walk
na Pacyfiku potrzebne b´dà do zapewnie-
nia skutecznego wsparcia artyleryjskiego
w czasie odpierania nieprzyjacielskiego
ataku lotniczego.

Szef Departamentu Planowania wie-
rzy∏, ˝e g∏ównà funkcjà krà˝ownika
po 1945 r. mia∏a byç wspó∏praca z lotni-
skowcami, ich ochrona i eskorta konwo-
jów. Powinien równie˝ zapewniç nawod-
ne rozpoznanie na korzyÊç g∏ównych si∏
floty, kiedy niesprzyjajàca pogoda utrud-
ni lub uniemo˝liwi prowadzenie rozpo-
znania przez w∏asne lotniskowce. Dla wy-
pe∏niania tych zadaƒ krà˝ownik powinien
byç zdolny do neutralizacji okr´tów po-
dobnej klasy i zniszczenia jednostek klasy
niszczyciel lub uzbrojony statek handlowy
wyst´pujàcy w charakterze rajdera. Rów-
noczeÊnie rozwa˝a∏ on instalacj´ silnej
baterii przeciwlotniczej jako niezb´dnej
do samoobrony i obrony os∏anianego lot-
niskowca. Dla osiàgni´cia tych za∏o˝eƒ
sugerowa∏ instalacj´ uniwersalnych dzia∏
kal. 152 mm, zasi´gu równego lotniskow-
com i nieznacznie wi´kszej od nich pr´d-
koÊci maksymalnej. Katapulty i dzia∏a
kal. 102 mm mogà zostaç wyeliminowa-
ne, a uzyskana w ten sposób przestrzeƒ
i oszcz´dnoÊci ci´˝arowe przeznaczone
na instalacj´ dodatkowego uzbrojenia
przeciwlotniczego bliskiego zasi´gu. 

Dotychczasowe dzia∏a kal. 152 mm Mk
XXII instalowane w potrójnych wie˝ach
poczàwszy od jednostek typu Southamp-
ton okaza∏y si´ bronià godnà zaufania,

ale rozwój systemów kontroli ognia
(szczególnie radaru) umo˝liwi∏ prowa-
dzenie ognia na znacznie wi´ksze odle-
g∏oÊci, gdzie liczy∏a si´ szybkostrzelnoÊç
i czas lotu pocisku do celu. W tej sytuacji
model Mk XXII posiadajàcy szybko-
strzelnoÊç 5 — 6 strz./min musia∏ zostaç
zastàpiony nowym posiadajàcym szybko-
strzelnoÊç w granicach 10 — 12 strz./min.
Szef Departamentu Budownictwa Okr´-
towego sir Stanley Goodall zgadza∏ si´, ̋ e
nowoczesne potrójne stanowiska dzia∏
kal. 152 mm by∏y potrzebne i faktycznie
model Mk XXIV znajdowa∏ si´ ju˝ na de-
skach projektantów. Nowe wie˝e chocia˝
oparte o projekt wczeÊniejszych stano-
wisk mia∏y kàt podniesienia dzia∏ zwi´k-
szony do 60o i by∏y w pe∏ni automatyczne.
Po ich projekcie spodziewano si´, ˝e sku-
tecznie wype∏nià zadania stawiane
przed uzbrojeniem przeciwlotniczym,
które dodatkowo mia∏o zostaç wsparte
nowymi dwudzia∏owymi stanowiskami
Mk IV posiadajàcymi dzia∏a kal. 114 mm. 

Wymagania dla krà˝ownika 1943 r.
Po uzyskaniu odpowiedzi od wszyst-

kich szefów departamentów Szef Depar-
tamentu Wyszkolenia i Zadaƒ Sztabo-
wych rozes∏a∏ wymagania sztabowe od-
noÊnie Krà˝ownika 1943 r.

• Uzbrojenie — dziewi´ç uniwersal-
nych dzia∏ kal. 152 mm o kàcie podnie-
sienia 80o.

• Kontrola ognia — trzy dalocelowni-
ki, jeden na ka˝dà wie˝´, dwa przystoso-
wane do prowadzenia ognia przeciwlot-
niczego i jeden do strzelaƒ nawodnych.

• Uzbrojenie ma∏okalibrowe — mo˝li-
wie jak najsilniejsze i rozmieszczone
zgodnie z sugestiami Szefa Departamen-
tu Artyleryjskiego i Przeciwlotniczego.
Rodzaj uzbrojenia b´dzie uzale˝niony
od rozwoju w tej dziedzinie.

• Uzbrojenie torpedowe — cztery wy-
rzutnie torped na ka˝dej burcie.

• Reflektory — jeden na osi symetrii,
kolejne dwa na ka˝dej burcie. Wszystkie
o Êrednicy lustra 112 cm.

• Pr´dkoÊç — 32 w´z∏y.
• Zasi´g — zbli˝ony do 6 000 Mm/24

w´z∏ach jaki przewidywano dla Lotni-
skowca 1942 r.

Chocia˝ kàt podniesienia okreÊlony
na 80o przez Szefa Departamentu Arty-
lerii Morskiej by∏o oczywiste, ˝e podob-
ne uzbrojenie nie b´dzie mog∏o byç wy-
produkowane na czas, aby wejÊç do s∏u˝-
by na pok∏adzie Krà˝ownika 1943 r. Jed-
nak wiedziano, ˝e w USA prowadzono
prace nad w pe∏ni automatycznym uni-
wersalnym dzia∏em kal. 152 mm.
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Dokumenty zawierajàce oceny szefów
poszczególnych departamentów Admira-
licji zosta∏y teraz przekazane Szef Depar-
tamentu Budownictwa Okr´towego sir
Stanley Goodallíowi, który 27 sierpnia
1942 r. przygotowa∏ nast´pujàce komen-
tarze odnoÊnie przedstawionych wyma-
gaƒ:

G∏ówne uzbrojenie — uniwersalne
dzia∏a kal. 152 mm (kàt podniesienia 80o)
upraszcza∏by ich systemy kierowaniem
i dowodzeniem, ale ci´˝ar stanowisk i ko-
mór amunicyjnych by∏by znaczny. Jedno-
czeÊnie podtrzymuj´ wàtpliwoÊci o do-
st´pnoÊci nowych wie˝ i dzia∏, ale równo-
czeÊnie zapewniam, ˝e okr´t mo˝na roz-
poczàç budowaç w 1944 r. z terminem je-
go wcielenia do s∏u˝by pod koniec 1946 r.
Powy˝sze opóênienie pozwala mieç na-
dziej´, ˝e nowe uzbrojenie b´dzie dost´p-
ne w tym czasie. 

• Zasi´g — okreÊlam jako surowe wy-
maganie.

• Opancerzenie — nie rozwa˝ano ˝ad-
nych szczegó∏owych wymagaƒ, ale Szef
Departamentu Budownictwa Okr´towe-
go wyra˝a∏ nadziej´, ˝e lekcje uzyskane
w czasie wojny mo˝na b´dzie zastosowaç
do os∏ony cz´Êci podwodnej. Jakkolwiek
by∏o przyjmowane, ˝e jednostka o roz-
miarach krà˝ownika po trafieniu torpedà
b´dzie mia∏a zatopione dwa wa˝ne dla
swej ̋ ywotnoÊci przedzia∏y i dlatego by∏by
wy∏àczony z dalszej akcji. Przeciw trafie-
niu pociskiem artyleryjskim opancerzenie
krà˝owników typu Tiger zosta∏o wyszcze-
gólnione. Jako beznadziejne oceniono
zapewnienia opancerzenia pok∏adu prze-
ciw ci´˝kim bombom przeciwpancernym,
ale bardzo wysoki standard obrony prze-
ciwlotniczej, który by∏by w stanie za∏ago-
dziç takà niedogodnoÊç.

Wkrótce przygotowano wst´pne cha-
rakterystyki nowych jednostek. Cechà
charakterystycznà by∏a wypornoÊç, która

w odczuciu sir Stanley Goodalla by∏a zbyt
du˝a jak dla jednostki uzbrojonej w dzie-
wi´ç dzia∏ kal. 152 mm i da∏ temu upust
w swym pami´tniku. Równie˝ rozmiary
krà˝ownika by∏y rozczarowaniem dla
Szefa Departamentu Artyleryjskiego
i Przeciwlotniczego, który pisa∏, ˝e okr´t
wi´kszy o 3 — 4 000 t std w porównaniu
do typu Fiji, które by∏y uzbrojone w dzie-
wi´ç dzia∏ kal. 152 mm (3 x III, o niskim
kàcie podniesienia), osiem dzia∏ przeciw-
lotniczych kal. 102 mm (4 x II) i dwa da-
locelowniki dla artylerii g∏ównej przy nie
zmienionym opancerzeniu. On równie˝
przewidywa∏, ˝e du˝a powierzchnia odbi-
cia umo˝liwi wykrycie przez nieprzyja-
cielski radar i utrudni przeprowadzenie
skutecznego ataku torpedowego. Jakkol-
wiek Szef Departamentu Wykszta∏cenia
i Zadaƒ Sztabowych po zapoznaniu si´
z pismem Szefa Departamentu Budow-
nictwa Okr´towego oceni∏ jako rozsàdne.
Asystent Szefa Sztabu ds. Uzbrojenia,
który zapoczàtkowa∏ debat´ w maju by∏
rozczarowany w czasie analizy kilku
punktów. OdnoÊnie wymagaƒ do zasi´gu
uwa˝a∏ je za zbyt wygórowany, a uzbroje-
nie torpedowe postrzega∏ jako zb´dny
luksus. JednoczeÊnie sugerowa∏, ˝e je˝eli
automatyczne dzia∏a kal. 152 mm nie b´-
dà wyprodukowane na czas wówczas b´-
dzie istnia∏a mo˝liwoÊç wykorzystania
dzia∏ o kàcie podniesienia 60o razem
z dwudzia∏owymi stanowiskami dzia∏ek
Boforsa i Oerlikona. 

Jak mo˝na zauwa˝yç nie by∏o zgodno-
Êci odnoÊnie planów nowego krà˝ownika
i w tej sytuacji w obliczu ambitnych wy-
magaƒ zdecydowano si´ na powo∏anie
FBC (Future Building Committee —
Przysz∏oÊciowy Komitet Budowy). Jego
podstawowym zadaniem by∏o koordyno-
wanie dzia∏aƒ i posuwanie ich naprzód
poprzez przezwyci´˝anie biurokratycz-
nych przeszkód. 

Komitet Budowy krà˝ownika 
przysz∏oÊci

Podczas, gdy Komitet dyskutowa∏
nad za∏o˝eniami Krà˝ownika 1943 r.
pod koniec sierpnia 1942 r. pierwszym
problemem by∏ wybór kalibru g∏ównej ar-
tylerii. Szef Departamentu Artylerii Mor-
skiej stwierdzi∏, ˝e ci´˝ar salwy burtowej
jednostki uzbrojonej w 4 x III x 132 mm
jest porównywalny do konfiguracji 3 x
III x 152 mm. SzybkostrzelnoÊç nowych
stanowisk dzia∏ kal. 152 mm znajdujàcych
si´ w frazie projektowej nie by∏a jeszcze
znana, ale przeczuwano, ˝e b´dzie ona
ni˝sza od dzia∏ kal. 132 mm. Równocze-
Ênie rozwa˝ano pomys∏ zastosowania
Êrub nap´dowych w cz´Êci dziobowej,
która pozwoli∏aby na zmniejszenie podat-
noÊci na uszkodzenia w razie trafienia.
Ostatecznie przygotowano wst´pne cha-
rakterystyki dla potencjalnych planów,
które mia∏y stanowiç podstaw´ dla dal-
szych szczegó∏owych analiz:

• 3 x III x 152 mm, zasi´g 6 000 Mm/20
w´z∏ach.

• 4 x III x 132 mm, zasi´g 6 000 Mm/20
w´z∏ach.

• 4 x III x 132 mm, zasi´g 6 000 Mm/24
w´z∏ach.

Powy˝sze za∏o˝enia straci∏y na znacze-
niu od momentu, kiedy Komitet dyskuto-
wa∏ projekt budowy nowych krà˝owników
w ramach Programu 1943 r. i ostatecznie
opowiedzia∏ si´ za ma∏à jednostkà uzbro-
jonà w dzia∏a kal. 132 mm. W tej sytuacji
Szef Departamentu Budownictwa Okr´-
towego mia∏ przygotowaç wst´pne plany
okr´tu uzbrojonego w dziewi´ç dzia∏ kal.
132 mm (3 x III) oraz szeÊciu dzia∏ tego
samego kalibru w konfiguracji 3 x II.
Dzia∏a powinny posiadaç kàt podniesie-
nia 80o, a ka˝da z wie˝ w∏asny dalocelow-
nik. Dla samoobrony na bliskich dystan-
sach przewidywano zainstalowanie dzia-
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Projekt krà˝ownika z sierpnia 1942 r.

WWyyppoorrnnooÊÊçç (t std) 12 000 t std

UUzzbbrroojjeenniiee: 9 x 152 mm plot (3 x III), 400 pocisków/lufa,

20 x 40 mm plot Bofors (10 x II),

20 x 20 mm plot Oerlikon (10 x II), 8 wt 533 mm (2 x IV).

PPaanncceerrzz (mm)

burtowy w rejonie komór amunicyjnych: 89

burtowy w rejonie urzàdzeƒ nap´dowych: 82

pok∏adowy: 51

grodzie: 25

os∏ona przeciwod∏amkowa i pozosta∏e opancerzenie: jak TTiiggeerr

PPrr´́ddkkooÊÊçç (std/ppw, w): 31,75/30

ZZaassii´́gg: szeÊç miesi´cy na wodach tropikalnych (Mm/w): 6 000 Mm/24
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∏ek Boforsa. Zasi´g    w obu przypadkach
powinien wynosiç  6 000 Mm/20 w´z∏ach. 

Program budowy krà˝owników zosta∏
ponownie przedyskutowany w listopadzie
w ramach pierwszych przymiarek
do przygotowywanego Programu 1943 r.
W tym stadium ustaleƒ zaproponowano
budow´ jednego krà˝ownika, ale spotka-
∏o si´ to z stanowczym sprzeciwem z stro-
ny Kontrolera, który pragnà∏ budowy
trzech jednostek i zlecenia niezale˝nych
prac projektowych trzem prywatnym biu-
rom projektowym pozwalajàcym na wy-
branie najlepszego przedstawionego roz-
wiàzania. W rzeczywistoÊci nie istnia∏y
˝adna dokumentacja techniczna, która
pozwala∏aby na budow´ nowych krà˝ow-
ników i ostatecznie na wniosek Komitetu
nie zarezerwowano miejsca dla budowy
jednostek tej klasy w nowym programie. 

Podj´cie tej decyzji nie oznacza∏o, ˝e
zastopowano prace projektowe nad przy-
sz∏ymi krà˝ownikami. 16 listopada sir Go-
odall dwa przedstawi∏ plany ma∏ego krà-
˝ownika. Pierwszy z nich zak∏ada∏ budo-
w´ okr´tu o wypornoÊci 6 800 t std uzbro-
jonego w 3 x II x 132 mm, a drugi o wy-
pornoÊci 10 500 t std uzbrojonego w 3 x
III x 152 mm. Zgodnie z wczeÊniejszymi
ustaleniami przewidywano, ˝e dla bezpo-
Êredniej eskorty lotniskowców preferowa-
no mniejszy okr´t podczas, gdy do dzia-
∏aƒ o charakterze ofensywnym prefero-
wano znacznie wi´kszà jednostk´, ale
z przyczyn ekonomiczno-czasowych osta-
tecznie zaakceptowano mniejszy okr´t. 

Krà˝ownik z dzia∏ami kal. 152 mm
mia∏ wielu zwolenników i tydzieƒ póêniej
jego budowa by∏a ponownie g∏ównym te-
matem rozmów. Wi´kszoÊç opowiedzia∏a
si´ za jego budowà widzàc w nim ci´˝ki
eskortowiec dla kombinowanych morsko-
làdowych operacji i decydujàcy czynnik
w momencie, kiedy lotnictwo po obu
stronach zostanie obezw∏adnione. Osta-
tecznie podj´to decyzj´, ˝e luka pomi´-

dzy dzia∏ami kal. 132 i 152 mm jest ma∏a
i okr´t z dzia∏ami kal. 132 mm powinien
byç opracowany przed ostatecznym za-
twierdzeniem dokumentacji krà˝ownika
z ci´˝szymi dzia∏ami. 

Zatwierdzona koncepcja krà˝ownika
z dzia∏ami kal. 152 mm ca∏kowicie nie
prezentowa∏a jakichkolwiek za∏o˝eƒ
technicznych. W czerwcu 1943 r. OÊrodek
DoÊwiadczalny Admiralicji w Haslar
przeprowadzi∏ testy dwóch projektów
krà˝owników. Plan E — 12 150 t std wy-
posa˝ony w trój∏opatowe Êruby nap´do-
we na rufie i pr´dkoÊci 32,75 w´z∏a oraz
Plan F — 12 300 t std z cztero∏opatowymi
Êrubami nap´dowymi po dwie na dziobie
i rufie i pr´dkoÊci 31,25 w´z∏a. Wymiary
dla obu jednostek by∏y jednakowe: 192,02
x 21,49 x 5,79 m. DoÊwiadczenia mia∏y
na celu przetestowanie rozwiàzania po-
zwalajàcego na zachowanie cz´Êci mocy
w przypadku trafienia w ruf´ i zniszczenie
zgromadzonych tam Êrub nap´dowych
i steru. Jak widaç obezw∏adnienie nie-
mieckiego pancernika Bismarck przez
jedno szcz´Êliwe trafienie mocno zapad∏y
w pami´ç brytyjskim admira∏om. Niestety
ju˝ po pierwszych doÊwiadczeniach prze-
konano si´ o nieskutecznoÊci takiego roz-
wiàzania i krótko póêniej wszystkie prace
nad nim zosta∏y przerwane.

25 listopada 1942 r. prognozy na budo-
w´ krà˝ownika przysz∏oÊci zosta∏y przed-
stawione w szczegó∏owym memorandum
Pierwszego Lorda Morskiego. Uzmys∏o-
wi∏ w nim s∏aboÊci w dotychczasowej do-
kumentacji szczególnie w odniesieniu
do uzbrojenia okr´tu w klasyczne dzia∏a
kal. 152 mm, podczas gdy istniejàce za∏o-
˝enia nowego planu przewidywa∏y ulep-
szenia istniejàcych stanowisk dzia∏ kal.
132 i 152 mm, odpowiedniego doboru
uzbrojenia ma∏okalibrowego i znacznie
zwi´kszonego zasi´gu. RównoczeÊnie
zwróci∏ uwag´, ˝e w przypadku natych-
miastowego przystàpienia do przygoto-

wywania nowej dokumentacji technicznej
i poddania modernizacji pierwszego sta-
nowiska dzia∏ kal. 132 mm b´dzie gotowy
do instalacji na krà˝owniku dopiero
pod koniec 1944 r. Nowe stanowiska
dzia∏ kal. 152 mm nie b´dà gotowe do in-
stalacji przed koƒcem 1945 r. i to w przy-
padku je˝eli wszystkie wysi∏ki i moce pro-
dukcyjne zostanà skupione na realizacji
zamówienia na te dzia∏a. Je˝eli stanowi-
ska dzia∏ kal. 132 mm uzyskajà pierw-
szeƒstwo, wtedy dzia∏a kal. 152 mm nie
b´dà gotowe do instalacji na pok∏adzie
okr´tu przed po∏owà 1946 r. 

Szczegó∏y nowych wst´pnych planów
ma∏ego i du˝ego krà˝ownika z dzia∏ami
kal. 132 mm — K i L — zosta∏y przedsta-
wione razem z planami H (9 x 152 mm, 3
x III) i J (12 x 132 mm, 4 x III) za∏àczony-
mi w celach porównawczych. W Planach
K i L przedzia∏y urzàdzeƒ nap´dowych
zosta∏y rozdzielone przez zbiorniki z pali-
wem. JednoczeÊnie dowiedziono starej
prawdy, ˝e du˝a jednostka b´dzie posia-
da∏a znacznie lepszy podzia∏ wewn´trzny
kad∏uba, ale s∏absze opancerzenie (w po-
równaniu do Tigera). Mniejszy okr´t
przy podobnym podziale wewn´trznym
b´dzie posiada∏ s∏absze opancerzenie
(zbli˝one do zastosowanego na jednost-
kach typu Dido). Pomimo tych niedogod-
noÊci preferowano mniejszà jednostk´
z nast´pujàcych powodów:

• By∏ pod wieloma wzgl´dami odpo-
wiedniejszy do wykonywania podstawo-
wego zadania jakim by∏a eskorta w∏a-
snych lotniskowców. 

• Lepiej nadawa∏ si´ do operacji z w∏a-
snymi lekkimi si∏ami na zamkni´tych
akwenach.

• Istnia∏a wi´ksza liczba pochylni,
na których mo˝na by∏o budowaç nowe
okr´ty.

• Czas budowy b´dzie znacznie krótszy. 

(ciàg dalszy nastàpi)

Projekty krà˝owników z 25 listopada 1942 r.
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WWyyppoorrnnooÊÊçç (std/ppw): 11 500/14 500 11 650/14 700 6 800/9 000 10 500/13 250
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Kad∏ub i obrona bierna 

Zgodnie z ówczesnà, amerykaƒskà ten-
dencjà projektowania lotniskowców, kon-
strukcj´ jednostek typu Midway stanowi∏
oddzielny kad∏ub, na którym nadbudowano
hangar przykryty pok∏adem lotniczym.
Koncepcyjnie okr´ty stanowi∏y rozwini´cie
projektu lotniskowców typu Essex,
przy czym dla wewn´trznego podzia∏u si-
∏owni wykorzystano za∏o˝enia projektowe
niezbudowanych pancerników typu Monta-
na. 

Maksymalna d∏ugoÊç kad∏ubów lotni-
skowców typu Midway wynosi∏a 295,05 m,
ich d∏ugoÊç na linii wodnej przy zanurzeniu
standardowym 274,32 m, a d∏ugoÊç mi´dzy
pionami 259,69 m. SzerokoÊç kad∏ubów
okr´tów wynosi∏a 34,44 m na linii wodnej
oraz 41,45 m na poziomie pok∏adu hanga-
rowego, w miejscu usytuowania galerii
sponsonów artyleryjskich. Galerie te by∏y
usytuowane na wysokoÊci 12,19 m powy˝ej
linii wodnej, przy czym minimalna wyso-
koÊç wolnej burty okr´tów wynosi∏a 6,63 m.
WysokoÊç kad∏uba okr´tów wynosi∏a
17,56 m, a wysokoÊç pok∏adu lotniczego po-
nad p∏aszczyzn´ podstawowà 25,61 m.
Wspó∏czynnik pe∏notliwoÊci kad∏ubów
okr´tów wynosi∏ 0,605, a pe∏notliwoÊci

owr´˝a 0,976. Zgodnie z za∏o˝eniami pro-
jektowymi wypornoÊç standardowa lotni-
skowców zosta∏a za∏o˝ona na 45 000 ton,
przy zanurzeniu 10,01 m. WypornoÊç
na próbach za∏o˝ono na 52 000 ton, a pro-
jektowà wypornoÊç maksymalnà na 60 100
ton, przy zanurzeniu maksymalnym
10,89 m. 

Kad∏uby lotniskowców posiada∏y trzy po-
k∏ady ciàg∏e, przy czym opancerzony po-
k∏ad g∏ówny stanowi∏ jednoczeÊnie pok∏ad
hangaru. Dzi´ki wyciàgni´ciu wniosków
z doÊwiadczeƒ wojennych dokonano po-
dzia∏u kad∏ubów okr´tów na znacznie wi´-
cej przedzia∏ów wodoszczelnych ni˝ mia∏o
to miejsce na lotniskowcach wczeÊniejszych
typów. Celem tego dzia∏ania by∏a ch´ç osià-
gni´cia mo˝liwie najwi´kszej niezatapialno-
Êci lotniskowców. Na ca∏ej d∏ugoÊci jednost-
ki otrzyma∏y podwójne dno, które rozciàga-
∏o si´ pomi´dzy drugimi grodziami wzd∏u˝-
nymi lewej i prawej burty. Dno zewn´trzne
zosta∏o wykonane z blach o gruboÊci
26 mm, a wewn´trzne mia∏o gruboÊç
23 mm. Poszycie burtowe wykonano z blach
o gruboÊci 19 mm. Usztywnienia boczne
kad∏ubów stanowi∏o 235 wr´gów roz∏o˝o-
nych na d∏ugoÊci 286,51 m, z odst´pem wr´-
gowym 1 219 mm. Ca∏kowity ci´˝ar kad∏u-
bów okr´tów wynosi∏ 27 340 ton, a ci´˝ar

ich wyposa˝enia 3 340 ton. 
Ochron´ biernà lotniskowców typu Mi-

dway stanowi∏o opancerzenie pionowe i po-
ziome oraz uk∏ad wzd∏u˝nych grodzi prze-
ciwtorpedowych. Zgodnie z za∏o˝eniami
projektowymi taki system mia∏ zabezpie-
czyç okr´ty przed trafieniami pocisków ar-
tylerii okr´towej kalibru do 203 mm wy-
strzeliwanych z odleg∏oÊci pomi´dzy 13
720 m, a 20 220 m. Inaczej jednak ni˝
na projektowanych ówczeÊnie pancerni-
kach amerykaƒskich, burtowy pas pancerny
lotniskowców typu Midway zosta∏ usytu-
owany na zewnàtrz kad∏uba okr´tów. Pas
ten mia∏ szerokoÊç 4,88 m i rozciàga∏ si´
na d∏ugoÊci niemal 205 m, os∏aniajàc si∏ow-
ni´, magazyny amunicji oraz zbiorniki pali-
wa lotniczego. GruboÊç burtowego pasa
pancernego na prawej burcie okr´tów wy-
nosi∏a 178 mm na jego górnej kraw´dzi,
zmniejszajàc si´ do 76 mm na dole pasa.
Lewoburtowy pas pancerny mia∏ sta∏à gru-
boÊç 193 mm. Cz´Êç burt okr´tów ponad
pasem pancernym do poziomu pok∏adu
hangarowego by∏a opancerzona blachami
o gruboÊci 51 mm. Na dziobowych i rufo-
wych kraƒcach burtowego pasa pancernego
zosta∏y usytuowane pancerne grodzie po-
przeczne o gruboÊci 160 mm. Ci´˝ar opan-
cerzenia pionowego wynosi∏ 3 425 ton.

Amerykaƒskie lotniskowce typu Midway
Cz´Êç II — Opis konstrukcji okr´tów
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Pancerz poziomy lotniskowców typu Mi-
dway sk∏ada∏ si´ z trzech warstw. Pierwszà
stanowi∏o opancerzenie pok∏adu lotnicze-
go, którego gruboÊç wynosi∏a 89 mm. Dru-
gà warstwà by∏o opancerzenie pok∏adu
hangarowego, którego blachy mia∏y gru-
boÊç 51 mm. Trzecià warstw´ stanowi∏o za-
bezpieczenie si∏owni w postaci przykrywa-
jàcego jà pok∏adu pancernego o gruboÊci
równie˝ 51 mm. Ci´˝ar opancerzenia po-
ziomego wynosi∏: pok∏adu lotniczego 3 650
ton, pok∏adu hangaru 240 ton, a pok∏adu
ochronnego 1 850 ton.

Dodatkowà os∏on´ pancernà otrzyma∏o
tak˝e stanowisko dowodzenia. Stanowi∏y jà
p∏yty stalowe o gruboÊci 160 mm na Êcia-
nach i 89 mm na stropie. Szyb komunika-
cyjny okr´tów mia∏ Êciany o gruboÊci
102 mm. Opancerzone by∏o równie˝ po-
mieszczenie maszyn sterowych, które mia∏o
Êciany o gruboÊci 193 mm, grodzie 160 mm
i strop o gruboÊci 127 mm. Ci´˝ar pok∏adu
pancernego nad maszynami sterowymi wy-
nosi∏ 130 ton. Ca∏e opancerzenie okr´tów
zosta∏o wykonane ze stali pancernej o pod-
wy˝szonej wytrzyma∏oÊci STS (Special Tre-
atment Steel — stal specjalnego zastosowa-
nia). 

Du˝a szerokoÊç kad∏ubów lotniskowców
typu Midway, umo˝liwi∏a zaprojektowanie
na nich systemu obrony przeciwtorpedowej
podobnego do stosowanego na ówczesnych
pancernikach. Lotniskowce otrzyma∏y wi´c
niemal na ca∏ej d∏ugoÊci kad∏ubów uk∏ad

czterech wzd∏u˝nych grodzi przeciwtorpe-
dowych. Na Êródokr´ciu odleg∏oÊç mi´dzy
zewn´trznym poszyciem kad∏uba, a pierw-
szà z grodzi wynosi∏a 1,524 m, podczas gdy
pozosta∏e grodzie by∏y oddalone od siebie
o 1,219 m. Odleg∏oÊç pomi´dzy poszyciem
i Êcianami si∏owni lub magazynów nigdzie
nie by∏a mniejsza ni˝ 5,49 m. Dwie pierwsze
grodzie przeciwtorpedowe mia∏y gruboÊci
13 mm i 16 mm. Trzecia gródê wzd∏u˝na zo-
sta∏a wykonana ze stali pancernej o grubo-
Êci 32 mm. Grodzie pomi´dzy kot∏owniami,
a maszynowniami mia∏y gruboÊç 9 mm.

Przestrzenie pomi´dzy grodziami mog∏y
byç wype∏niane paliwem, stanowiàc dodat-
kowe zbiorniki zapasowe lub pozostawaç
puste. Taki naprzemienny uk∏ad pe∏nych
i pustych przestrzeni pozwala∏ os∏abiaç fal´
uderzeniowà ewentualnego wybuchu tor-
pedy, absorbujàc jego energi´ oraz wychwy-
tywaç powsta∏e w wyniku eksplozji jej g∏o-
wicy od∏amki i szczàtki rozerwanych ele-
mentów kad∏uba. 

Lotniskowce typu Midway otrzyma∏y
charakterystycznà dla okr´tów tej klasy
nadbudówk´ wyspowà, która zosta∏a zloka-
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Lotniskowiec Midway na redzie Gibraltaru, 12.05.1947. fot. „Warship International”

Midway — przekrój na Êródokr´ciu

rys. Jaros∏aw Palasek



lizowana na Êródokr´ciu, przy prawej kra-
w´dzi pok∏adu lotniczego. Usytuowano jà
w ten sposób, ˝e prawoburtowa jej kraw´dê
wystawa∏a poza obrys kad∏uba na równi
z galerià artyleryjskà. Bry∏a nadbudówki
mia∏a stosunkowo du˝à obj´toÊç i oprócz
pomieszczeƒ zwiàzanych z tradycyjnà funk-
cjà kierowania okr´tem znalaz∏y si´ w niej
centrale dowodzenia i kontroli lotów oraz
stanowisko naprowadzania myÊliwców. Co-
eal Sea otrzyma∏ powi´kszonà nadbudów-
k´ o nieco zmienionej konstrukcji, w której
opancerzenie sterówki zosta∏o zmniejszone
ze 165 mm do 51 mm. Zapasowe stanowi-
sko dowodzenia i kierowania okr´tem zo-
sta∏o usytuowane poni˝ej dziobowej kraw´-
dzi pok∏adu lotniczego, za grodzià zamyka-
jàcà od przodu pok∏ad hangaru. SzerokoÊç
nadbudówki wyspowej wynosi∏a 3,51 m tak,
˝e jej konstrukcja nie zachodzi∏a nad po-
k∏ad lotniczy. W jej bry∏´ by∏ wkomponowa-
ny du˝y (15 m na 18 m), pochylony komin,
którym by∏y odprowadzane gazy spalinowe
z wszystkich kot∏ów. 

Lotniskowce zosta∏y wyposa˝one w krót-
ki dziobowy maszt kolumnowy, masywny
maszt trójno˝ny oraz niewysoki maszt ko-
lumnowy za nadbudówkà wyspowà.
Na maszcie g∏ównym zamontowano stacj´
dozoru przestrzeni powietrznej typu SK 2,
a na maszcie trójno˝nym radar SX.
Na maszcie kolumnowym wspierajàcym
anten´ radaru SK 2, zamontowano anten´
jednej ze stacji dozoru nawodnego SG 1.
Anten´ drugiej stacji tego typu zainstalo-
wano na maszcie kolumnowym usytuowa-
nym za antenà radaru SX. Na maszcie
za nadbudówkà umieszczono anten´ rada-

ru SR 2. Z prawej burty pok∏adu lotniczego
zosta∏y usytuowane cztery maszty kratowni-
cowe z antenami radiowymi. 

Si∏ownie i w∏aÊciwoÊci nautyczne

Urzàdzenia nap´dowe i elektrownia

okr´towa

Lotniskowce typu Midway zosta∏y wypo-
sa˝one w cztery turbozespo∏y nap´dowe
o mocach nominalnych po 53 000 KM,
z których ka˝dy porusza∏ jednà Êrub´
o Êrednicy 6,4 m. Maszyny g∏ówne okr´tów
zbudowanych przez stoczni´ Newport
News zosta∏y wyprodukowane przez We-
stinghouse Co., a jednostki z New York Na-
vy Yard przez General Electric Co. Ka˝dy
z turbozespo∏ów sk∏ada∏ si´ z turbiny wyso-
kociÊnieniowej, turbiny niskiego ciÊnienia
oraz dwustopniowej przek∏adni redukcyj-
nej. Turbina wysokiego ciÊnienia zbudowa-
na by∏a z jednego dwuwieƒcowego, akcyj-
nego stopnia regulacyjnego oraz jedenastu
pojedynczych stopni reakcyjnych.
Przy pr´dkoÊci 4 905 obr/min osiàga∏a moc
24 400 KM. Turbina niskociÊnieniowa sk∏a-
da∏a si´ z szeÊciostopniowej cz´Êci reakcyj-
nej dla biegu naprzód oraz usytuowanej
za nià dwustopniowej, trzywieƒcowej, ak-
cyjnej turbiny biegu wstecz. Moc uzyskiwa-
na z tej turbiny to 28 600 KM przy 3 913
obr/min dla biegu naprzód i 11 000 KM
przy 2 375 obr/min dla biegu wstecz. Dwu-
stopniowa, helikoidalna przek∏adnia re-
dukcyjna posiada∏a prze∏o˝enia 24,284: 1
dla turbiny wysokiego ciÊnienia oraz
19,369: 1 dla niskociÊnieniowej. W ka˝dej
z przek∏adni by∏o zamontowane g∏ówne,

wzd∏u˝ne ∏o˝ysko oporowe. Pr´dkoÊç obro-
towà na wale wyjÊciowym z przek∏adni, dla
zak∏adanej mocy nominalnej turbozespo∏u,
okreÊlono na 202 obr/min dla biegu na-
przód oraz na 123 obr/min dla biegu wstecz.
Istnia∏a mo˝liwoÊç przecià˝ania turboze-
spo∏ów o 20% tak, ˝e zak∏adana moc si∏ow-
ni 212 000 KM mog∏a byç zwi´kszona
do 254 000 KM. Wszystkie urzàdzenia po-
mocnicze turbozespo∏ów zlokalizowano
w ich maszynowniach.

Okr´towa sieç elektryczna by∏a zasilana
z sieci pràdu przemiennego o napi´ciu 440
V. Do jego wytwarzania s∏u˝y∏o osiem tur-
bogeneratorów o mocach po 1 250 kW ka˝-
dy oraz dwa awaryjne spalinowe zespo∏y
pràdotwórcze z∏o˝one z generatorów o mo-
cach po 850 kW i silników spalinowych z za-
p∏onem samoczynnym. 

Kot∏y parowe

Dla zasilania w par´ maszyn g∏ównych
i pomocniczych zaprojektowano kot∏owni´
z∏o˝onà z dwunastu kot∏ów produkcji firmy
Babcock & Wilcox. Ka˝dy z trójwalczako-
wych kot∏ów wyposa˝ono w rozdzielonà,
podwójnà komor´ spalania oraz ∏àczàcy si´
w jeden, wspólny wylot gazów spalinowych.
Przewidziano osobno ogrzewane przegrze-
wacze pary, podgrzewacze wody zasilajàcej
oraz zdmuchiwacze sadzy. Energi´ cieplnà
do komór spalania ka˝dego z kot∏ów do-
starcza∏o po dziewi´ç palników olejowych,
w tym pi´ç w przestrzeni pary nasyconej
i cztery w obszarze przegrzewaczy. Kot∏y
wytwarza∏y par´ przegrzanà o ciÊnieniu
maksymalnym 44,57 kg/cm2 i roboczym
39,72 kg/cm2 oraz temperaturze 454oC.
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Wszystkie urzàdzenia pomocnicze kot∏ów
zlokalizowano w ich kot∏owniach. Kana∏y
wylotowe spalin z by∏y wprowadzone
do jednego, du˝ego komina, wkompono-
wanego w wysp´ nadbudówki na prawej
burcie okr´tu. 

Rozplanowanie i ci´˝ar si∏owni

Przedzia∏y si∏owni lotniskowców typu
Midway zaaran˝owano wykorzystujàc si´-
gajàce I wojny Êwiatowej doÊwiadczenia
w projektowaniu przedzia∏ów nap´dowych
okr´tów. Dwa turbozespo∏y wraz z prze-
k∏adniami poruszajàce wewn´trzne linie
wa∏ów zosta∏y usytuowane przedzia∏ach
umieszczonych w osiach symetrii kad∏uba
ka˝dego z lotniskowców. Pomieszczenia te
zosta∏y oddzielone od siebie przedzia∏em
turbogeneratorów oraz pompownià. Za ru-
fowà grodzià drugiej maszynowni usytu-
owano kolejno: drugi przedzia∏ turbogene-
ratorów, przedzia∏ wyparowników oraz ma-
szynowni´ pomocniczà. Na zewnàtrz
od usytuowanych w osi symetrii okr´tu
przedzia∏ów maszynowych usytuowano po-
mieszczenia maszynowni pomocniczej
na prawej burcie oraz wyparowników na le-
wej, a dalej po szeÊç pomieszczeƒ kot∏ów
parowych na ka˝dej burcie. W ka˝dej z ko-
t∏owni, o d∏ugoÊci 9,75 m, szerokoÊci 6,40 m
i wysokoÊci 8,53 m, by∏ zamontowany jeden
kocio∏. Za umieszczonymi za nimi pom-
powniami usytuowano rufowe, zewn´trzne
maszynownie g∏ówne. W ka˝dej z nich za-
montowano turbozespó∏ nap´dowy wraz
z przek∏adnià, który porusza∏ lewo- lub pra-

woburtowà, zewn´trznà lini´ wa∏ów. Dzi´ki
takiemu rozplanowaniu pomieszczeƒ po-
wsta∏o dwadzieÊcia szeÊç oddzielnych, wo-
doszczelnych przedzia∏ów si∏owni tj. dwa-
naÊcie kot∏owni, cztery maszynownie g∏ów-
ne oraz dziesi´ç maszynowni pomocniczych
(pomp, turbogeneratorów, wyparowników
i spalinowych zespo∏ów pràdotwórczych).
Wszystkie te przedzia∏y znalaz∏y si´ we-
wnàtrz os∏ony w postaci wzd∏u˝nych grodzi
przeciwtorpedowych. Dzi´ki du˝ej szero-
koÊci kad∏ubów okr´tów, umo˝liwiajàcej
zwi´kszenie szerokoÊci si∏owni do 21,64 m,
jej d∏ugoÊç mog∏a zostaç ograniczona
do 87,78 m.

Ka˝dy z turbozespo∏ów nap´dowych lot-
niskowców typu Midway by∏ zasilany przez
trzy kot∏y. Po∏àczenia parowe zaprojekto-
wano przy tym w taki sposób, aby ka˝da
z turbin otrzymywa∏a par´ z dwóch kot∏ów
usytuowanych na jednej i jednego na prze-
ciwleg∏ej burcie. Dzi´ki temu ka˝dy z tur-
bozespo∏ów móg∏ pracowaç niezale˝nie,
a maszynownie wewn´trzne i zewn´trzne
mog∏y byç ∏àczone z przeciwleg∏ymi uk∏ada-
mi kot∏ów. Mo˝liwa by∏a tak˝e praca si∏ow-
ni z mocami cz´Êciowymi, co by∏o wykorzy-
stywane przy p∏ywaniu okr´tów z pr´dko-
Êciami marszowymi. 

Waga urzàdzeƒ si∏owni w stanie suchym
wynosi∏a 5 165 ton. Oleje smarne maszyn
wa˝y∏y 77 ton, a ci´˝ar pozosta∏ych mediów
wykorzystywanych w si∏owni wynosi∏ 466
ton. Zapas rezerwowej wody s∏odkiej si´ga∏
413 ton, a paliwa do silników wysokopr´˝-
nych 168 ton. Normalny zapas paliwa ci´˝-

kiego wynosi∏ oko∏o 6 000 ton.

Charakterystyka nautyczna 

Wynoszàcy 8,1:1 stosunek d∏ugoÊci
do szerokoÊci powodowa∏, ˝e lotniskowce
typu Midway cechowa∏y si´ dobrymi cha-
rakterystykami oporowymi kad∏uba. Dzi´ki
temu, mimo i˝ okr´ty te by∏y o ponad 1,5 m
szersze i niemal 22 m d∏u˝sze od pancerni-
ków typu Iowa, przy identycznej mocy si-
∏owni mog∏y rozwijaç porównywalnà
do nich pr´dkoÊç. Przy mocy na wa∏ach
215 520 KM Coral Sea osiàgnà∏ podczas
prób morskich pr´dkoÊç 33,03 w´z∏a.
Wspó∏czynnik mocy zainstalowanej si∏owni
lotniskowców typu Midway wynosi∏ oko∏o
50 KM/ton´, a wspó∏czynnik jej ci´˝aru
18,61 kg/KM. Jednostkowe, nominalne zu-
˝ycie paliwa si∏owni zosta∏o okreÊlone
na 0,3 g/Midway. Przekraczajàcy 10 000 ton
maksymalny zapas paliwa umo˝liwia∏ lotni-
skowcom typu Midway pokonanie dystansu
15 000 mil z pr´dkoÊcià 15 w, przy porusza-
niu si´ z po∏owà mocy si∏owni. Przy pr´dko-
Êci 20 w´z∏ów okr´ty mog∏y przebywaç od-
leg∏oÊç oko∏o 9 600 mil. Rozwijajàc maksy-
malnà pr´dkoÊç 33 w´z∏ów jednostki by∏y
zdolne do przep∏yni´cia w ciàgu 140 godzin
dystansu 4 600 mil. Tu˝ po wejÊciu do s∏u˝-
by w 1946 roku, Midway pokona∏ wynoszà-
cy 4 452 mile morskie dystans pomi´dzy ba-
zà Guantanamo na Kubie, a Rio de Janeiro
ze Êrednià pr´dkoÊcià 32,56 w´z∏a.

Dzi´ki dobrze zaprojektowanemu pod-
wodziu lotniskowce typu Midway by∏y sto-
sunkowo ∏atwe w kierowaniu. Dobrà ma-
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newrowoÊç i sterownoÊç zapewnia∏y im dwa
du˝e stery pó∏zrównowa˝one, których mak-
symalny kàt wychylenia wynosi∏ po 36,5°
na ka˝dà burt´. P∏etwy sterowe zosta∏y usy-
tuowane w strumieniach Êrub wewn´trz-
nych, których wa∏y przechodzi∏y przez dwa
skegi, tworzàce stosunkowo d∏ugi, rozciàga-
jàcy si´ pomi´dzy nimi tunel. Takie usytu-
owanie p∏etw (tu˝ za tunelem stworzonym
przez skegi) polepszy∏o zdolnoÊci utrzymy-
wania kursu okr´tów oraz znacznie podnio-
s∏o sprawnoÊç dzia∏ania urzàdzeƒ stero-
wych. Dzi´ki temu, taktyczna Êrednica cyr-
kulacji tych wielkich, majàcych niemal
300 m d∏ugoÊci lotniskowców, przy pr´dko-
Êci 30 w´z∏ów wynosi∏a niewiele ponad
900 m.

Wyposa˝enie lotnicze
WielkoÊç grupy lotniczej lotniskowców

zale˝y w g∏ównej mierze od rodzajów i ty-
pów tworzàcych jà samolotów. Wprowa-
dzone do s∏u˝by w drugiej po∏owie lat czter-

dziestych jednostki typu Midway by∏y w sta-
nie zabieraç eskadry, których sumaryczna
liczba stosunkowo niewielkich, nap´dza-
nych silnikami t∏okowymi maszyn mor-
skich, przewy˝sza∏a znacznie liczebnoÊç
grup lotniczych zbudowanych dotychczas
jednostek tej klasy. Zgodnie z projektem,
grup´ lotniczà lotniskowców typu Midway
stanowi∏o 136 samolotów, z tego: 64 Vo-
ught F4U „Corsair”, 8 Grumman F6F
„Hellcat” i 64 Curtiss SB2C „Helldiver”.
Ci´˝ar takiej projektowej grupy lotniczej
wynosi∏ 869 ton, wliczajàc w to 168 ton
uzbrojenia i paliwa na pok∏adach samolo-
tów. Okr´ty mog∏y zabraç maksymalnie 153
ma∏e, jednosilnikowe myÊliwce morskie.
Poni˝ej podano przyk∏adowe, inne wczesne
konfiguracje grup lotniczych lotniskowców
typu Midway: 

— 145 samolotów, z tego: 97 Vought
F4U „Corsair” i 48 Curtiss SB2C „Helldi-
ver”;

— 132 samoloty, z tego: 27 Grumman

F4F „Tigercat”, 32 Grumman F7F „Bear-
cat” i 73 Vought F4U „Corsair”;

— 82 samoloty Grumman F7F „Bear-
cat”.

Jednopok∏adowy hangar lotniskowców
typu Midway mia∏ d∏ugoÊç 210,92 m, szero-
koÊç 28,96 m (w najw´˝szym miejscu —
w pobli˝u kana∏ów wylotowych spalin z ko-
t∏owni) i wysokoÊç 5,33 m. Przedziela∏y go
dwie podwójne grodzie pancerne z blach
o gruboÊci 31 mm, zamykane drzwiami
pancernymi o gruboÊci 51 mm. Hangar ten
móg∏ pomieÊciç maksymalnie do 137 samo-
lotów (lub do 144 ma∏ych myÊliwców). Po-
k∏ad lotniczy okr´tów mia∏ d∏ugoÊç
281,64 m, szerokoÊç 34,44 m (32,61 m —
w obr´bie wyspy nadbudówki) i powierzch-
ni´ oko∏o 11 733 m2. Taka szerokoÊç pok∏a-
du by∏a teoretycznie wystarczajàcà do jed-
noczesnego làdowania dwóch myÊliwców,
chocia˝ podczas s∏u˝by okr´tów taka prak-
tyka nie by∏a stosowana. 

Do nadawania pr´dkoÊci samolotom
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podczas startu lotniskowce zosta∏y wyposa-
˝one w dwie katapulty typu H IV-1 o skoku
niemal 60 m. Przy przecià˝eniu si´gajàcym
1,8 g mog∏y one nadawaç samolotom o ma-
sie do 12 700 kg pr´dkoÊç 145 km/h. Start
maszyn móg∏ przy tym nast´powaç co 60 se-
kund. Do zatrzymywania làdujàcych samo-
lotów s∏u˝y∏ zestaw urzàdzeƒ hamujàcych
typu Mk V-0. Aerofiniszery te mog∏y z kolei
zatrzymywaç maszyny o masie do 13 500 kg,
làdujàce z pr´dkoÊcià do 160 km/h. 

Przemieszczanie samolotów pomi´dzy
hangarem, a pok∏adem lotniczym zapew-
nia∏y dwa podnoÊniki o wymiarach 16,49 m
na 14,09 m, usytuowane w osi symetrii po-
k∏adu w przedniej i tylnej cz´Êci hangaru.
Udêwig ka˝dego z tych podnoÊników si´ga∏
12 000 kg. Trzeci, sk∏adany podnoÊnik o wy-
miarach 17,07 m na 10,36 m i udêwigu 8
200 kg zamontowano na lewej burcie, na-
przeciwko nadbudówki, na kraw´dzi pok∏a-
du lotniczego. Po roz∏o˝eniu bocznego
podnoÊnika, szerokoÊç od jego zewn´trznej
kraw´dzi do przeciwleg∏ej kraw´dzi pok∏a-
du lotniczego okr´tu wzrasta∏a do 46,33 m.
Do dostarczania na pok∏ad lotniczy amuni-
cji i elementów uzbrojenia samolotów s∏u-
˝y∏y cztery podnoÊniki torpedowo-bombo-
we oraz nap´dzany elektrycznie dêwig
o wysi´gu oko∏o 12 m. 

Magazyny amunicyjne grupy lotniczej
lotniskowców typu Midway mieÊci∏y 828
bomb o wagomiarze 45,4 kg (100 funtów),
470 o wagomiarze 227 kg (500 funtów)

i 180 o wagomiarze 726 kg (1 600 funtów)
oraz 306 bomb przeciwpancernych o wago-
miarze 454 kg (1 000 funtów), a tak˝e 720
bomb g∏´binowych o wagomiarze 148 kg
(325 funtów), a tak˝e 96 torped. Na okr´-
tach mo˝na by∏o tak˝e zmagazynowaç do 6
060 lotniczych rakiet niekierowanych,
w tym: 5 324 przeciwpancerne kalibru
127 mm, 486 burzàcych kalibru 87 mm i 250
rakiet innego zastosowania. Zapas amuni-
cji móg∏ wa˝yç maksymalnie do 3 369 ton.
Zbiorniki paliwa dla samolotów mia∏y po-
jemnoÊç oko∏o 1 255 m3, czyli mog∏y pomie-
Êciç niemal 900 ton paliwa lotniczego, a za-
pas lotniczego oleju smarnego wynosi∏ 144
tony.

Uzbrojenie oraz urzàdzenia
kierowania i kontroli ognia

Artyleria uniwersalna

Artyleri´ uniwersalnà lotniskowców typu
Midway stanowi∏y dzia∏a nowego typu 5/54
Mk 16/0, które by∏y uprzednio projektowa-
ne jako artyleria pomocnicza niezbudowa-
nych pancerników Montana. Konstruowa-
nie tych armat rozpocz´to w 1939 roku,
a pierwsze ich egzemplarze znalaz∏y si´
na uzbrojeniu floty w 1945 roku. Dzia∏a te
usytuowano w nowych, pojedynczych wie-
˝ach typu Mk 39/0, których ca∏kowity ci´˝ar
si´ga∏ 33,5 tony Ka˝dy z okr´tów mia∏ byç
uzbrojony w ∏àcznie osiemnaÊcie stanowisk

artylerii uniwersalnej, usytuowanych
po dziewi´ç na galeriach obydwu burt, tak
aby ogieƒ armat ka˝dej burty nie ogranicza∏
prowadzenia operacji lotniczych z pok∏adu
jednostki. Planowanà liczb´ dzia∏ 127 mm
otrzyma∏y jednak tylko pierwsze dwie jed-
nostki — trzeci lotniskowiec — CVB-43
zosta∏ ukoƒczony z czternastoma dzia∏ami
artylerii uniwersalnej. 

B´dàce rozwini´ciem armat kalibru
127 mm typu 5/38 dzia∏a typu 5/54 mia∏y lu-
fy o d∏ugoÊci ca∏kowitej 6,858 m (54 kalibry)
i wa˝y∏y 2,43 tony bez mechanizmu zamko-
wego. Na d∏ugoÊci 5,82 m ich przewody lu-
fowe mia∏y gwint o skoku 1/25 kalibrów.
Zespo∏y komory nabojowej armat mia∏y
pojemnoÊç 13,525 litra. Bagnetowe zamo-
cowanie za pomocà Êrub o przerwanym
gwincie, umo˝liwia∏o wymian´ luf bez de-
monta˝u innych cz´Êci i mechanizmów
dzia∏.

Amunicja dla dzia∏ 5/54 by∏a dwucz´Êcio-
wa i sk∏ada∏a si´ z pocisku oraz ∏uski z ∏a-
dunkiem miotajàcym. ¸adunki prochowe
o ci´˝arze 8,188 kg nadawa∏y pociskom
energi´ wylotowà oko∏o 1 047 tm, przy ci-
Ênieniu wylotowym wielkoÊci 29 134 kg/cm2

i pr´dkoÊci wylotowej 808 m/s. Odrzut dzia∏
wynosi∏ 0,483 m. ˚ywotnoÊç luf zak∏adano
na oko∏o 4 070 strza∏ów, a praktyczna szyb-
kostrzelnoÊç wynosi∏a od 15 do 20 strza∏ów
na minut´ w zale˝noÊci od poziomu wy-
szkolenia obs∏ugi. Amunicj´ umieszczano
na podajnikach r´cznie i ∏adowano do ko-
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mór nabojowych za pomocà mechaniczne-
go dosy∏acza. Po ka˝dym z wystrza∏ów lufy
dzia∏ by∏y przedmuchiwane spr´˝onym po-
wietrzem. 

Dzi´ki lufie o wi´kszej d∏ugoÊci zasi´g
nowych armat si´ga∏ 23 700 m przy kàcie
podniesienia luf 45o, a pu∏ap przy strzelaniu
przeciwlotniczym ponad 15 700 m. Zmiana
elewacji w granicach od -10o do 85o mog∏a
si´ odbywaç z pr´dkoÊcià 15o na sekund´,
a obrót wie˝y z pr´dkoÊcià 30o na minut´.

Do kierowania ogniem artylerii uniwer-
salnej s∏u˝y∏y cztery dalocelowniki Mk 37
z radarami Mk 12/22. Dwa dalocelowniki
prawoburtowe zosta∏y usytuowane na wie-
˝ach ustawionych przed i za nadbudówkà
wyspowà. Dalocelowniki lewoburtowe
ustawiono na galerii artyleryjskiej: jeden
tu˝ przed bocznym podnoÊnikiem samolo-
tów, a drugi w rufowej cz´Êci galerii — co
wymaga∏o „obci´cia” kraw´dzi pok∏adu lot-
niczego. Na Coral Sea prawoburtowy dalo-
celownik dziobowy, dzi´ki zmienionej kon-
strukcji nadbudówki i redukcji ci´˝aru
opancerzenia sterówki, móg∏ zostaç prze-
niesiony nad nià. 

Ka˝dy z dalocelowników artylerii uni-
wersalnej by∏ wyposa˝ony w stereoskopowy
dalmierz typu Mk 42, o bazie 4,57 m i po-
dwójnym powi´kszeniu 12-to lub 24-ro
krotnym. Dwa celowniki teleskopowe Mk
60 u˝ywane dla okreÊlenia kàta podniesie-
nia i kierunku celu posiada∏y powi´kszenie
6-cio krotne oraz ruchome pryzmaty. Trze-
ci celownik typu Mk 60 by∏ przeznaczony
dla dowódcy dalocelownika, do którego za-
daƒ nale˝a∏o równie˝ wyznaczanie celów.
Dalocelowniki wyposa˝ono w stacje radio-
lokacyjne Mk 12, których konstrukcja po-
zwala∏a na zmniejszenie efektu wzmacnia-
nia fal rozproszonych przez powracajàce fa-
le odbite. Celem eliminacji sygna∏ów odbi-
tych od powierzchni wody, podczas Êledze-
nia obiektów nisko lecàcych, dalocelowniki
wyposa˝ono w radary Mk 22, zwane w gwa-
rze marynarskiej „skórkà pomaraƒczy”.
Stacja ta, zamontowana z prawej strony ra-
daru Mk 12, spe∏nia∏a dla niego funkcj´ po-
mocniczà i nie mog∏a pracowaç samodziel-
nie. 

Artyleria przeciwlotnicza

Podstawà ma∏okalibrowej artylerii prze-
ciwlotniczej lotniskowców typu Midway by-

∏y poczwórne stanowiska dzia∏ek 40 mm
systemu Boforsa, zwane w ˝argonie mary-
narskim „pianinami chicagowskimi”. Sta-
nowiska te rozmieszczono na galeriach ar-
tyleryjskich, dziobie i rufie oraz nadbudów-
kach, tak aby ich sektory ostrza∏u pokrywa-
∏y ca∏y obszar wokó∏ okr´tów. Pierwsze dwa
lotniskowce otrzyma∏y po 21 takich stano-
wisk. Coral Sea nigdy nie zosta∏ wyposa˝o-
ny w artyleri´ przeciwlotniczà tego kalibru.

Dzia∏ka 40 mm mia∏y ca∏kowità d∏ugoÊç
2 499 mm i wa˝y∏y po oko∏o 91,6 kg bez me-
chanizmu zamkowego. Ich lufy mia∏y d∏u-
goÊç 56,3 kalibrów, które na d∏ugoÊci 1
930 mm mia∏y gwint o skoku 1/45 do 1/30
kalibru. Obj´toÊç komory nabojowej wyno-
si∏a 0,464 litra. ¸adunki miotajàce w nabo-
jach wa˝y∏y 0,314 kg i mog∏y nadaç poci-
skom przy ciÊnieniu 3 071 kg/cm2, pr´dkoÊç
wylotowà 881 m/s. Pozwala∏o to na uzyska-
nie zasi´gu 10 180 m przy elewacji 45o oraz
6 800 m przy strzelaniu przeciwlotniczym.
Ci´˝ar stosowanych pocisków Mk 1 i Mk 2
wynosi∏ 0,9, w tym ∏adunek wybuchowy
0,068 kg. Wa˝àce 0,88 kg pociski przeciw-
pancerne M81A1 mia∏y zdolnoÊç przebija-
nia pancerza o gruboÊci 30 mm z odleg∏oÊci
1 830 m; 15 mm z 3 660 m oraz 11 mm
na dystansie 5 500 m. Zasi´g pocisków
przeciwpancernych wynosi∏ 8 680 m
przy kàcie podniesienia 45o. Kàt podniesie-
nia w granicach -15o do 90o móg∏ byç zmie-
niany z szybkoÊcià 24o na sekund´. Prak-
tyczna szybkostrzelnoÊç dzia∏ek 40 mm si´-
ga∏a 150 strza∏ów na minut´, a ˝ywotnoÊç
luf 9 500 strza∏ów.

Poczwórne stanowiska Mk 2 dzia∏ek Bo-
forsa sk∏ada∏y si´ z dwóch podwójnych ze-
spo∏ów, usytuowanych na wspólnej podsta-
wie i otoczonych wspólnà os∏onà przeciwo-
d∏amkowà o gruboÊci 10 mm. Ci´˝ar stano-
wiska wynosi∏ 10,5-10,8 tony, a z os∏onà
o 0,7 tony wi´cej. Stanowiska mog∏y obra-
caç si´ w p∏aszczyênie poziomej o 360o,
z pr´dkoÊcià 26o na sekund´. Ka˝de z nich
zosta∏o os∏oni´te na pok∏adach pancerni-
ków dodatkowà os∏onà, zawierajàcà uchwy-
ty do mocowania nabojów.

Dla kontroli ognia zestawów dzia∏ek
przeciwlotniczych 40 mm przewidziano, 8
dalocelowników Mk 57 z radarami Mk 29
oraz 12 dalocelowników Mk 63 z radarami
Mk 34, wyposa˝one w ˝yroskopowe celow-
niki optyczne Mk 14. Naprowadzanie dalo-

celowników na cel, podobnie jak ustawia-
nie odleg∏oÊci, odbywa∏o si´ r´cznie. Wy-
pracowane w przelicznikach sygna∏y stero-
wa∏y si∏ownikami zmieniajàcymi po∏o˝enie
stanowiska dzia∏owego. W przypadku awa-
rii celowników Mk 14 dalocelowniki mog∏y
byç kierowane za pomocà celowników pier-
Êcieniowych.

Uzupe∏nienie ma∏okalibrowej artylerii
przeciwlotniczej stanowi∏y pojedyncze
dzia∏ka 20 mm. Zgodnie z projektem pla-
nowano wyposa˝enie lotniskowców w 82
dzia∏ka tego kalibru na podwójnych stano-
wiskach. Ostatecznie jednak dwa pierwsze
okr´ty otrzyma∏y po 28 pojedynczych ich
stanowisk Mk 1, a trzeci jedynie 14 dzia∏ek
tego kalibru. 

Dzia∏ka 20 mm systemu Oerlikon posia-
da∏y ca∏kowità d∏ugoÊç 1 452 mm i wa˝y∏y
oko∏o 68 kg wraz z mechanizmem zamko-
wym. Ich lufy mia∏y d∏ugoÊç 70 kalibrów i po-
siada∏y 9 rowków gwintu o skoku 1/36 kali-
bru. ¸adunki miotajàce w nabojach wa˝y∏y
0,028 kg i mog∏y nadaç pociskom pr´dkoÊç
wylotowà 844 m/s. Pozwala∏o to na uzyska-
nie zasi´gu 4 400 m przy elewacji 45o oraz 3
060 m przy strzelaniu przeciwlotniczym.
Do dzia∏ek tych stosowano pociski zespolo-
ne Mk 3 o ci´˝arze 0,123 kg (w tym ∏adunek
wybuchowy 0,011 kg lub 0,0077 kg) oraz Mk
4 wa˝àce 0,117 kg (∏adunek 0,0045 kg). Kàt
podniesienia w granicach -5o do 87o by∏
zmieniany r´cznie za pomocà mechaniczne-
go podnoÊnika. Podobnie dokonywano ob-
rotu dzia∏ka w p∏aszczyênie poziomej o kàt
±180o. Praktyczna szybkostrzelnoÊç dzia∏ek
20 mm si´ga∏a 450 strza∏ów na minut´, a ˝y-
wotnoÊç luf 9 000 strza∏ów.

Kierowanie dzia∏kami 20 mm Oerlikon
odbywa∏o si´ poprzez zmian´ ustawienia
ich kierunku i elewacji dokonywanà przez
strzelca za pomocà barków i ramion opar-
tych o odpowiednie uchwyty. Standardowe
wyposa˝enie dzia∏ek stanowi∏y celowniki
pierÊcieniowe, za pomocà których strzelcy
mogli Êledziç obiekt i celowaç, zgodnie
z w∏asnà ocenà sytuacji. Dodatkowym
wspomaganiem kierowania ogniem ka˝de-
go z dzia∏ek 20 mm, by∏y obserwacje skut-
ków strzelania dokonywane przez ∏adowni-
czych.

Ca∏oÊç uzbrojenia lotniskowców typu
Midway wa˝y∏a 1 170 ton, natomiast zapas
amunicji 2 653 tony. 

TYT
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Pociski dzia∏ uniwersalnych kalibru 127 mm L/54

PPoocciisskk Mk 41 Mk 41 Mk 41 Mk 48 Mk 42

RRooddzzaajj Z opóênieniem Przeciwlotniczy Burzàcy OÊwietlajàcy Przeciwpancerny

CCii´́˝̋aarr (kg) 31,384 31,502 31,448 24,67 31,751

¸̧aadduunneekk (kg) 3,570 3,515 3,515 — 0,971
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Stacje radarowe

Lotniskowce typu Midway otrzyma∏y bo-
gate jak na ówczesne czasy wyposa˝enie ra-
darowe. Na maszcie g∏ównym Midway za-
montowano stacj´ przeszukiwania prze-
strzeni powietrznej typu SK 2, a na maszcie
trójno˝nym s∏u˝àcy do kontroli lotów, po-
t´˝ny zestaw SX b´dàcy po∏àczeniem wyso-
koÊciomierza i odleg∏oÊciomierza (Midway
by∏ pierwszym okr´tem, który otrzyma∏ ta-
kà stacj´). Na stosunkowo niewysokim
maszcie kolumnowym w tylnej cz´Êci nad-
budówki zamontowano radar dozoru po-
wietrznego SR 2. Podobne wyposa˝enie ra-
diolokacyjne zainstalowano tak˝e na pozo-
sta∏ych dwóch okr´tach. Franklin D. Ro-
osevelt otrzyma∏ ponadto na przednim
maszcie radar SR 3, b´dàcy poprzednikiem
powojennej stacji SPS 6. Na Coral Sea taki
sam radar zamontowano na krótkim masz-
cie kolumnowym, usytuowanym na nadbu-
dówce tu˝ za przednim dalocelownikiem
artylerii uniwersalnej.

Stacje dozoru powietrznego SK 2 praco-
wa∏y na fali o d∏ugoÊci oko∏o 100 cm i posia-
da∏y zdolnoÊç wykrywania celów lotniczych
z odleg∏oÊci do 100 Mm, na pu∏apie do oko-
∏o 3 000 m. Ze wzgl´du na wykorzystywanie
w ich dzia∏aniu fal d∏ugich, posiada∏y ante-
ny o znacznych rozmiarach i ci´˝arze. An-
tena stacji SK 2 mia∏a kszta∏t paraboliczny

i z∏o˝ona by∏a z dipoli rozmieszczonych
na planie ko∏a o Êrednicy 5,18 m. Radary ty-
pu SR 2 mog∏y wykrywaç z odleg∏oÊci
110 Mm samoloty lecàce na wysokoÊci
10 000 m. Ich anteny mia∏y przekroje para-
boliczne o wymiarach 4,57 m na 1,83 m.
Stacje radarowe nowej serii SR 3 by∏y wy-
posa˝one w anteny paraboliczne o wymia-
rach 5,18 m na 2,13 m. Chocia˝ w za∏o˝e-
niach mia∏y mieç lepsze parametry ni˝ ra-
dary wczeÊniejszej wersji, w praktyce nie
spe∏nia∏y oczekiwaƒ — ich skuteczny zasi´g
obserwacji ogranicza∏ si´ do 20 — 30 Mm.

Oprócz radarów kontroli przestrzeni po-
wietrznej okr´ty otrzyma∏y po dwie stacje
dozoru nawodnego SG 1. Pierwszà z nich
usytuowano na maszcie kolumnowym
wspierajàcym anten´ radaru SK 2, a drugà
na maszcie usytuowanym za antenà radaru
SX. Radary SG umo˝liwia∏y wykrywanie
du˝ych okr´tów z odleg∏oÊci ponad 20 Mm,
a z odleg∏oÊci 15 Mm tak˝e samolotów le-
càcych na wysokoÊci oko∏o 150 m. Ich ante-
ny mia∏y kszta∏t paraboliczny i wymiary
0,41 m na 1,22 m. Dzi´ki dobremu zobrazo-
waniu nie tylko obiektów nawodnych ale
i zarysów wybrze˝y, dobrze spe∏nia∏y rów-
nie˝ funkcje radarów nawigacyjnych.

LiczebnoÊç i warunki bytowe za∏ogi
Zgodnie z projektem lotniskowców Mi-

dway przewidywano, ˝e liczba cz∏onków ich

za∏óg b´dzie wynosi∏a 3 443 osoby (maryna-
rzy i lotników ∏àcznie). Podstawowa za∏oga
ka˝dego z okr´tów mia∏a sk∏adaç si´ suma-
rycznie ze 106 oficerów oraz 2 006 podofi-
cerów i marynarzy. LiczebnoÊç personelu
okr´towej grupy lotniczej zosta∏a okreÊlona
∏àcznie na 210 oficerów oraz 1 121 podofi-
cerów i szeregowych. Za∏o˝enia projektowe
przewidywa∏y tak˝e, i˝ oprócz standardo-
wych operacji lotniczych jednostki typu Mi-
dway b´dà przystosowane do pe∏nienia roli
okr´tów flagowych zespo∏ów floty. Przewi-
dziano wi´c kabiny dla 14 oficerów sztabo-
wych oraz 126 obs∏ugujàcych ich podofice-
rów i marynarzy. Sumarycznie, lotniskowce
otrzyma∏y wi´c pomieszczenia umo˝liwiajà-
ce zaokr´towanie 3 583 osób. Na skutek
jednak stopniowego zwi´kszenia liczebno-
Êci artylerii przeciwlotniczej okr´tów, ju˝
na etapie prac projektowych stan za∏ogi ko-
niecznej do obs∏ugi lotniskowców systema-
tycznie si´ zwi´ksza∏. Dalszy wzrost liczby
cz∏onków za∏óg by∏ zwiàzany z dokonywa-
nym ju˝ po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych
wprowadzaniem na wyposa˝enie floty no-
wych, morskich samolotów odrzutowych
oraz nowej generacji uzbrojenia lotniczego.
Ju˝ w 1947 roku liczba cz∏onków za∏óg lot-
niskowców typu Midway wzros∏a wi´c
do oko∏o 4 100 ludzi.

Lotniskowce typu Midway otrzyma∏y du-
˝à liczb´ stosunkowo niewielkich pomiesz-

II WOJNA ÂWIATOWA
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G∏ówne daty zwiàzane z budowà lotniskowców typu Midway

NNaazzwwaa SSyyggnnaattuurraa PPoo∏∏oo˝̋eenniiee  sstt´́ppkkii WWooddoowwaanniiee WW  ss∏∏uu˝̋bbiiee

Midway CVB-41 27.10.1943 20.03.1945 09.10.1945

Franklin D. Roosevelt CVB-42 01.12.1943 29.04.1945 27.10.1945

Coral Sea CVB-43 07.10.1944 02.04.1946 10.01.1947

— CVB-56 Zamówienie anulowano 27.03.1945

— CVB-57 Zamówienie anulowano 27.03.1945

Projektowe dane taktyczno-techniczne lotniskowców typu Midway

wwyyppoorrnnooÊÊçç: standardowa 45 000 ton; pe∏na 60 100 ton;

wwyymmiiaarryy: d∏ugoÊç: maks. 295,05 m, na KLW 274,27 m;

szerokoÊç: na KLW 34,44 m; maks. 41,45 m;

zanurzenie do KLW 9,80 m;

mmoocc  mmaasszzyynn: nominalna 215 000 KM; 

pprr´́ddkkooÊÊçç: 33,0 w przy mocy nominalnej; 

zzaassii´́gg: 20 000 Mm przy 15 w;

ggrruuppaa  lloottnniicczzaa: 64 myÊliwce Vought F4U-4 „Corsair”, 8 myÊliwców Grumman F6F „Hellcat”

(4 w wersji 5N i 4 w wersji 5P) oraz 64 bombowce nurkujàce Curtiss SB2C-5 „Helldiver”

uuzzbbrroojjeenniiee: 18 dzia∏ uniwersalnych 127 mm (18 x I); 84 (21 x IV) dzia∏ka przeciwlotnicze 40 mm; 

28 (28 x I) dzia∏ek przeciwlotniczych 20 mm.

ppaanncceerrzz: pas burtowy: LB 178/76 mm, PB 193 mm; +51 mm ponad pasem burtowym;

pok∏ady pancerne: 89/51/51/ mm; wie˝a dowodzenia: boki 160 mm, strop 89 mm;

maszyna sterowa: Êciany 193 mm, grodzie 160 mm, strop 127 mm;

zzaa∏∏ooggaa: 330 oficerów/3 253 podoficerów i marynarzy



czeƒ za∏ogowych. Ugruntowa∏o to opini´,
˝e jednostki te by∏y stosunkowo ma∏o wy-
godne. Ch´ç unikni´cia strat du˝ej liczby
oficerów w przypadku trafienia w zamiesz-
kiwane przez nich pomieszczenia spowodo-
wa∏a rozproszenie ich kabin w ró˝nych cz´-
Êciach okr´tów. Po∏o˝enie kabin oficerskich
bezpoÊrednio pod pok∏adem lotniczym
uniemo˝liwia∏o niemal przy tym odpoczy-
nek w nich, zw∏aszcza podczas dzia∏aƒ
okr´tów w rejonach o wysokich temperatu-
rach zewn´trznych. Udr´k´ powodowa∏
tak˝e ha∏as pracujàcych ciàgle wentylato-
rów. Trudno by∏o o zachowanie wystarcza-
jàcej prywatnoÊci ze wzgl´du na przemie-
szanie pomieszczeƒ z∏ogi i oficerów oraz...
brak drzwi w toaletach i umywalniach. Ka-
biny oficerskie w wielu przypadkach tak˝e
nie mia∏y drzwi, a ich wn´trza przedziela∏y
grodzie. KoniecznoÊç okr´towania znacz-
nie wi´kszej ni˝ poczàtkowo planowano
liczby cz∏onków za∏óg powodowa∏a, ˝e po-
mieszczenia mieszkalne lotniskowców by∏y
zag´szczone ponad miar´. W niektórych
kabinach marynarskich, podobnie jak
na okr´tach podwodnych, koje by∏y zajmo-
wane przez dwóch ludzi („goràce koje”).
Wszystko to mia∏o powa˝ny wp∏yw na mo-
rale marynarzy i lotników pe∏niàcych s∏u˝b´
na lotniskowcach typu Midway.

Budowa okr´tów
Zamówienie na pierwszy z wielkich lotni-

skowców, noszàcy sygnatur´ CVB-41 zo-
sta∏o z∏o˝one w dniu 7 sierpnia 1942 roku
w stoczni Newport News Shipbuilding &
Drydock Co. w stanie Virginia. Jednostka
o sygnaturze CVB 42 zosta∏a zamówiona
w dniu 21 stycznia 1943 roku w stoczni New
York Navy Yard na Brooklynie. Okr´t o nu-
merze kad∏uba 43 zosta∏ zamówiony w dniu
14 czerwca 1943 roku w stoczni Newport
News. 

St´pk´ pierwszego z lotniskowców po∏o-
˝ono w dniu 27 paêdziernika 1943 roku,
drugiego 1 grudnia tego samego roku,
a trzeciego w dniu 10 lipca 1944 roku. We
wrzeÊniu 1944 roku CVB-42 otrzyma∏ na-
zw´ Coral Sea, a miesiàc póêniej CVB-41
zosta∏ nazwany Midway. Noszàce dotych-
czas te nazwy lotniskowce eskortowe typu
Casablanca przemianowano odpowiednio
na Anzio i Saint Lo. Midway zosta∏ wodo-
wany w dniu 20 marca 1945 roku. Po Êmier-
ci prezydenta Roosevelta w dniu 12 kwiet-
nia 1945 roku, zapad∏a decyzja o nazwaniu
jego imieniem przygotowywanego w∏aÊnie
do wodowania drugiego lotniskowca typu
Midway. CVB-42 zosta∏ wydokowany
w dniu 29 kwietnia 1945 roku jeszcze jako
Coral Sea, po czym 8 maja 1945 roku otrzy-
ma∏ nazw´ Franklin D. Roosevelt. Nazw´
Coral Sea przejà∏ CVB-43, którego kad∏ub

wodowano w dniu 2 kwietnia 1946 roku.
Budowa pierwszych dwóch lotniskowców
typu Midway zosta∏a ukoƒczona w ciàgu 23
miesi´cy. Trzeci okr´t, budowany ju˝
z ograniczeniami czasu pokoju, by∏ budo-
wany przez 39 miesi´cy. Jednostki wesz∏y
do s∏u˝by ju˝ po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wo-
jennych: Midway oraz Franklin D. Roose-
velt w 1945 roku — odpowiednio: 10 wrze-
Ênia i 27 paêdziernika, a Coral Sea 1 paê-
dziernika 1947 roku. Koszty budowy po-
szczególnych okr´tów zamkn´∏y si´ nast´-
pujàcymi kwotami Midway 85,6 mln USD,
Franklin D. Roosevelt 85,7 mln. USD i Co-
ral Sea 87,6 mln USD. Przez ponad dekad´
lotniskowce typu Midway by∏y najwi´kszy-
mi okr´tami wojennymi Êwiata.

Oprócz wspomnianych wczeÊniej trud-
nych warunków bytowych za∏óg, drugà po-
wa˝nà wadà lotniskowców typu Midway,
która ujawni∏a si´ wkrótce po wejÊciu
do s∏u˝by by∏a mokra ̋ egluga. Wysokie usy-
tuowanie ci´˝kiego pok∏adu lotniczego po-
wodowa∏o, ˝e ich wolna burta by∏a stosun-
kowo niska. W zwiàzku z tym, przy wyso-
kim stanie morza okr´ty mia∏y tendencje
bardziej do nurzania ni˝ wznoszenia si´
na fale, które rozbryzgiwa∏y si´ zwykle po-
nad dziobowà cz´Êcià ich pok∏adu lotnicze-
go. Pok∏ady lotnicze by∏y nieszczelne co
z kolei powodowa∏o, ̋ e do hangarów dosta-
wa∏a si´ woda zarówno morska, jak i desz-
czowa. Tendencja do mokrej ˝eglugi by∏a
szczególnie dolegliwà ze wzgl´du na stoso-
wanà na lotniskowcach amerykaƒskich
praktyk´ parkowania przez d∏u˝szy czas sa-
molotów dy˝urnych w dziobowych cz´-
Êciach pok∏adów lotniczych. 

Mimo tych wad pierwsze wielkie lotni-
skowce amerykaƒskie mia∏y tak˝e szereg
zalet. Jednà z nich by∏ d∏u˝szy pok∏ad lotni-
czy umo˝liwiajàcy zainstalowanie standar-
dowej katapulty typu H 4 w jej d∏u˝szej wer-
sji H 4-1. Dzi´ki temu mo˝liwe by∏y starty
ci´˝szych samolotów, albo nadawanie l˝ej-
szym maszynom wi´kszych pr´dkoÊci. Du-
˝a obj´toÊç kad∏uba umo˝liwia∏a zwi´ksze-
nie zapasów paliwa lotniczego, co mia∏o
znaczenie zw∏aszcza w póêniejszym okresie
s∏u˝by okr´tów, kiedy na ich uzbrojeniu
znalaz∏y si´ samoloty odrzutowe. Okr´ty ty-
pu Midway by∏y jedynymi, pochodzàcymi
sprzed 1947 roku lotniskowcami floty USA,
z których bez modernizacji mog∏y opero-
waç powojenne samoloty przenoszàce
uzbrojenie nowej generacji. Z tego te˝ po-
wodu znalaz∏y si´ wÊród ostatnich lotni-
skowców budowy wojennej, na których roz-
pocz´to modernizacj´. 

Samoloty projektowanej grupy
lotniczej lotniskowców typu Midway

Vought F4U-4 „Corsair” 

Jednomiejscowy, jednosilnikowy samo-
lot myÊliwski lub myÊliwsko-bombowy Ma-
rynarki (pok∏adowy) i Armii Stanów Zjed-
noczonych. Konkurs na jego projektowanie
wygra∏ w 1938 roku zespó∏ konstruktorów
wytwórni Vought, kierowany przez Rexa
Beisel’a, przy wspó∏udziale konstruktorów
zespo∏u Igora Sikorskiego. Jego projekto-
wanie zosta∏o zakoƒczone wiosnà 1940 ro-
ku i 29 maja mia∏ miejsce pierwszy lot pro-
totypu, który nie oby∏ si´ bez komplikacji.
Dalsze etapy oblatywania równie˝ nie by∏y
wolne od problemów, jednak w koƒcu lute-
go 1941 roku samolot przeszed∏ pomyÊlnie
testy paƒstwowe i jako F4U-1 zosta∏ zakwa-
lifikowany do produkcji masowej. Dostawy
myÊliwców tego typu dla Marynarki rozpo-
cz´∏y si´ 31 lipca 1942 roku. Ich debiut bo-
jowy mia∏ miejsce w walkach powietrznych
w lutym nast´pnego roku. MyÊliwce „Cor-
sair” cechowa∏y si´ wytrzyma∏oÊcià kon-
strukcji, du˝à pr´dkoÊcià, zwrotnoÊcià,
znacznà pr´dkoÊcià wznoszenia i silnym
uzbrojeniem tak, ˝e piloci amerykaƒscy od-
nosili wkrótce liczne sukcesy, a Japoƒczycy
zacz´li uwa˝aç maszyny tego typu za naj-
lepsze myÊliwce dzia∏ajàce z baz làdowych.
Poniewa˝ jednak s∏aba widocznoÊç z kabiny
do przodu oraz nienajlepsze w∏aÊciwoÊci
przy podchodzeniu do làdowania na lotni-
skowcach czyni∏y je trudnymi do sprowa-
dzania na pok∏ady przez przeci´tnie wy-
szkolonych pilotów, Marynarka Stanów
Zjednoczonych nie zdecydowa∏a si´
na wprowadzenie ich do uzbrojenia okr´to-
wych grup powietrznych. Samoloty F4F by-
∏y wi´c poczàtkowo przydzielane wy∏àcznie
dywizjonom lotnictwa marynarki bazujà-
cym na làdzie. Jako maszyny pok∏adowe
zosta∏y zaakceptowane dopiero w kwietniu
1944 roku przy czym pierwszym lotniskow-
cem, z którego pok∏adu operowa∏y by∏ Es-
sex. ¸àcznie zbudowano 12 571 maszyn ty-
pu F4U, przy czym produkowano je tak˝e
po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej. Spo-
Êród nich wi´kszoÊç wykona∏y nale˝àce
do United Aircraft Corporation zak∏ady
Chance-Vought, a 4 017 (jako FG i F2G)
Goodyear Aircraft Co. oraz 735 maszyn
F3A) Brewster. 

MyÊliwce Vought F4U „Corsair” posia-
da∏y ca∏kowicie metalowà konstrukcj´,
o wyjàtkowo g∏adkiej powierzchni poszycia
(nowa technologia ∏àczenia blach) oraz po-
t´˝ny, gwiazdowy, ch∏odzony powietrzem
silnik Pratt & Whittney R-2800 „Double
Wasp”, nap´dzajàcy trój∏opatowe Êmig∏o.
Za silnikiem usytuowano du˝y, samousz-
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czelniajàcy si´ zbiornik paliwa o pojemno-
Êci oko∏o 900 dm3. Kabina pilota oraz zbior-
nik oleju otrzyma∏y opancerzenie, którego
masa wynosi∏a 68 kg. Samoloty F4U by∏y
dolnop∏atami o wolnonoÊnych skrzyd∏ach
w kszta∏cie sp∏aszczonej litery „W”. Poszy-
cie skrzyde∏, których powierzchnia wynosi∏a
oko∏o 29,2 m2 brutto, by∏o w wi´kszoÊci me-
talowe, choç tylne dêwigary w zewn´trznej,
górnej ich cz´Êci by∏y pokryte tkaninà. Tka-
ninà by∏o pokryte równie˝ usterzenie ogo-
nowe. Ca∏a kraw´dê sp∏ywu skrzyde∏, po-
czàwszy od lotek w stron´ kad∏uba samolo-
tu, by∏a wyposa˝ona w klapy. Podwozie sa-
molotu zamontowane w Êrodkowej, sta∏ej
cz´Êci uskrzydlenia by∏o chowane do ty∏u,
z jednoczesnym obrotem goleni o 90o tak,
aby p∏asko mieÊci∏o si´ wewnàtrz skrzyde∏.
Dla parkowania na lotniskowcach ruchome
cz´Êci skrzyde∏ sk∏adano na boki i do przo-
du. Samoloty produkowane od jesieni 1943
roku mia∏y mo˝liwoÊç przenoszenia dodat-
kowego, odrzucanego w locie zbiornika pa-
liwa o pojemnoÊci 645 dm3. Dokonano tak-
˝e zmian os∏ony kokpitu, zast´pujàc
usztywnionà wieloma wr´gami owiewk´
os∏ona z pleksiglasu. To oraz podniesienie
fotela pilota znacznie poprawi∏o widzial-
noÊç do przodu maszyny. W podstawowej
wersji myÊliwskiej, maszyny Vought F4U
by∏y uzbrojone w szeÊç karabinów maszy-
nowych 12,7 mm systemu Colt-Browning.
Samoloty tego typu by∏y wykorzystywane
g∏ównie jako myÊliwce, chocia˝ mog∏y tak˝e
dokonywaç bombardowaƒ w locie nurko-
wym pod niezbyt ostrym kàtem. 

Vought F4U-4 ró˝ni∏ si´ od poprzednich
wersji zastosowaniem silnika R-2800-18
W serii C, który charakteryzowa∏ si´ mo˝li-
woÊcià przecià˝enia do 2 760 KM. Maszyny
te wyposa˝ono ponadto w cztero∏opatowe
Êmig∏o, a dolna cz´Êç os∏ony silnika otrzy-
ma∏a za∏amanie poprawiajàce sp∏yw strug

powietrza. Samoloty tej wersji otrzyma∏y
ponadto kuloodporny, p∏aski wiatrochron,
przemodelowanà owiewk´, opancerzenie
za fotelem pilota oraz udoskonalone przy-
rzàdy pok∏adowe. Oprócz podstawowej
wersji myÊliwskiej samoloty Vought F4U-4
by∏y produkowane w nast´pujàcych odmia-
nach: 4E — dozoru radiolokacyjnego (z ra-
darem APS-4), 4N — myÊliwiec nocny z ra-
darem APS-5 lub APS-6) oraz 4P — foto-
graficzno-rozpoznawczej. Czwarta wersja
myÊliwca „Corsair” pojawi∏a si´ zbyt póêno
— bowiem zaledwie na cztery miesiàce
przed koƒcem II wojny. Do sierpnia 1947
roku zbudowano ∏àcznie 2 357 maszyn w tej
wersji. Samoloty Vought F4U-4 s∏u˝y∏y
za to w du˝ej liczbie podczas wojny koreaƒ-
skiej, g∏ównie jednak jako myÊliwsko-bom-
bowe. Znany jest przy tym tylko jeden przy-
padek zestrzelenia przez samolot tego typu
myÊliwca MiG-15.

Grumman F6F-5 „Hellcat” 

Jednomiejscowy, jednosilnikowy myÊli-
wiec pok∏adowy Marynarki Stanów Zjed-
noczonych. Jego projektowanie zosta∏o za-
koƒczone wiosnà 1942 roku, prototyp obla-
tano w sierpniu, a do masowej produkcji ja-
ko F6F-3 wszed∏ pod koniec tego samego
roku. Po raz pierwszy zosta∏ wykorzystany
w dzia∏aniach bojowych w dniu 1 wrzeÊnia
1943 roku, podczas ataku na Wysp´ Mar-
cus. Wersja F6F-5 by∏a ostatnià, operacyjnà
wersjà samolotu. ¸àcznie zbudowano 12
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Podstawowe dane taktyczno-techniczne myÊliwców Grumman F6F-5 „Hellcat”

wwyymmiiaarryy: rozpi´toÊç 13,0 m (4,9 m ze z∏o˝onymi skrzyd∏ami); 

dd∏∏uuggooÊÊçç 10,2 m; 

wwyyssookkooÊÊçç 4,4 m;

nnaapp´́dd: jeden silnik Pratt & Whitney R-2800-10W o mocy nominalnej

2 000 KM; i maksymalnej bojowej 2 230 KM; jedno trój∏opatowe

Êmig∏o o sta∏ym skoku i Êrednicy 3,99 m.

uuzzbbrroojjeenniiee: 6 karabinów maszynowych 12,7 mm (po 3 pod ka˝dym skrzyd∏em)

mmaassaa: w∏asna 4 182 kg; startowa 5 780 kg; maksymalna 6 690 kg;

pprr´́ddkkooÊÊçç: maksymalna lotu poziomego 594 km/h;

poczàtkowa wznoszenia 1 040 m/min; 

zzaassii´́gg: normalny 1 665 km; maksymalny 2 180 km;

ppuu∏∏aapp: praktyczny 11 190 m.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne myÊliwców Vought F4U-4 „Corsair”

wwyymmiiaarryy: rozpi´toÊç 12,5 m; d∏ugoÊç 10,3 m; wysokoÊç 4,9 m;

nnaapp´́dd: jeden silnik Pratt & Whitney R-2800-18W o mocy

nominalnej 2 000 KM; i maksymalnej bojowej 2 450 KM;

jedno cztero∏opatowe Êmig∏o o sta∏ym skoku i Êrednicy 4,04 m.

uuzzbbrroojjeenniiee: 6 karabinów maszynowych 12,7 mm lub 4 dzia∏ka 20 mm; 

2 bomby o ci´˝arze 454 kg lub 8 rakiet 127 mm;

mmaassaa: w∏asna 4 175 kg; startowa 5 634 kg; maksymalna 6 654 kg;

pprr´́ddkkooÊÊçç: maksymalna lotu poziomego 726 km/h; 

zzaassii´́gg: normalny 1 617 km; maksymalny 2 510 km;

ppuu∏∏aapp: praktyczny 12 650 m.



276 maszyn typu F6F, z czego 7 780 w ró˝-
nych odmianach wersji F6F-5. Produkcj´
myÊliwców „Hellcat” zakoƒczono w listo-
padzie 1945 roku. 

P∏atowce maszyn typu F6F posiada∏y ca∏-
kowicie metalowà konstrukcj´ z cz´Êcià
ogonowà b´dàcà integralnym elementem
kad∏uba. Samoloty by∏y Êredniop∏atami
o wolnonoÊnych skrzyd∏ach, których po-
wierzchnia wynosi∏a oko∏o 31 m2 brutto.
Poszycie skrzyde∏ by∏o metalowe, przy-
twierdzane do ich konstrukcji za pomocà
nitów. Na skrzyd∏ach, pomi´dzy kad∏ubem,
a lotkami zamontowane by∏y klapy kroko-
dylowe. Przestrzeƒ wewn´trzna skrzyde∏
by∏a wype∏niana benzynà lotniczà stano-
wiàc podstawowe, samouszczelniajàce si´
zbiorniki paliwa o obj´toÊci 846 dm3. Ma-
szyna mia∏a podwozie chowane hydraulicz-
nie w gondolach pod spodem Êrodkowej
cz´Êci skrzyde∏ i kad∏uba. Podobnie chowa-
ne by∏o kó∏ko ogonowe oraz hak zaczepo-
wy. Kokpit samolotu by∏ typu zamkni´tego
i mia∏ odsuwanà owiewk´ z kuloodpornym
wiatrochronem. ¸àczna masa opancerze-
nia kokpitu wynosi∏a 110 kg. W porówna-
niu z maszynami Vought F4U „Corsair”,
samoloty Grumman F6F „Hellcat” charak-
teryzowa∏y si´ mniejszym potencja∏em bo-
jowym, by∏y za to prostsze w produkcji oraz
znacznie lepiej przystosowane do dzia∏ania
z pok∏adów lotniskowców. 

Grumman F6F w wersji 5 ró˝ni∏ si´
od swego poprzednika wzmocnionà kon-
strukcjà tylnej cz´Êci kad∏uba, dodatkowym
opancerzeniem za kabinà pilota, przepro-
jektowanà os∏onà silnika, zmodernizowa-
nym wiatrochronem oraz dodatkowymi
klapami wywa˝ajàcymi na lotkach. Samolot
móg∏ przenosiç pod kad∏ubem dwie bomby
o ci´˝arze 454 kg (1 000 funtów) lub w ich
miejsce dodatkowy, odrzucany zbiornik pa-
liwa o obj´toÊci 846 dm3. Pod skrzyd∏ami
zamontowano zaczepy dla 6 niekierowa-
nych pocisków rakietowych kalibru
127 mm. Oprócz podstawowej wersji my-
Êliwskiej samoloty Grumman F6F-5 by∏y
produkowane w nast´pujàcych wersjach:
5E — dozoru radiolokacyjnego (z radarem
AAPS-4), 5N — myÊliwiec nocny (z rada-
rem APS-6), 5P — fotograficzno-rozpo-
znawczej i 5K — bezpilotowej, sterowanej
zdalnie drogà radiowà. 

Curtiss SB2C-5 „Helldiver” 

Dwumiejscowy, jednosilnikowy bombo-
wiec nurkujàcy lotnictwa Marynarki Sta-
nów Zjednoczonych. Samolot, który w za-
∏o˝eniach mia∏ zastàpiç bombowiec nurku-
jàcy Douglas SBD „Dauntless”. Konstruk-
cja SB2C zosta∏a wybrana przez U. S. Navy
w maju 1939 roku. Oblatywanie prototypu
rozpocz´to pod koniec 1940 roku, a do ma-

sowej produkcji jego wersja SB2C-1 wesz∏a
w czerwcu 1942 roku. Tak d∏ugi okres
do uruchomienia produkcji by∏ zwiàzany
z opóênieniami spowodowanymi zarówno
rozlicznymi wadami jego konstrukcji (np.
mniejszy wspó∏czynnik si∏y noÊnej ni˝ zak∏a-
dano w projekcie), jak i eksploatacyjne (np.
problemy ze statecznoÊcià w powietrzu, czy
wadliwe ch∏odzenie silnika). Zanim samo-
lot wszed∏ po raz pierwszy do akcji na Pacy-
fiku w listopadzie 1943 roku, dokonano
w jego konstrukcji 880 istotnych zmian.
Wersja SB2C-5, której produkcj´ urucho-
miono na poczàtku 1945 roku i zbudowano
w niej ∏àcznie 970 maszyn, ró˝ni∏a si´
od poprzedniej wi´kszà pojemnoÊcià zbior-
ników paliwa. 

P∏atowce bombowców SB2C posiada∏y
pó∏skorupowà konstrukcj´ kad∏uba ze sto-
pu aluminium z przynitowanym poszyciem
wykonanym z duraluminium. Sta∏e po-
wierzchnie poszycia cz´Êci ogonowej by∏y
wykonane z duraluminium przynitowanego
do owr´˝a wykonanego ze stopu alumi-
nium. Powierzchnie ruchome cz´Êci ogono-
wej mia∏y wr´gi ze stopu aluminium pokry-
te p∏ótnem. Samoloty by∏y Êredniop∏atami
o nisko usytuowanych, wolnonoÊnych, sk∏a-
dajàcych si´ z czterech cz´Êci skrzyd∏ach,
których powierzchnia wynosi∏a oko∏o
39,2 m2. Cz´Êci wewn´trzne ka˝dego skrzy-
d∏a by∏y przykr´cone na sta∏e do kad∏uba,

natomiast ich cz´Êci zewn´trzne sk∏ada∏y
si´ do góry. Poszycie skrzyde∏, podobnie jak
poszycie kad∏uba, by∏o wykonane ze stopu
aluminium. Kraw´dzie sp∏ywu p∏atów wy-
posa˝ono w klapy krokodylowe oraz ha-
mulce aerodynamiczne przeznaczone
do zmniejszania pr´dkoÊci nurkowania.
W kad∏ubie samolotu zaprojektowano ko-
mor´ bombowà z hydraulicznie otwierany-
mi drzwiami, w której mieÊci∏a si´ jedna
bomba o ci´˝arze 454 kg. Usytuowane
pod skrzyd∏ami zaczepy umo˝liwia∏y prze-
noszenie oÊmiu niekierowanych pocisków
rakietowych kalibru 127 mm lub dwóch do-
datkowych bomb 454-ro kilogramowych.
Przestrzenie wewn´trzne Êrodkowych cz´-
Êci skrzyde∏ stanowi∏y dwa, samouszczelnia-
jàce si´ zbiorniki paliwa. Trzeci zbiornik pa-
liwa tego samego typu znajdowa∏ si´ w ka-
d∏ubie. Istnia∏a mo˝liwoÊç zainstalowania
dodatkowego zbiornika paliwa w komorze
bombowej maszyny. Podwozie samolotu
by∏o chowane hydraulicznie w gondolach
usytuowanych pod spodem Êrodkowej cz´-
Êci skrzyde∏, a skr´tne kó∏ko ogonowe cho-
wane by∏o cz´Êciowo. Maszyna mia∏a kok-
pit typu zamkni´tego wyposa˝ony w ogrze-
wanie i wentylacj´. Zarówno stanowisko pi-
lota, jak i strzelca-obserwatora by∏o opan-
cerzone. 

(ciàg dalszy nastàpi)
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Podstawowe dane taktyczno-techniczne bombowców Curtiss SB2C-5 „Helldiver”

wwyymmiiaarryy: rozpi´toÊç 15,15 m; 

dd∏∏uuggooÊÊçç 10,9 m; 

wwyyssookkooÊÊçç 5,1 m;

nnaapp´́dd: jeden silnik Wright R-2600-20 o mocy maksymalnej bojowej

1 900 KM; jedno cztero∏opatowe Êmig∏o o sta∏ym skoku.

uuzzbbrroojjeenniiee: 2 dzia∏ka 20 mm w skrzyd∏ach oraz karabin maszynowy 12,7 mm

w kokpicie tylnym; 

mmaassaa: w∏asna 4 784 kg; maksymalna startowa 7 537 kg; 

pprr´́ddkkooÊÊçç: maksymalna 475 km/h; 

zzaassii´́gg: normalny 1 875 km (z jednà bombà 454 kg); 

ppuu∏∏aapp: praktyczny 8 870 m.



Geneza okr´tów

Okr´ty podwodne, które od poczàtku
swego istnienia jako rodzaj broni ofensyw-
nej, wykorzystywane by∏y jako „nosiciele”
torped czy min, szybko zacz´to równie˝ po-
wa˝nie rozpatrywaç jako potencjalnà plat-
form´ dla rozwijajàcej si´ dynamicznie no-
wej broni rakietowej. 

Pierwszeƒstwo w praktycznym rozpraco-
waniu tej idei przypad∏o Niemcom, którzy
ju˝ w roku 1942 rozpocz´li eksperymenty
na pok∏adzie nale˝àcego do typu IX B U-
-boota U 511 z stosowanymi przez wojska
làdowe rakietami Wurfkörper 30cm Wk.
Spr. 42. Nap´dzane paliwem sta∏ym rakiety
odpalane by∏y w po∏o˝eniu podwodnym
okr´tu na g∏´bokoÊci od 2,5 do 12 m.

W oparciu o rezultaty tych prób w koƒcu
1943 roku Niemcy przystàpili nast´pnie
do opracowania systemu holowanych przez
okr´ty podwodne pontonów-pojemników
z pociskami rakietowymi, tym razem ju˝ ba-
listycznymi typu V2, które zamierzano u˝yç
do atakowania celów na wschodnim wy-
brze˝u Stanów Zjednoczonych. Prace okre-
Êlane kryptonimem „Lafferentz Projekt”
prowadzono w oÊrodku Peenemünde, kon-
tynuujàc je równie˝ w latach 1944 i 1945,
jednak do chwili zakoƒczenia wojny nie
zdo∏ano przeprowadziç ˝adnych praktycz-
nych eksperymentów ze startujàcymi ze
znajdujàcych si´ na morzu pojemników
z rakietami V21. Po zakoƒczeniu wojny do-

kumentacja prób oraz projekty techniczne
pojemników najprawdopodobniej wpad∏y
w r´ce „specjalistów” Armii Radzieckiej,
którzy wyjàtkowo starannie penetrowali za-
k∏ady przemys∏owe i oÊrodki badawcze
„swojej” strefy okupacyjnej Niemiec.
W zdobytym Peenemünde znaleziono rów-
nie˝ liczne elementy i podzespo∏y rakiet
V2, które w latach póêniejszych, umiej´tnie
wykorzystane sta∏y si´ wzmocnione rodzi-
mà myÊlà naukowo-technicznà podstawà
budowy rakietowej pot´gi Zwiàzku Ra-
dzieckiego.

Na rezultaty radzieckich „twórczych
wdro˝eƒ” nie trzeba wcale d∏ugo czekaç,
bowiem ju˝ w roku 1949 w CKB-18 opraco-
wano wst´pny projekt du˝ego okr´tu pod-
wodnego typu P-2, przeznaczonego
do ostrza∏u z morza przybrze˝nych teryto-
riów przeciwnika przy wykorzystaniu po-
k∏adowej broni rakietowej. W sk∏ad przewi-
dywanego uzbrojenia jednostki o wyporno-
Êci 5 360 t, klasycznym nap´dzie i pr´dkoÊci
18/10 w´z∏ów, mia∏o mi´dzy innymi wcho-
dziç 12 rakiet balistycznych R-1 oraz 12 sa-
molotów-pocisków „¸astoczka”.

Rakiety balistyczne „R-1”, opracowane
przez S. P. Korolew w∏aÊnie na bazie nie-
mieckich V2, mia∏y d∏ugoÊç 14,25 m, Êred-
nic´ 1,65 oraz mas´ startowà 13,2 t2. Opra-
cowany pod kierownictwem F. A. Kawerin
projekt by∏ pierwszà radzieckà próbà roz-
mieszczenia pocisków rakietowych na po-
k∏adzie okr´tu podwodnego. Projektu ni-

gdy nie ukoƒczono, a co dopiero mówiç
o jego realizacji, nie pozwala∏y na to zarów-
no ówczesne skromne jeszcze warunki
technologiczne jak i co wa˝niejsze, b∏´dne
za∏o˝enia projektowe, które przewidywa∏y
uzbrojenie okr´tu w dwa rodzaje rakiet
o ca∏kowicie ró˝nych parametrach taktycz-
no-technicznych.

Mimo pierwotnych niepowodzeƒ, do
koncepcji okr´tów podwodnych uzbrojo-
nych w rakiety balistyczne powrócono
w Zwiàzku Radzieckim w pierwszej po∏o-
wie lat pi´çdziesiàtych, gdy osiàgni´ty po-
ziom rozwoju technicznego pozwala∏ ju˝
na skuteczne rozwiàzywanie szeregu
skomplikowanych zagadnieƒ natury kon-
strukcyjnej i eksploatacyjnej. Decyzja Ra-
dy Ministrów ZSRR nr 136-75 z 26 stycz-
nia 1954 uruchomi∏a program o kryptoni-
mie „Wo∏na”, którego celem by∏o stworze-
nie du˝ego okr´tu podwodnego posiadajà-
cego w sk∏adzie uzbrojenia rakiety bali-
styczne. Prace nad projektem w cz´Êci
okr´towej powierzono Niko∏ajowi N. Isa-
nin z CKB-16, zaÊ w cz´Êci rakietowej
Siergiejowi P. Korolew z OKB-1 NII-88
(póêniejszemu „ojcu” radzieckiej kosmo-
nautyki)3.
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Radzieckie okr´ty podwodne
typu Golf (Projekt 629) cz. I

Maciej S. Sobaƒski Niezidentyfikowany okr´t podwodny typu Golf, z numerem
taktycznym „783”, w marszu na powierzchni, 1962 rok.

fot. zbiory Siegfried Breyer

1. wg Trojca W., U-Bootwaffe 1939-1945, Cz. 3,
Gdaƒsk 1999.

2. wg Szirokorad A. B., Sowietskije podwodnyje ∏od-
ki poslewojennoj postrojki, Moskwa 1997.

3. wg Pietuszko M., Du˝e okr´ty podwodne typu
„ZULU” (proj. 611), cz´Êç II, „OW” 5/ 1998.



Wspomniana ju˝ decyzja Rady Mini-
strów pozwoli∏a na szybkie podj´cie dwuto-
rowych prac. Z jednej strony rozpocz´to
natychmiast adaptacj´ budowanego ju˝ se-
ryjnie du˝ego okr´tu podwodnego proj. 611
Zulu na nosiciel rakiet balistycznych,
a z drugiej podj´to od podstaw prace pro-
jektowe nad ca∏kowicie nowym okr´tem
podwodnym uzbrojonym w rakiety bali-
styczne startujàce w po∏o˝eniu nawodnym,
okreÊlanym jako proj. 629 Golf. 

Jako uzbrojenie w obu wariantach wy-
brano opracowanà przez zespó∏ Korolewa
rakiet´ R-11FM, stanowiàcà morskà mody-
fikacj´ znanej ju˝ wczeÊniej làdowej rakiety
taktyczno-operacyjnej R-11, wprowadzonej
na uzbrojenie w roku 1955.

Podstawowe parametry taktyczno-tech-
niczne rakiety R-11FM:

• d∏ugoÊç ca∏kowita — 10,34 m
• Êrednica — 0,88 m
• rozpi´toÊç stabilizatorów — 1,75 m
• ca∏kowita masa startowa — 5 518 kg
• masa pustej rakiety — 1 677 kg
• masa g∏owicy bojowej — 975 kg

∏adunek jàdrowy RDS-4 o mocy 10 kT
• masa paliwa + utleniacza — 3 369 kg
• maksymalna donoÊnoÊç — 166,8 km
• minimalna donoÊnoÊç — 46,3 km
Rakieta nap´dzana by∏a silnikiem

S2.253A na paliwo p∏ynne, dwukomponen-
towe, sk∏adajàce si´ z nafty T-1 oraz utlenia-
cza AK-20I4 o ciàgu 8 260 kg.

Próby rakiet R-11FM w locie przeprowa-
dzono w poczàtkach roku 1955 na poligo-
nie Kapustin Jar w rejonie Stalingradu. Dla
uzyskania efektu ko∏ysania towarzyszàcego
operacji odpalania rakiet ze znajdujàcego
si´ w pozycji wynurzonej okr´tu, a w∏aÊnie
taki wariant startu jako mniej skompliko-
wany, zosta∏ wybrany przez Korolewa, poci-
ski R-11FM umieszczono w czasie prób
na stabilizowanej trójp∏aszczyznowo plat-
formie wie˝y artyleryjskiej kal. 130 mm
BL-109A.

PomyÊlne zakoƒczenie làdowych prób
poligonowych pozwoli∏o na przystàpienie
do bezpoÊrednich prób rakiet ju˝ na pok∏a-
dzie okr´tu podwodnego. Jeszcze w sierp-
niu 1954 roku w biurze projektowym CKB-
-16 opracowano projekt przebudowy du˝e-
go standardowego okr´tu podwodnego
proj. 611, które wówczas znajdowa∏y si´
w seryjnej produkcji, na eksperymentalny
nosiciel pocisków balistycznych proj. W-
-611. Projekt ten po zatwierdzeniu we wrze-
Êniu 1954 zosta∏ skierowany do realizacji.
Marynarka wojenna w uzgodnieniu z Mini-
sterstwem Budowy Okr´tów zdecydowa∏a
o przeznaczeniu do przebudowy okr´tu B-
-67, zbudowanego w tym ˝e roku 1954
przez stoczni´ „Sudomech” (No 196) w Le-
ningradzie. B-67 w stanie nieukoƒczonym

zosta∏ przeholowany drogà Êródlàdowà
przez Kana∏ Bia∏omorsko-Ba∏tycki do Mo-
∏otowska (obecnie Siewierodwiƒska), gdzie
w koƒcu paêdziernika 1954 na terenie
stoczni „Siewiernyj Maszinostroitielnyj Za-
wod” (No 402) odstawiono go do krytej po-
chylni, na której rozpocz´to przebudow´
z zachowaniem pe∏nej tajemnicy.

Projekt przebudowy przewidywa∏ zabu-
dowanie w kad∏ubie 2 pionowych pojemni-
ków z rakietami w przedniej cz´Êci IV prze-
dzia∏u okr´tu. W zwiàzku z tym koniecz-
nym okaza∏o si´ zdemontowanie jednej z 4
grup baterii akumulatorów 46SU, miesz-
czàcych si´ w∏aÊnie w IV przedziale. Dzi´ki
temu przedzia∏ praktycznie ca∏kowicie
opró˝niono, co umo˝liwi∏o zamontowanie
w nim 2 silosów wyrzutni torpedowych
o d∏ugoÊci 14 m i Êrednicy 2 m. Zdemonto-
wano równie˝ cz´Êç nadbudówki i kad∏uba
lekkiego oraz usuni´to niektóre elementy
wyposa˝enia. Okr´t zachowa∏ jednak ca∏e
dotychczasowe uzbrojenie torpedowe sk∏a-
dajàce si´ z 10 wyrzutni torpedowych kal.
533 mm (6 dziobowych + 4 rufowe), ale ju˝
bez zapasowych torped. 

Monta˝ uzbrojenia rakietowego spowo-
dowa∏ tak˝e koniecznoÊç istotnego wzboga-
cenia dotychczasowego wyposa˝enia okr´-
tu, w sk∏ad którego wesz∏y mi´dzy innymi
˝yrokompas azymutowy „Saturn” oraz
urzàdzenie przelicznikowe „Dolomit”.

Wszystkie prace monta˝owe zwiàzane
z przebudowà na pok∏adzie B-67 zakoƒczo-
no w sierpniu 1955, po czym skierowano
jednostk´ na trwajàce 2 tygodnie próby fa-
bryczne. Zakoƒczenie prób fabrycznych
pozwoli∏o na przeprowadzenie pierwszej
operacji za∏adunku rakiet R-11FM na po-
k∏ad jednostki, którà dokonano skrycie
w nocy z 14/15 wrzeÊnia 1955 roku. Nast´p-
nie rozpocz´to przygotowania do odpale-
nia pocisku bezpoÊrednio z wynurzonego
okr´tu podwodnego. Ju˝ w dniu 16 wrze-
Ênia 1955 roku o godz. 17.32 (wg czasu mo-
skiewskiego) z pok∏adu B-67 dowodzonego
przez kpt. III rangi (kmdr ppor) F. I. Koz∏o-
wa przeprowadzono na Morzu Bia∏ym
w rejonie przylàdka Nenoksa pierwszy po-
myÊlny start rakiety balistycznej zarówno
w Zwiàzku Radzieckim jak i w skali Êwiata.

Rakiety R-11FM, a precyzyjniej ca∏y
kompleks rakietowy D-1, zosta∏y oficjalnie
przyj´te na uzbrojenie marynarki wojennej
w dniu 20 lutego 1959 roku, stanowiàc pe-
wien etap rozwoju radzieckich pok∏ado-
wych rakiet balistycznych. W okresie lat
1958-1967, gdy rakiety znajdowa∏y si´
na pok∏adach okr´tów, wystrzelono ∏àcznie
77 rakiet R-11FM, z czego 59 prób zakoƒ-
czy∏o si´ pe∏nym sukcesem5.

W dniu 11 listopada 1955 B-67 zosta∏ ofi-
cjalnie wcielony w sk∏ad marynarki wojen-

nej ZSRR w charakterze okr´tu szkolno-
-doÊwiadczalnego. Jeszcze w koƒcu 1955
powsta∏ nowy projekt okr´tu, który
uwzgl´dnia∏ ju˝ rezultaty dotychczasowych
doÊwiadczeƒ, okreÊlony jako proj. AW-611.
W dniu 6 stycznia 1956 zapad∏a decyzja
o przebudowie do nowego standardu kolej-
nych 5 okr´tów podwodnych proj. 611, któ-
re wesz∏y do s∏u˝by w latach 1957-1958.
Jednostki te operowa∏y w sk∏adzie bojowym
Floty Pó∏nocnej praktycznie do koƒca lat
szeÊçdziesiàtych, gdy po wycofaniu z uzbro-
jenia pocisków rakietowych R-11FM, co
nastàpi∏o w roku 1967, zosta∏y skierowane
do wykonywania zadaƒ pomocniczych
i udzia∏u w eksperymentach z nowymi wzo-
rami broni i wyposa˝enia, a nast´pnie z∏o-
mowane.

Na mocy wspomnianej ju˝ wczeÊniej de-
cyzji Rady Ministrów ZSRR z 26 stycznia
1954 równolegle z pracami nad adaptacjà
istniejàcego okr´tu podwodnego proj. 611
na „tymczasowy” nosiciel pocisków bali-
stycznych, przystàpiono równie˝ do prac
nad zupe∏nie nowà jednostkà, której za∏o-
˝enia taktyczno-techniczne marynarka wo-
jenna przedstawi∏a w styczniu 1956 roku.
Projekt, którego g∏ównym konstruktorem
zosta∏ Niko∏aj N. Isanin, z CKB- 16, zak∏a-
da∏ budow´ okr´tu podwodnego przezna-
czonego specjalnie dla kompleksu rakieto-
wego, z pociskami odpalanymi w po∏o˝eniu
nawodnym. 

Z ramienia marynarki wojennej prace
nad nowà jednostkà, która otrzyma∏a
oznaczenie proj. 629, zaÊ w kodzie NATO
Golf, sprawowali oficerowie B. F. Wasi-
liew, a nast´pnie I. I. Liagin i W. I. Lito-
szenko.

Przy pracach projektowej nowej jednost-
ki wykorzystano w znacznej mierze za∏o˝e-
nia konstrukcyjne du˝ego torpedowego
okr´tu podwodnego o nap´dzie diesel-
-elektrycznym proj. 641 (w kodzie NATO
Foxtrot), który znajdowa∏ si´ ju˝ od roku
1956 w seryjnej produkcji. Z projektu tego
przej´to w ca∏oÊci w stanie niezmienionym
uk∏ad nap´dowy, podstawowe wyposa˝enie
hydroakustyczne, radiolokacyjne i sprz´t
∏àcznoÊci oraz w miar´ mo˝liwoÊci tak˝e in-
ne elementy ró˝nych systemów okr´to-
wych. Znaczne rozmiary i masa samego
kompleksu rakietowego wymaga∏y jednak
wprowadzenia istotnych w porównaniu
z bazowym proj. 641 zmian gabarytów ze-
wn´trznych, wypornoÊci, a przede wszyst-
kim architektury nowego okr´tu podwod-
nego. W pracach projektowych wykorzysta-
no równie˝ wczeÊniejsze doÊwiadczenia wy-
niesione z prac nad proj. AW-611.
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BezpoÊrednio po zatwierdzeniu projekt
zosta∏ skierowany do realizacji. Jako miej-
sce budowy okr´tów podwodnych proj. 629
wyznaczono 2 stocznie — Nr 402 w Siewie-
rodwiƒsku oraz Nr 199 w Komsomolsku
nad Amurem. Prace nad jednostkami pod-
j´to w obu stoczniach równoczeÊnie, jesz-
cze w roku 1957. Po roku okr´ty wodowa-
no, a w koƒcu 1958 rozpocz´to próby stocz-
niowe na uwi´zi, a nast´pnie pe∏en cykl
prób morskich, obejmujàcy równie˝ strzela-
nie rakietowe.

Prototypowy B-92 ze stoczni w Siewiero-
dwiƒsku wszed∏ do s∏u˝by we Flocie Pó∏-
nocnej 29 grudnia 1959 roku, zaÊ pierwszy
okr´t z Komsomolska — B-93 w dniu 31
grudnia 1959 podjà∏ s∏u˝b´ we Flocie Oce-
anu Spokojnego.

Ogó∏em w latach 1959-1962 oddano
do eksploatacji 23 rakietowe okr´ty pod-
wodne pr. 629, w tym 1 jednostk´ w warian-
cie eksperymentalnym proj. 629B, z któ-
rych 16 powsta∏o w Siewierodwiƒsku, a dal-
szych 7 w Komsomolsku6. Poza tym stocz-
nia Nr 199 w Komsomolsku zbudowa∏a
3 jednostki proj. 629 dla Chiƒskiej Republi-
ki Ludowej, która w dniu 9 stycznia 1959
naby∏a plany konstrukcyjne i dokumentacj´
technicznà okr´tów tego typu. Gotowy ka-
d∏ub pierwszego okr´tu w sierpniu 1959
przeholowano do Chin bez uzbrojenia, dru-

gi zosta∏ dostarczony do Dalian w sekcjach,
natomiast trzeci w formie elementów goto-
wych do monta˝u, który mia∏ zostaç prze-
prowadzony w Szanghaju. Pogorszenie
wzajemnych stosunków mi´dzy ZSRR
a ChRL, jakie nastàpi∏o po sierpniu 1960
roku, spowodowa∏o wycofanie z Chin ra-
dzieckich specjalistów zaanga˝owanych
w budow´ jednostek, w rezultacie czego
proces ich samodzielnego ukoƒczenia
przez Chiƒczyków, bardzo przeciàgnà∏ si´
w czasie7.

Opis konstrukcji

Kad∏ub

WypornoÊç standardowa okr´tów pod-
wodnych proj. 629 wynosi∏a 2 458 t, zaÊ wy-
pornoÊç nawodna (normalna) odpowied-
nio 2 854 t 8. W przypadku zwi´kszenia za-
pasu paliwa do poziomu maksymalnego,
wypornoÊç wzrasta∏a do 3 092 t. WypornoÊç
jednostek w po∏o˝eniu podwodnym wyno-
si∏a 3 609 t.

Okr´t posiada∏ konstrukcj´ dwukad∏u-
bowà — wewn´trzny kad∏ub sztywny i ze-
wn´trzny lekki, oba wykonane ze stali
kad∏ubowej AK-25 o wytrzyma∏oÊci
60 kg/mm2 metodà spawania. Kad∏ub
sztywny o d∏ugoÊci 77,3 m mia∏ kszta∏t cylin-
dra o Êrednicy 5,8 m ze Êci´tymi sto˝kami

na kraƒcach. W rejonie IV przedzia∏u,
gdzie znajdowa∏y si´ silosy pocisków rakie-
towych, przekrój poprzeczny kad∏uba
sztywnego przypomina∏ ósemk´. Konstruk-
cyjnie 7 grodzi wodoszczelnych dzieli∏o ka-
d∏ub na 8 przedzia∏ów wodoszczelnych. By-
∏y to przedzia∏y: I — dziobowy, torpedowy,
II — mieszkalny i akumulatorowy (dziobo-
wy), III — dowodzenia, IV — rakietowy,
V — mieszkalny i akumulatorowy (rufo-
wy), VI — silników wysokopr´˝nych,
VII — silników elektrycznych i VIII — ru-
fowy torpedowy.

Rufowy pionowy ster kierunkowy
za Êrodkowà Êrubà nap´dowà. Dwup∏etwo-
wa rufowa para sterów g∏´bokoÊci (pozio-
mych) umieszczona w osi Êrub bocznych.
Dziobowa para sterów g∏´bokoÊci „chowa-
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1996, do ChRL dostarczono 2 okr´ty proj. 629, które
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sz∏y odpowiednio w roku 1960 i 1964. èród∏o to nie po-
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otieczestwiennogo sudostrojenija pod red. Spasskij I.
D., Tom V, Sankt Petersburg 1996, wspomina jedynie
o 2 okr´tach proj. 629 sprzedanych do Chin.

8. wg Istorija otieczestwiennogo... wypornoÊç nor-
malna okreÊlana by∏a na 2 820 t.



na” w niszach w kad∏ubie. Kotwica (dziobo-
wa) znajdowa∏a si´ w specjalnej kluzie
na prawej burcie.

D∏ugoÊç ca∏kowita okr´tu 98,9 m, a w li-
nii wodnej 97,0 m. Maksymalna szerokoÊç
kad∏uba 8,2 m, a szerokoÊç wraz ze stabili-
zatorami 10,0 m. Ârednie zanurzenie
5,47 m, zaÊ w rejonie IV przedzia∏u, gdzie
zlokalizowano wyrzutnie rakietowe, mie-
rzone od p∏aszczyzny kila 8,03 m.

WysokoÊç boczna kad∏uba 8,7 m. Wol-
na burta na dziobie i Êródokr´ciu oko∏o
2,3 m, a na rufie 0,8 m.

Dominant´ sylwetki jednostki stanowi∏
pot´˝ny kiosk o d∏ugoÊci oko∏o 25,3 m i wy-
sokoÊci 7,6 m, mieszczàcy silosy 3 rakiet,
który zajmowa∏ blisko 25,6% ca∏kowitej
d∏ugoÊci okr´tu.

G∏´bokoÊç zanurzenia peryskopowego
okr´tu wynosi∏a 13,5 m, zanurzenia robo-
czego do 260 m, zaÊ maksymalnego 300 m9.
Czas przejÊcia z po∏o˝enia nawodnego
do pe∏nego zanurzenia przy wykorzystaniu
nape∏nionych wczeÊniej zbiorników szyb-
kiego zanurzenia oko∏o 65 sek.

Uk∏ad nap´dowy

Zastosowany w proj. 629 Golf klasyczny
uk∏ad nap´dowy diesel-elektryczny stano-
wi∏ modyfikacj´ rozwiàzania konstrukcyj-
nego u˝ytego przez Niemców przy budowie
U-bootów Typ XXI. Przej´ta przez Zwià-
zek Radziecki w wyniku wojennego zwyci´-
stwa pe∏na dokumentacja techniczna oraz
znajdujàce si´ w ró˝nym stadium budowy

jednostki tego typu, pos∏u˝y∏y w okresie po-
wojennym za wzór przy projektowaniu na-
p´du du˝ych radzieckich okr´tów podwod-
nych takich jak proj. 611 Zulu, proj. 613
Whiskey, proj. 633 Romeo czy proj. 641
Foxtrot.

Uk∏ad nap´dowy proj. 629, przyj´ty jak
ju˝ wspomniano w ca∏oÊci z proj. 641, obej-
mowa∏ 3 dwutaktowe silniki wysokopr´˝ne
typu „37D” nienawrotne szeÊciocylindrowe
w uk∏adzie rz´dowo-pionowym, ka˝dy
o mocy 2 000 KM i 500 obrotach na minu-
t´, pracujàce na 3 wa∏y nap´dowe oraz 3 sil-
niki elektryczne. Na wale Êrodkowym pra-
cowa∏ silnik typu PG-102K o mocy 2
700 KM i 550 obrotów na minut´, zaÊ Êruby
boczne porusza∏y 2 silniki typu PG-101K,
ka˝dy o mocy 1 350 KM i 440 obrotach
na minut´. Poza tym jednostka by∏a wypo-
sa˝ona równie˝ w silnik elektryczny typu
PG-104 o mocy 140 KM i 185 obrotach
na minut´, przeznaczony do p∏ywania pod-
wodnego z pr´dkoÊcià ekonomicznà.

Energi´ do p∏ywania podwodnego za-
pewnia∏a bateria akumulatorów sk∏adajàca
si´ z 4 grup ka˝da po 112 akumulatorów ty-
pu 46SU.

Jednostki zosta∏y wyposa˝one w 3 Êruby
nap´dowe (Êrodkowa + 2 boczne) o czte-
rech piórach, choç niektóre zachodnie êró-
d∏a wspominajà o zastosowaniu przy nap´-
dzie okr´tów typu Golf nowych Êrub na-
stawnych o pi´ciu piórach, zaprojektowa-
nych w CKB-16 i CNII-45 pod kierownic-
twem N. A. Abramowicza, których praca

wywo∏ywaç mia∏a znacznie ni˝szy poziom
szumów.

Uk∏ad nap´dowy zape∏nia∏ w po∏o˝eniu
nawodnym rozwijanie maksymalnej pr´d-
koÊci 14,0 w´z∏ów z normalnym zapasem
paliwa, zaÊ w przypadku zwi´kszonego za-
pasu paliwa 13,78 w´z∏a. Nawodna pr´d-
koÊç ekonomiczna przy pracujàcych 2 silni-
kach bocznych si´ga∏a 8,61 w´z∏a. Maksy-
malna pr´dkoÊç w zanurzeniu wynosi∏a
12,16 w´z∏a, zaÊ podwodna pr´dkoÊç eko-
nomiczna przy zastosowaniu silnika typu
PG-104 odpowiednio 1,94 w´z∏a.

Okr´ty proj. 629 zosta∏y równie˝ wyposa-
˝one w chrapy, umo˝liwiajàce korzystanie
w zanurzeniu na g∏´bokoÊci peryskopowej
z pracy silników wysokopr´˝nych. Maksy-
malna pr´dkoÊç marszu w zanurzeniu
pod chrapami wynosi∏a 8,46 w´z∏a.

Normalny zapas paliwa do silników wy-
sokopr´˝nych na okr´tach podwodnych
proj. 629 stanowi∏o 370 ton, zaÊ zwi´kszony
wzrasta∏ o 52% i wynosi∏ 563 tony. Normal-
ny zapas paliwa zapewnia∏ zasi´g nawodny
przy pr´dkoÊci maksymalnej wynoszàcy
4 750 Mm, a 16 650 Mm przy pr´dkoÊci
ekonomicznej. W przypadku korzystania ze
zwi´kszonego zapasu paliwa wielkoÊci te
wynosi∏y odpowiednio 7 100 Mm oraz
24 800 Mm.

Z maksymalnà pr´dkoÊcià podwodnà
okr´t móg∏ pokonaç w zanurzeniu jedynie
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12,35 Mm, natomiast przy pr´dkoÊci eko-
nomicznej zasi´g podwodny si´ga∏ ju˝
264 Mm.

W przypadku zastosowania chrap okr´ty
podwodne typu Golf mog∏y pokonaç dy-
stans 12 400 Mm przy pr´dkoÊci na pozio-
mie 7 — 7,5 w´z∏a.

Okr´ty proj. 629 mog∏y przebywaç nie-
przerwanie pod wodà w zanurzeniu przez
okres do 600 godzin. Poziom zapasów
umo˝liwia∏ teoretycznie utrzymywanie
przez jednostki tego typu autonomicznoÊci
70 dób, w praktyce jednak wynosi∏a ona je-
dynie 30 dób.

Uzbrojenie

Zgodnie z pierwotnym projektem uzbro-
jenie ofensywne okr´tów podwodnych proj.
629 stanowiç mia∏y 3 oficjalnie przyj´te
na uzbrojenie marynarki wojennej ZSRR
w dniu 20 lutego 1959 roku kompleksy ra-
kietowe D-1 sk∏adajàce si´ z 3 balistycznych
pocisków rakietowych typu R-11FM wraz
z urzàdzeniami startowymi SM-60, umo˝li-
wiajàcymi ich odpalanie wy∏àcznie w po∏o-
˝eniu nawodnym.

Pociski rakietowe znajdowa∏y si´ w 3 her-
metycznych silosach o d∏ugoÊci oko∏o
11,5 m i Êrednicy 2 m, umieszczonych
w przedniej cz´Êci IV przedzia∏u kad∏uba
sztywnego okr´tu oraz w wyd∏u˝onym kio-
sku. Silosy przykryte by∏y pokrywami
o Êrednicy 3 m, które odchyla∏y si´ na lewà

burt´. We wn´trzu ka˝dego silosa znajdo-
wa∏o si´ urzàdzenie podnoÊnikowe z obej-
mami, które wynosi∏o platform´ z rakietà
na stanowisko startowe mieszczàce si´
na szczycie kiosku.

Start rakiet móg∏ nast´powaç ze znajdu-
jàcego si´ na powierzchni okr´tu podwod-
nego poruszajàcego si´ z pr´dkoÊcià do 15
w´z∏ów przy stanie morza 4-5 i dowolnych
warunkach meteorologicznych. Pe∏en czas
przygotowania wszystkich 3 rakiet do odpa-
lenia na znajdujàcym si´ w zanurzeniu
okr´cie wynosi∏ oko∏o 1 godziny, zaÊ start
pierwszego pocisku mo˝liwy by∏ po 4 minu-
tach od wynurzenia si´ na powierzchni´.
Salw´ wszystkich 3 pocisków jednostka mo-
g∏a odpaliç w czasie 12 minut.

Rakiety R-11FM dostarczano na pok∏ad
okr´tów uzbrojone z zatankowanym pali-
wem i utleniaczem, co umo˝liwia∏o ich na-
tychmiastowe bojowe wykorzystanie w cza-
sie do 3 miesi´cy bez koniecznoÊci przepro-
wadzania ˝adnych dodatkowych operacji
zwiàzanych z ich obs∏ugà technicznà.

Do kierowania strzelaniem rakietowym
s∏u˝y∏o urzàdzenie przelicznikowe „Dolo-
mit” oraz 3 komplety urzàdzeƒ przygoto-
wania i przeprowadzenia startu INESU,
po jednym dla ka˝dego pocisku. 

Podstawowym mankamentem pocisków
rakietowych R-11FM by∏ jednak ich nie-
wielki, bo wynoszàcy dla uzbrojonej rakiety
zaledwie 150 km zasi´g, który co prawda

umo˝liwia∏ przeprowadzenie z morza ataku
na nadbrze˝ne rejony przeciwnika, ale wià-
za∏ si´ z realnym zagro˝eniem dla samych
jednostek-nosicieli, które musia∏y opero-
waç przez pewien czas w po∏o˝eniu nawod-
nym w bezpoÊredniej strefie dzia∏ania lot-
nictwa pop.

Wspomniane mankamenty spowodowa-
∏y, ˝e rakiety typu R-11FM by∏y uzbroje-
niem bez dalszych perspektyw, wobec cze-
go postanowiono w Zwiàzku Radzieckim
podjàç prace nad nowym pociskiem o zde-
cydowanie ju˝ wi´kszym zasi´gu. Ju˝
w dniu 25 sierpnia 1955 roku Rada Mini-
strów ZSRR podj´∏a decyzj´ o rozpocz´ciu
przez OKB-1 NII-88 wst´pnych prac
nad morskà rakietà balistyczna o zasi´gu
400-600 km, przeznaczonà specjalnie
na uzbrojenie okr´tów podwodnych.
Po bez ma∏a roku prace projektowe
nad kompleksem rakietowym D-2 z poci-
skami R-13, w które postanowiono uzbroiç
klasyczne okr´ty podwodne proj. 629 oraz
atomowe proj. 658, zosta∏y przekazane
do biura projektowego SKB-385, którym
kierowa∏ W. P. Makiejew.

Dokumentacj´ technicznà pocisku R-13
ukoƒczono w poczàtkach 1957, dzi´ki cze-
mu mo˝na by∏o rozpoczàç próby z silnikiem
rakiety ju˝ w grudniu 1958. Nale˝y wspo-
mnieç, ˝e choç sama rakieta R-13 stanowi-
∏a „uzupe∏nionà i poprawionà” wersj´
wczeÊniejszej R-11FM, to w jej silniku

EOPKA ATOMU

Inne uj´cie „783” na powierzchni, lecz z otwartà (w lewà stron´) os∏onà Êrodkowej wyrzutni. fot. zbiory Siegfried Breyer



po raz pierwszy zastosowano pomp´ turbi-
nowà, która umo˝liwi∏a zwi´kszenie ciÊnie-
nia podawania paliwa do komór spalania. 

Do pierwszych prób pocisku w locie
na làdowym poligonie Kapustin Jar z wyko-
rzystaniem stanowisk stacjonarnych i ru-
chomych przystàpiono w okresie czerwiec
1959 — marzec 1960. Ogó∏em przeprowa-
dzono 19 prób làdowych, z których 15 za-
koƒczy∏o si´ sukcesem. Niemal równocze-
Ênie podj´to próbne strzelania rakiet z po-
k∏adu okr´tów podwodnych, wykorzystujàc
do tego celu prototypowà jednostk´ proj.
629 — B-92. W okresie mi´dzy listopadem
1959 a sierpniem 1960 z pok∏adu tego okr´-
tu wystrzelono ogó∏em 13 rakiet typu R-13,
czego 11 prób zakoƒczy∏o si´ powodze-
niem. W okresie mi´dzy sierpniem a paê-
dziernikiem 1960 przeprowadzono tak˝e
na wodach Zalewu Kolskiego próby majà-
ce na celu ocen´ odpornoÊci kad∏uba jed-
nostek proj. 629 i znajdujàcych si´ w ich
wn´trzu rakiet na podwodne eksplozje jà-
drowe. W tym celu naturalnej wielkoÊci
przedzia∏ RO-629 okr´tu typu Golf zosta∏
poddany dzia∏aniu bomb g∏´binowych
i min, które mia∏y imitowaç efekt fali ude-
rzeniowej przy podwodnym wybuchu. Wy-
niki 6 przeprowadzonych prób pozwoli∏y
na popraw´ bezpieczeƒstwa przechowywa-
nia pocisków rakietowych w silosach.
W dniu 16 paêdziernika 1960 roku kom-
pleks rakietowy D-2 z pociskami balistycz-
nymi R-13 zosta∏ oficjalnie przyj´ty
na uzbrojenie marynarki wojennej
ZSRR10.

Decyzja o zastàpienie pierwotnie przewi-
dywanego kompleksu rakietowego D-1
z pociskami R-11FM przez nowy kompleks
D-2 z rakietami R-13 zosta∏a podj´ta, gdy
jednostki proj. 629 znajdowa∏y si´ ju˝ w bu-
dowie. Tymczasem prace nad nowym poci-
skiem rakietowym R-13 z ró˝nych przyczyn
uleg∏y opóênieniu o ca∏y rok w rezultacie
czego pierwszych 5 okr´tów podwodnych
typu Golf, z których 4 wykonano w stoczni
nr 402 i 1 w stoczni nr 199, zosta∏o ukoƒczo-
nych jeszcze z uzbrojeniem w postaci rakiet
typu R-11FM11.

Pociski rakietowe R-13 wesz∏y na uzbro-
jenie nie tylko okr´tów podwodnych proj.
629, ale równie˝ pierwszych „nosicieli”
o nap´dzie atomowym proj. 658. Co wi´cej
w czasie prac nad samà rakietà przystàpio-
no równie˝ w latach 1957-1958 w biurze
projektowym CKB-18, którym kierowa∏
wówczas A. S. Kassacier, do przygotowania
wst´pnego projektu okr´tu podwodnego
uzbrojonego tak˝e w 3 tego typu pociski,
a wyposa˝onego w nap´d niezale˝ny od po-
wietrza atmosferycznego (odpowiednik
wspó∏czesnego systemu AIP Air Indepen-
dent Propulsion). Projekt, który otrzyma∏

oznaczenie proj. 660,
opiera∏ si´ w swej cz´Êci
nap´dowej na wykorzy-
staniu „zdobycznej” nie-
mieckiej dokumentacji
technicznej, przej´tej
przez Zwiàzek Radziec-
ki po zakoƒczeniu
II wojny Êwiatowej, któ-
ra pos∏u˝y∏a ju˝ wcze-
Êniej przy budowie okr´-
tów podwodnych proj.
616 i proj. A615. W tym
przypadku w charakte-
rze „utleniacza” paliwa
zamierzano zastosowaç
produkt B-2 o lepszych
parametrach eksploata-
cyjnych i d∏u˝szej trwa-
∏oÊci od u˝ywanego
wczeÊniej ciek∏ego tle-
nu.

WypornoÊç normal-
na jednostki proj. 660
wynosiç mia∏a 3 150 t
przy d∏ugoÊci 82,9 m,
szerokoÊci 9,8 m i Êred-
nim zanurzeniu 7,8 m.
Wykonany ze stali AK-
-29 oraz stali ma∏oma-
gnetycznej kad∏ub za-
pewnia∏ bezpieczne za-
nurzenie na g∏´bokoÊç
do 300 m. Silniki wysokopr´˝ne o ∏àcznej
mocy 8 000 KM zapewnia∏y maksymalnà
pr´dkoÊç nawodnà 15 w´z∏ów. Te same sil-
niki pracujàc „w cyklu zamkni´tym” wraz
silnikami elektrycznymi o ∏àcznej mocy 2
700 KM, zapewnia∏y równie˝ identycznà
pr´dkoÊç w zanurzeniu. Zasi´g p∏ywania
podwodnego z pr´dkoÊcià ekonomicznà
2,5 w´z∏ów na silnikach wysokopr´˝nych
wynosi∏ 2 800 Mm, natomiast zasi´g na sil-
nikach elektrycznych jedynie 50 Mm.

Przewidywane uzbrojenie poza 3 rakieta-
mi balistycznymi R-13 stanowiç mia∏y 4
dziobowe wyrzutnie torpedowe kal.
533 mm (bez torped rezerwowych) oraz 4
przeznaczone do samoobrony rufowe wy-
rzutnie torped pop kal. 406 mm z zapasem
8 torped.

Za∏oga mia∏a liczyç 74 marynarzy i ofice-
rów, zaÊ planowana autonomicznoÊç 70
dób przy mo˝liwoÊci nieprzerwanego prze-
bywania w zanurzeniu do 600 godz.

Pod wzgl´dem mo˝liwoÊci taktycznych
— przebywania w zanurzeniu oraz Êredniej
i ekonomicznej pr´dkoÊci w zanurzeniu
proj. 660 przewy˝sza∏ zdecydowanie wszyst-
kie dotychczas produkowane okr´ty pod-
wodne, ust´powa∏ jednak znacznie wpro-
wadzonym w∏aÊnie do produkcji atomo-
wym jednostkom proj. 658.

Mimo wczeÊniejszych radzieckich prób
eksploatacji okr´tów podwodnych z silnika-
mi pracujàcymi „w cyklu zamkni´tym”, ten
rodzaj nap´du pozostawa∏ nadal wielce
technicznie niedoskona∏y, zawodny, a co
gorsza równie˝ niebezpieczny. Tym samym
doprowadzenie si∏owni projektowanej jed-
nostki proj. 660 do stanu satysfakcjonujàcej
niezawodnoÊci wymaga∏o przeprowadzenia
licznych, kosztownych, ale przede wszyst-
kim d∏ugotrwa∏ych prób i doÊwiadczeƒ, któ-
rych czas szacowano na 4 — 5 lat. W tej sy-
tuacji przy równoczesnym wielce „konku-
rencyjnym” rozwoju okr´tów o nap´dzie
atomowym, w sierpniu 1958 roku podj´to
decyzj´ o przerwaniu dalszych prac
nad proj. 66012.

Kompleks rakietowy D-2 znajdowa∏ si´
na uzbrojeniu marynarki wojennej w latach
1961-1973. W tym czasie przeprowadzono
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Start rakiety R-13 w po∏o˝eniu nawodnym. fot. „Gangut”

10. wg Kutowoj J. M., Sierebrow P. M., Ko∏pakow W.
P., Ballisticzeskije rakiety podwodnych ∏odok, „Tajfun”
1/1999.

11. wg Sakowicza M. A., S∏awnoje diesatiletije mor-
skogo rakietostrojenija, „Tajfun” 5/2000.

12. wg serwisu internetowego www.fas. org/ nuke/
guide/ russia normalny czas przygotowania rakiet wyno-
si∏ 2-25 minut, zaÊ alarmowy nawet 6-8 minut, przy nor-
mie okreÊlajàcej t´ operacj´ na 1 godz. Nie wiadomo
jednak czy czasy te dotyczy∏y pojedynczego pocisku czy
kompletu 3 rakiet.



311 strzelaƒ rakietami R-13, z których 225
zakoƒczy∏o si´ sukcesem.

Podstawowe parametry taktyczno-tech-
niczne rakiet „R-13 (4K50):

• d∏ugoÊç ca∏kowita 11,835 m
• Êrednica 1,300 m
• rozpi´toÊç stabilizatorów 1,700 m
• ca∏kowita masa startowa 13 745 kg
• masa pustej rakiety 3 730 kg
• masa g∏owicy bojowej 1 597,5 kg o mo-

cy 1 MT (wg danych zachodnich 1,2 — 2,0
MT)

• masa paliwa (TG-02) + utleniacza
10 006 kg

• maksymalna donoÊnoÊç 600 km
• minimalna donoÊnoÊç 148,2 km
Silnik na paliwo p∏ynne z nieruchomà

komorà marszowà oraz 4 skr´tnymi komo-
rami sterujàcymi o sile ciàgu 25 720 kg.

Rakieta jednostopniowa z inercyjnym
systemem kierowania. Pr´dkoÊç pocisku
w momencie wy∏àczenia si´ silnika
przy strzelaniu na maksymalny dystans
2 050 m/s, zaÊ pr´dkoÊç przy trafieniu w cel
700 m/s. Apogeum trajektorii lotu 145 km,
a jego czas 425 sek.

Urzàdzenie startowe SM-60, posiadajàce
dêwigniowo-spr´˝ynowy system amortyza-
cji transportowanych rakiet, adaptowane

z kompleksu rakietowego D-1, zosta∏o
opracowane w biurze projektowym
CKB-34, a produkowane przez zak∏ady
„Bolszewik”.

Przezbrojenie okr´tów podwodnych
proj. 629 w rakiety R-13 nie stwarza∏o wi´k-
szych problemów natury technicznej i ogra-
nicza∏o si´ jedynie do nieznacznych przeró-
bek w obr´bie samego urzàdzenia starto-
wego SM-60 polegajàcych na monta˝u sys-
temu dostarczania paliwa do rakiet oraz ru-
rociàgów podajàcych powietrze i azot do si-
losów rakietowych.

Rakiety R-13 dostarczano na pok∏ad
uzbrojone oraz nape∏nione jedynie utlenia-
czem, natomiast podawanie samego paliwa
TG-02 odbywa∏o si´ na pok∏adzie okr´tu
podwodnego z jego w∏asnych zbiorników
bezpoÊrednio przed startem. Przyj´cie ta-
kiego rozwiàzania, zmniejszajàcego mo˝li-
woÊç przypadkowej eksplozji, by∏o jednym
z konkretnych efektów eksperymentów
przeprowadzonych jesienià 1960 na wo-
dach Zalewu Kolskiego W toku eksploata-
cji kompleksu rakietowego D-2 uda∏o si´
wyd∏u˝yç czas bezpiecznego przechowywa-
nia rakiet R-13 na okr´tach podwodnych
z poczàtkowych 3 do 6 miesi´cy, zaÊ
w sk∏adnicach brzegowych z 5 do 7 lat.

Warunki eksploatacyjne u˝ycia rakiet R-
-13 nie ró˝ni∏y si´ w zasadniczy sposób
od wczeÊniejszego typu R-11FM. Start po-
cisku mo˝liwy by∏ jedynie z okr´tu podwod-
nego znajdujàcego si´ w po∏o˝eniu nawod-
nym. Czas „r´cznego” przygotowaniu kom-
pletu 3 rakiet do startu, gdy jednostka znaj-
dowa∏a si´ w zanurzeniu wynosi∏ oko∏o
1 godziny13. Start pierwszego pocisku mo˝-
liwy by∏ w czasie 4 minut od chwili wynurze-
nia si´ jednostki na powierzchni´, a ka˝dej
kolejnej po dalszych 4 minutach. Przepro-
wadzenie odpalenia salwy wszystkich 3 ra-
kiet w czasie jednego wynurzenia wymaga-
∏o minimum 12 minut nieprzerwanego po-
bytu okr´tu podwodnego na powierzchni,
co wiàza∏o si´ jednak nadal ze znacznym
zagro˝eniem tak ze strony lotnictwa jak
i nawodnych si∏ pop przeciwnika. Wymogi
co do stanu morza i pr´dkoÊci okr´tu pod-
wodnego w czasie strzelania nie uleg∏y
zmianie w stosunku do rakiet typu R-
-11FM.

Uzupe∏nienie uzbrojenia okr´tów pod-
wodnych pr. 629 stanowi∏o 6 wyrzutni tor-
pedowych kal. 533 mm — 4 dziobowe i 2
rufowe14, s∏u˝àcych przede wszystkim
do samoobrony. W wyrzutniach mo˝na by-
∏o stosowaç torpedy parogazowe typu 53-39
i 53-51, T-5, elektryczne SET oraz „Kit”.
Jednostki dysponowa∏y jedynie 6 torpeda-
mi na wyrzutniach, bez mo˝liwoÊci ich po-
nownego prze∏adowania z powodu braku
torped rezerwowych.

Torpedy mog∏y byç wystrzeliwane na g∏´-
bokoÊci zanurzenia do 80 m.

Wyposa˝enie elektroniczne

i nawigacyjne

Okr´ty podwodne proj. 629 wzorem swe-
go „pierwowzoru” proj. 641 zosta∏y wypo-
sa˝one w:

• radar wykrywania i obserwacji celów
nawodnych R¸K-101 „F∏ag”

• radar wykrywania i rozpoznawania
„Nakat”

• radar „Ankier”
• system odzewowy „swój-obcy”

„Chrom-K”
• kad∏ubowy sonar aktywny MG-10G

„Herkules”
• kad∏ubowy sonar pasywny MG-200

„Feniks”
• sonar MG-15 do pomiaru rozchodze-

nia si´ dêwi´ku w wodzie
• stacj´ hydrolokacyjnà „Arktika-M”
• stacj´ rozpoznawania pracy hydroloka-

torów „Swiet-M”.
Jednostki zosta∏y wyposa˝one w pery-

skop bojowy S-2 oraz wachtowy PZN-8.
Za∏oga klasycznych rakietowych okr´-

tów podwodnych proj. 629 uzbrojonych
w kompleks rakietowy D-2 zgodnie z pro-
jektem mia∏a liczyç 78 marynarzy i ofice-
rów, wzros∏a do 83 osób, co spowodowa∏o
pogorszenie i tak ju˝ trudnych warunków
bytowych15. 

Przy okazji warto jeszcze wspomnieç, ˝e
niemal równolegle z budowà prototypowa-
nego okr´tu podwodnego proj. 629 w la-
tach 1958-1959 w biurze projektowym
CKB-16 opracowano wst´pny projekt
oznaczony jako proj. 629M, polegajàcy
na modyfikacji jednostki w drodze zastàpie-
nia jej klasycznego uk∏adu nap´dowego
diesel-elektrycznego przez reaktor atomo-
wy ma∏ej mocy TEC-3 (0-154) o mocy zale-
dwie 600 kW wraz z turbinà parowà. Prace
te z uwagi na wdro˝enie ju˝ do produkcji
pierwszych radzieckich atomowych pod-
wodnych proj. 658 (w kodzie NATO Ho-
tel), nie doczeka∏y si´ jednak finalizacji16.

(ciàg dalszy nastàpi)
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13. niektóre êród∏a — Paw∏ow A. S., Wojenno-mor-
skoj f∏ot..., podajà, ˝e okr´ty typu Golf uzbrojone by∏y
w 10 wyrzutni torpedowych (6 dziób + 4 rufa) z zapa-
sem 16 torped, inne zachodnie mówià o 6 dziobowych
wyrzutniach kal. 533 mm i 4 rufowych kal. 406 mm.

13. wg Paw∏ow A. S., Wojenno-morskoj f∏ot... za∏oga
liczy∏a 87 ludzi, w tym 12 oficerów, podobne dane poda-
jà êród∏a zachodnie.

14. wg „Istorija otieczestwiennogo...
15. wg Szirokorad A. B., Sowietskije podwodnyje...

oraz Istorija otieczestwiennogo...
16. wg Sakowicza M. A., S∏awnoje diesatiletije..., na-

tomiast Istorija otieczestwiennogo... podaje, ˝e wystrze-
lono wówczas rakiet´ uzbrojonà w g∏owic´ termonukle-
arnà o mocy 1,0 MT.

rys. Tomasz Grodnik
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Jednà z pierwszych operacji przeprowa-
dzonych w grudniu 1962 roku na obszarze
Borneo by∏ rajd na Limbang, miasteczko
po∏o˝one nad rzekà o tej samej nazwie
na obszarze Sarawaku, wciÊni´tym klinem
mi´dzy terytorium su∏tanatu Brunei. Lim-
bang zosta∏ opanowany oko∏o 8 grudnia
1962 przez grup´ rebeliantów liczàcà
od 150 do 300 uzbrojonych ludzi pod do-
wództwem Sallah bin Samas. W r´ce bun-
towników dosta∏ si´ brytyjski rezydent RH
Morris z ma∏˝onkà oraz 4 innych Europej-
czyków, którzy zostali potraktowani jako
zak∏adnicy. W obawie o los zak∏adników,
bioràc pod uwag´ wczeÊniejsze przykre do-
Êwiadczenia z miasta Bangar w departa-
mencie Temburong w Brunei, gdzie rebe-
lianci zamordowali urz´dników wzi´tych
w charakterze zak∏adników, Brytyjczycy po-
stanowili dzia∏aç bez zw∏oki. Przysz∏oÊç po-
kaza∏a, ˝e obawy te by∏y ca∏kiem zasadne,
bowiem Sallah bin Samas, zamierza∏ po-
wiesiç zak∏adników rankiem 12 grudnia.
Brygadier Patterson, wyda∏ dowódcy kom-
panii „L” 42 Royal Marine Command kpt
Jeremy Moore10 rozkaz uwolnienia zak∏ad-
ników, co zapoczàtkowa∏o operacj´ militar-
nà. 

Si∏y 42 Royal Marine Command zosta∏y
przerzucone z Singapuru, gdzie stacjono-
wa∏y do miasta Brunei, stolicy su∏tanatu,

(obecnie Bandar Seri Begawan) cz´Êciowo
bezpoÊrednio drogà lotniczà, cz´Êciowa zaÊ
na pok∏adzie niszczyciela Cavalier11 do La-
buan, skàd ostatecznie samolotami typu
„Beverley” z 34 Dywizjonu RAF do miejsca
przeznaczenia. W Brunei od razu przystà-
piono do przygotowania samej operacji, co
nie by∏o zadaniem ∏atwym, zwa˝ywszy
na brak aktualnego rozpoznania. Nieznane
by∏y zarówno pozycje rebeliantów w osa-
dzie jak i miejsce przetrzymywania zak∏ad-
ników, choç znany by∏ fakt zaj´cia lokalne-
go posterunku policji. Do dyspozycji Brytyj-
czyków pozostawa∏y jedynie zdj´cia lotni-
cze z roku 1959, stare i ma∏o precyzyjne ma-
py oraz pomoc kpt. Muton, szefa departa-
mentu morskiego su∏tanatu, który co praw-
da nie zna∏ dobrze trudnej nawigacyjnie
rzeki Limbang, jednak zaoferowa∏ si´ jako
pilot na jej wodach. 

Si∏y desantu w sk∏adzie kompania „L”
wzmocniona sekcjami karabinów maszyno-
wych, mia∏y zostaç przerzucone na miejsce
akcji na pok∏adzie 2 poÊpiesznie zmobilizo-
wanych barek typu „Z”, obsadzonych przez
marynarzy z tra∏owców Fiskerton i Chaw-
ton ze sk∏adu 6 Dywizjonu Tra∏owców.
Na barkach zainstalowano karabiny maszy-
nowe MMG „Vickers” kal. 7 69 mm, obs∏u-
giwane przez ˝o∏nierzy piechoty morskiej
z 42 RMC, jednak same jednostki nie zo-

sta∏y w ˝aden sposób zabezpieczone
przed skutkami ewentualnego ognia prze-
ciwnika.

Atak zosta∏ zaplanowany na wczesne go-
dziny ranne 12 grudnia 1962 roku. Zespó∏
wyszed∏ z Brunei oko∏o pó∏nocy by o godz.
02.00 osiàgnàç rejon ujÊcia g∏ównego nurtu
rzeki Limbang. Tam barki zatrzyma∏y si´
i kontynuowa∏y marsz o godz. 04.30. Âwia-
t∏a osady Limbang ukaza∏y si´ po godz.
05.00. Z uwagi na ha∏as powodowany g∏o-
Ênà prac´ silników barek odpad∏ element
zaskoczenia. Gdy pierwsza barka znalaz∏a
si´ na wysokoÊci przystani celnej w pobli˝u
bazaru, rebelianci otwarli silny ogieƒ. De-
sant z pierwszej barki w sile 2 dru˝yn wysa-
dzony zosta∏ w odleg∏oÊci oko∏o 30 m
od budynku posterunku policji, skàd pro-
wadzony by∏ ogieƒ z broni maszynowej.
RównoczeÊnie rozpoznano inne pozycje
przeciwnika w budynkach wokó∏ terenu ba-
zaru. W czasie podchodzenia do brzegu
ostrza∏ spowodowa∏ straty wÊród znajdujà-
cych si´ na otwartych jednostkach Brytyj-
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Maciej S. Sobaƒski Brytyjski krà˝ownik lekki Belfast, uczestnik
dzia∏aƒ morskich na wodach okalajàcych
Borneo, sfotografowany w La Valetta na Malcie,
28.09.1959 r. fot. zbiory Leo van Ginderen

10. Jeremy Moore w stopniu genera∏a dowodzi∏ bryt.
si∏ami làdowymi w operacji na Falklandach w roku 1982.

11. Cavalier — brytyjski niszczyciel typu „C”, zbud.
1944-1945 Cowes, wyp 2 020/2 600 t, d∏. 110 m, szer.
10,9 m, zan. 3,9 m, turbiny par. 50 000 KM, pr´dkoÊç
maks. 35,7 w., zasi´g 2 800 Mm/20 w., uzbr.: 4 x 114 mm
plot, 4 x 40 mm plot, 4 wt kal. 533 mm, 2 wgpr „Squid”,
za∏oga 200 ludzi.



czyków. Na pierwszej barce zgin´∏o 2 ˝o∏-
nierzy, a ranny zosta∏ sternik, gdy na drugiej
rany odnios∏o 2 ludzi. Làdowanie wspiera-
ne by∏o ogniem zainstalowanych na bar-
kach MMG „Vickers”, przy czym szczegól-
nie pomocny okaza∏ si´ karabin maszynowy
z drugiej barki, który zablokowa∏ ostrza∏
z posterunku policji. W wyniku pojedynku
ogniowego ranny zosta∏ obs∏ugujàcy rkm
„Bren” przywódca rebeliantów Salleh bin
Sambas, który z wi´kszoÊcià swych si∏ wyco-
fa∏ si´ z osady. W budynku posterunku
w r´ce Brytyjczyków, którzy rozpocz´li
przeczesywanie miejscowoÊci w poszukiwa-
niu zak∏adników wpad∏o 3 rebeliantów.
Do krótkiego, gwa∏townego starcia dosz∏o
w rejonie szpitala, gdzie broni∏a si´ zdespe-
rowana grupa. W czasie wymiany ognia zgi-
n´∏o kolejnych 3 komandosów oraz ci
z buntowników, którzy nie zdo∏ali zbiec
do pobliskiej d˝ungli. W szpitalu odnalezio-
no 9 ˝ywych zak∏adników, w tym rezydenta
z ˝onà, którzy zgodnie z planem Salleh bin
Sambas mieli zostaç powieszenie w∏aÊnie
rankiem 12 grudnia, zatem przeprowadzo-
na operacja ocali∏a im ˝ycie w dos∏ownym
tego s∏owa znaczeniu. Inni zak∏adnicy,
z grona miejscowej ludnoÊci znajdowali si´
uwi´zieni na po∏udniowym kraƒcu osady.
Wieczorem barki powróci∏y do Brunei
z rannymi na pok∏adzie, których nast´pnie
ewakuowano drogà lotniczà do Singapuru.
Z uwagi na mo˝liwà nocnà prób´ odbicia
Limbang, komandosi wstrzymali do ra-
na operacj´ przeczesywania miejscowoÊci,
która zosta∏a zakoƒczona w dniu 13 grud-
nia. W wyniku akcji zlikwidowano 15 rebe-
liantów, zaÊ do niewoli wzi´to dalszych 11,
w tych 3 rannych. Odzyskano 8 karabinów
zrabowanych z posterunku policji oraz rkm
„Bren” i pistolet maszynowy „Sterling”
z magazynkami. W czasie akcji zginà∏ przy-
padkowo równie˝ 1 mieszkaniec Limbang.
Brytyjskie straty w∏asne wynios∏y 5 zabi-
tych12 oraz 8 rannych. Po zakoƒczeniu ope-
racji kompania „L” 42 Royal Marine Com-
mand zosta∏a wycofana do Singapuru13.

W dniu 16 grudnia 1962 brytyjskie do-
wództwo si∏ zbrojnych na Dalekim Wscho-
dzie og∏osi∏o, ˝e g∏ówne oÊrodki Brunei zo-
sta∏y oczyszczone z „powstaƒców”, w czym
swojà rol´ odegra∏y równie˝ myÊliwce
„Hunter” z 20 Dywizjonu RAF operujàce
z Labuan, które uporczywie zwalcza∏y bun-
towników w czasie odwrotu ku granicom
Indonezji. Ostatnie grupy na terytorium
Brunei zosta∏y zniszczone w maju 1963 ro-
ku. Kl´ska „powstania” wywo∏a∏a histerycz-
nà reakcj´ ze strony Indonezji, która ustami
swego ministra spraw zagranicznych dr
Subandrio zapowiedzia∏a polityk´ konfron-
tacji z Federacjà Malajskà. W praktyce
oznacza∏o to otwarcie granicy dla grup in-

donezyjskich „ochotników”, którzy od
kwietnia zacz´li przenikaç na terytorium
Sarawaku i Sabahu, gdzie prowadzili dy-
wersj´ i sabota˝, korzystajàc cz´sto z pomo-
cy lokalnej tajnej organizacji komunistycz-
nej (CCO), posiadajàcej pewne wp∏ywy
wÊród zamieszkujàcych na tych obszarach
Chiƒczyków.

Dzia∏ania nasili∏y si´ latem 1963, po wy-
stàpieniu prezydenta Sukarno, który zapo-
wiedzia∏ skruszenie Malezji na ka˝dy polu.
W dniu 16 sierpnia jednostka Gurkhów
star∏a si´ z 50-osobowà grupà indonezyj-
skich „terrorystów” próbujàcych przebiç si´
przez granic´. 

W dniu 16 wrzeÊnia 1963 roku oficjalnie
proklamowano powstanie Federacji Male-
zji (jednak bez Brunei), z którà Indonezja
z miejsca zerwa∏a stosunki dyplomatyczne,
tym samym niewypowiedziana woj-
na w d˝ungli rozpocz´∏a si´ na dobre.

Od poczàtku konfliktu z Indonezjà bar-
dzo aktywnà rol´ w dzia∏aniach odgrywa∏a
Royal Navy. Okr´ty wykonywa∏y dwojakie-
go rodzaju zadania — transportowe i za-
bezpieczajàce. W pierwszej fazie dzia∏ania
polega∏y przede wszystkim na szybkim
przerzuceniu oddzia∏ów oraz techniki woj-
skowej i zapasów z Singapuru na obszar
dzia∏aƒ wojennych na pó∏nocnym Borneo.
W tym miejscu nale˝y wspomnieç o znacze-
niu, jakie dla powodzenia operacji odegra-
∏y z racji swych parametrów taktyczno-tech-
nicznych lotniskowce desantowe (Com-
mando Carrier) Bulwark i Albion14. Pierw-
szy z okr´tów, na pok∏adzie którego za-
okr´towane by∏o etatowo 42 Royal Marine
Commando, dzia∏a∏ ju˝ w chwili wybuchu
„powstania” w Brunei, natomiast drugi pe∏-
ni∏ s∏u˝b´ operacyjnà w okresie od grudnia
1962 do marca 1964, wspierajàc operacje
làdowe. W dzia∏aniach tych wyró˝ni∏y si´
pok∏adowe dywizjony Êmig∏owców FAA
(Fleet Air Arm) z lotniskowca, No 845 ko-
rzystajàcy z maszyn typu „Wessex” oraz No
846 latajàcy na „Whirlwind”15, które cz´sto
operowa∏y korzystajàc z wysuni´tych polo-
wych làdowisk w Song, Kapit oraz Nanga
Ghat w Sarawaku. Âmig∏owce przerzuca∏y
wzmocnienie dla oddalonych placówek, tak
jak to mia∏o miejsce w kwietniu 1963 w cza-
sie indonezyjskiego rajdu na posterunek
policji w Tebedu, gdy przetransportowano
dodatkowe pododdzia∏y Gurkhów do Siri-
kei, Sibu oraz Binatang. Z powietrza pro-
wadzono równie˝ rozpoznanie i poszukiwa-
nie przemieszczajàcych si´ w kierunku in-
donezyjskiej granicy grup „ochotników”.
Bazujàcy w Singapurze Albion operujàc
u wybrze˝y Borneo wielokrotnie odwiedza∏
Kuching. Labuan oraz miasto Brunei,
transportujàc kolejne oddzia∏y wraz ze
sprz´tem i zaopatrzeniem. W ciàgu roku

1963 jego Êmig∏owce pok∏adowe przepro-
wadzi∏y ponad 8 000 ró˝nego rodzaju wylo-
tów. Istotny by∏ równie˝ udzia∏ Albion w so-
juszniczych çwiczeniach paƒstw Common-
wealth pod kryptonimem „FOTEX 63”
(Flag Officer’s Training Exercise 1963)
w których prócz Wielkiej Brytanii uczestni-
czy∏y równie˝ okr´ty Australii, Kanady
i Nowej Zelandii. åwiczenia stanowi∏y wy-
raêne ostrze˝enie Indonezji przed wszczy-
naniem ofensywnych dzia∏aƒ morskich
skierowanych przeciwko Malezji.

Kolejnym wa˝nym rodzajem dzia∏aƒ
prowadzonych przez jednostki Royal Navy
by∏o zabezpieczanie wybrze˝y Malezji,
w tym i pó∏nocnego Borneo, przed próbami
infiltracji indonezyjskich oddzia∏ów oraz
dywersantów i terrorystów. Zadanie to,
które cz´sto wiàza∏o si´ równie˝ z koniecz-
noÊcià wspierania i zaopatrywania odle-
g∏ych nadbrze˝nych placówek, przypad∏o
w udziale przede wszystkim tra∏owcom ty-
pu Ton z 6 Dywizjonu Tra∏owców (6th
MMS), który wkrótce otrzyma∏ zaszczytny
tytu∏ 8 Dywizjonu Uderzeniowego (8th As-
sault Squadron). Podstawowe dzia∏ania po-
lega∏y na kontroli ruchu morskiego prowa-
dzonego przez niewielkie jednostki na wo-
dach przybrze˝nych, co realizowano poszu-
kujàc, zatrzymujàc, a nast´pnie dok∏adnie
sprawdzajàc ∏adunki przewo˝one przez po-
dejrzane statki. Zdarza∏y si´ równie˝ zada-
nia czysto transportowe, gdy w ruchu lokal-
nym tra∏owce zabiera∏y na pok∏ad jednora-
zowo po oko∏o 200 ˝o∏nierzy. Wykonywano
je g∏ównie w rejonie rzeki Rejang na Sara-
waku, która jest ˝eglowna a˝ do Sibu. 

Funkcja kontrolna by∏a o tyle istotna, ˝e
po∏o˝one na Pó∏wyspie Malajskim zachod-
nie wybrze˝a Malezji znajdowa∏y si´ prak-
tycznie niemal w zasi´gu wzroku z indone-
zyjskiej Sumatry, co u∏atwianie przenikanie
niepo˝àdanych „goÊci”. Równie ∏atwy by∏
dost´p do wybrze˝y Sarawaku i Sabahu.
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12. w akcji zgin´li sier˝. Walter. C. Macfarlane oraz
szer. (marine) Gerald Kierans, Fred. S, Powell, Ronald.
D. Formoy i Richard Jennings, których pochowano
w Limbang, zaÊ w dniu 14.12.1962 w wyniku nieszcz´Êli-
wego wypadku zginà∏ szer. Gillingham.

13. na podstawie Operational Report — the assault
on Limbang by „L” Coy GP, 42 CDO RM on 12 th De-
cember 1962 oraz relacji uczestników operacji John Co-
ombes, Tom Daker, K. D. Fyffe w serwisie interneto-
wym www. britains-small wars. com/ Borneo

14. Bulwark — brytyjski lotniskowiec desantowy,
zbud. 1945-1954 Belfast, wyp. 23 300/27 000 t, d∏. 225 m,
szer. 28,4/36,8 m, zan. 8,1 m, turbiny par. 78 000 KM,
pr´dkoÊç 28 w., zasi´g 10 000 Mm/20 w, uzbr.: 8 x 40 mm
plot, 16 Êm. 4 LCA, za∏oga 1 037 ludzi, mo˝liwoÊç trans-
portowania 1 200 ˝o∏nierzy, typ Centaur przebud. 1959-
1960.
Albion — bryt. lot. des., zbud. 1944-1954, Newcastle-
-on-Tyne, przebud. 1961-1962, pozosta∏e dane jak Bul-
wark.

15. Westland „Wessex” — Êmig∏owiec, waga 6,124 t,
moc silników 1 550 KM, pr´dkoÊç maks. 212 km/godz.,
zasi´g 530 km, 12 ludzi lub 1,575 t ∏adunku
Westland „Whirlwind” — Êmig∏owiec, waga, 3,090 t,
moc silnika 600 KM, pr´dkoÊç maks. 170 km/godz., za-
si´g 480 km, 8 ludzi.



Choç w operacji patrolowania wód malaj-
skich uczestniczy∏y równie˝ okr´ty pe∏no-
morskie, to jednak podstawowy ci´˝ar
spad∏ na niewielkie i s∏abo uzbrojone tra-
∏owce, które sp´dza∏y w morzu przeci´tnie
21 dni w miesiàcu. Flota indonezyjska któ-
ra z uwagi na trudnoÊci logistyczne i kiep-
skie przygotowanie za∏óg, mimo swej nomi-
nalnie znacznej wielkoÊci, praktycznie nie-
mal nie wychodzi∏a w morze, stanowi∏a jed-
nak du˝e potencjalne zagro˝enie brytyj-
skich operacji16.

S∏u˝ba patrolowa by∏a ̋ mudna i nie obfi-
towa∏a raczej w spektakularne sukcesy, stàd
te˝ wypada wspomnieç o dwóch akcjach
z roku 1965. W pierwszej, w czasie prowa-
dzenia patrolu u brzegów Malajów 3 brytyj-
skie tra∏owce „upolowa∏y” 3 uzbrojone
sampany próbujàce przedrzeç si´ na po∏u-
dnie Johor. W czasie starcia, które udarem-
ni∏o zamiar przeciwnika zgin´∏o 8, a do nie-
woli dosta∏o si´ dalszych 19 ˝o∏nierzy regu-
larnych jednostek armii Indonezji. W dru-
giej akcji, tym razem u wybrze˝y Borneo,
tra∏owiec Puncheston zatrzyma∏ miejscowà
jednostk´ ˝aglowà, na pok∏adzie której

w wyniku przeszukania znaleziono znaczne
iloÊci broni i amunicji przeznaczone dla lo-
kalnych komórek komunistycznej CCO.

Rozwój wydarzeƒ na Borneo po prokla-
mowaniu powstania Federacji Malezji spo-
wodowa∏ nasilenie walk làdowych wzd∏u˝
ca∏ej granicy z Indonezjà, w rezultacie cze-
go do prowadzonych w skrajnie trudnych
warunkach terenowych i klimatycznych,
nieszablonowych dzia∏aƒ w∏àczono równie˝
komandosów marynarki wojennej ze sk∏a-
du Royal Marine Commando, w tym rów-
nie˝ ws∏awionego brawurowymi akcjami
w czasie II wojny Êwiatowej Special Boat
Service (SBS).

Po zapowiedzi prezydenta Sukarno
o w∏àczeniu do bezpoÊrednich walk z Bry-
tyjczykami oddzia∏ów regularnej armii,
dzia∏ania nasili∏y si´ jesienià 1963 roku.
W dniu 28 wrzeÊnia tego roku liczàca oko-
∏o 200 ludzi grupa, tym razem ju˝ regular-
nej armii indonezyjskiej, zaatakowa∏a nie-
wielki posterunek w Long Jawai obsadzony
zaledwie przez 6 ˝o∏nierzy, 3 policjantów
oraz 21 miejscowych zwiadowców granicz-
nych. Po opanowaniu posterunku Indone-

zyjczycy przeprowadzili rajd na g∏´bokoÊç
oko∏o 80 km na terytorium pó∏nocnego
Borneo. Brytyjska reakcja na atak by∏a na-
tychmiastowa. Korzystajàc z pomocy Êmi-
g∏owców No 845 Dywizjonu FAA obsadzo-
no Gurkhami przewidywanà tras´ odwrotu
agresorów w kierunku granicy i w ciàgu na-
st´pnych 12 dni w kilku kolejnych starciach
zlikwidowano praktycznie wi´kszoÊç indo-
nezyjskiego oddzia∏u.

Do kolejnej akcji znacznych si∏ indone-
zyjskich dosz∏o w dniach 29-31 grudnia
1963 roku, gdy zaatakowa∏y one wieÊ Kala-
batan, po∏o˝onà 30 km na zachód od Tawau
w Sabahu. Garnizon mimo zaskoczenia od-
par∏ pierwszy atak i wezwa∏ na pomoc Gur-
khów, którzy dzia∏ajàc w sprawdzony ju˝
wczeÊniej sposób w ciàgu miesiàca dopro-
wadzili do ca∏kowitej likwidacji grupy raj-
dowej.
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Lotniskowiec Eagle po modernizacji z poczàtku lat szeÊçdziesiàtych. Na pok∏adzie dziobowym widoczne bombowce „Buccaneer”, na
Êródokr´ciu myÊliwce „Sea Vixen” a na rufie Êmig∏owce ‘Wessex”. fot. zbiory Arthur D. Baker III

16. w swej relacji ze s∏u˝by na pok∏adzie Dartington
Dave Morris wspomina o jednym przypadku napotka-
nia u brzegów Borneo indonezyjskiego kutra rakietowe-
go, prawdopodobnie typu Komar, uzbrojonego w rakie-
ty „Styx” — serwis internetowy www.britains-small
wars. com/ Borneo.



Ju˝ doÊwiadczenia pierwszych walk do-
wiod∏y, ˝e dla utrzymania stanu posiadania
na Borneo Brytyjczycy nie mogà ograniczaç
si´ jedynie do dzia∏aƒ obronnych wzd∏u˝
granicy, lecz niezb´dne jest przeniesienie
operacji wojskowych na stron´ nieprzyja-
ciela, co wymaga∏o organizowania akcji dy-
wersyjnych. Do podj´cia operacji po indo-
nezyjskiej stronie granicy w sytuacji, gdy
oba paƒstwa (Wielka Brytania i Malezja
oraz Indonezja) nie znajdowa∏y si´ formal-
nie w stanie wojny, niezb´dna by∏a zgoda
rzàdu brytyjskiego w Londynie. Poczàtko-
wo dowodzàcy wojskami Commonwealth
na Borneo gen. Walker uzyska∏ zgod´
na g∏´bokoÊç operacyjnà dzia∏aƒ wynoszàcà
4,6 km, którà nast´pnie rozszerzono odpo-
wiednio do 16,5 oraz 18,3 km, dzi´ki czemu
mo˝liwe by∏y akcje przeciwko indonezyj-
skiej infrastrukturze wojskowej. Si∏y indo-
nezyjskie, którymi dowodzi∏ gen. Maratan 

Panggabean, szacowano w roku 1964
na oko∏o 20 000 ˝o∏nierzy. Gen. Walker
w tym samym czasie móg∏ im przeciwstawiç
oko∏o 10 000 ludzi zorganizowanych w 3
brygady. Brygada „Zachodnia” ochraniajà-
ca oko∏o 960 km odcinek granicy liczy∏a 5
batalionów i dysponowa∏a 25 Êmig∏owcami,
brygada „Centralna” strzeg∏a 480 km grani-
cy posiadajàc 2 bataliony i 12 Êmig∏owców,
zaÊ „Wschodnia” zabezpiecza∏a jedynie
130 km granicy sk∏adajàc si´ z batalionu
piechoty i Royal Marine Commando (sta-
nowiàcego mniej wi´cej ekwiwalent bata-
lionu).

RównoczeÊnie wprowadzono systema-
tyczne patrolowanie granicy z Indonezjà
przez latajàce na ma∏ych wysokoÊciach od-
rzutowe samoloty myÊliwskie typu Gloster
„Javelin” FAW 7 oraz Hawker „Hunter”
FGA 917 z Dywizjonów RAF No 60 i 20.
Do dzia∏aƒ tych w∏àcza∏y si´ niekiedy rów-
nie˝ samoloty pok∏adowe z operujàcych
na pobliskich wodach lotniskowców ude-
rzeniowych brytyjskiej Far East Fleet.
W roku 1963 by∏y to maszyny Dywizjonu
No 815 FAA z Ark Royal przerzucone
na lotnisko w Labuan, zaÊ w marcu 1964 sa-
moloty typu DH „Sea Vixen” dzia∏ajàce
bezpoÊrednio z pok∏adu lotniskowca Cen-
taur. W okresie trwania konfliktu w latach
1962-1966 przez rejon Singapuru przewin´-
∏y si´ rotacyjnie niemal wszystkie ówczesne
okr´ty Royal Navy tej klasy — Centaur,
Victoriuous, Eagle oraz Ark Royal18, które
z jednej strony zapewnia∏y silne wsparcie
w∏asnym oddzia∏om làdowym, z drugiej zaÊ
stanowi∏y narz´dzie nacisku na Indonezj´
by ta ostatnia nie próbowa∏a bardziej roz-
szerzyç dzia∏aƒ wojennych. Potwierdze-
niem tego by∏o pojawienie si´ we wrzeÊniu
1964 lotniskowca Victorious, który zmie-
rza∏ do Singapuru trasà przez CieÊnin´

Sundajskà, dzi´ki czemu w zasi´gu jego lot-
nictwa pok∏adowego znalaz∏a si´ stolica In-
donezji D˝akarta, co wywo∏a∏o zaniepoko-
jenie tamtejszych w∏adz.

Z uwagi na stwierdzone próby narusze-
nia przez indonezyjskie jednostki p∏ywajàce
wód malezyjskich w rejonie Pó∏wyspu Ma-
lajskiego, Brytyjczycy wprowadzili ca∏odo-
bowà obserwacj´ akwenu CieÊniny Malak-
ka, prowadzonà w dzieƒ przez samoloty ty-
pu Avro „Shackleton” MR, a w nocy przez
pok∏adowe Fairey „Gannet” AEW Mk 319

ze sk∏adu Dywizjonu No 849 FAA z lotni-
skowca Victorious.

Do marca 1965 mimo prowadzonych
walk si∏y Commonwealth na Borneo wzro-
s∏y do 18 000 ˝o∏nierzy, z których po∏ow´
stanowili Brytyjczycy, a pozosta∏à cz´Êç
Gurkhowie, Malajowie z Malezji, Australij-
czycy i Nowozelandczycy. W ich sk∏adzie
znalaz∏y si´ tak˝e 2 dywizjony samochodów
pancernych, 5 kompanii saperów, artyleria
polowa oraz oko∏o 80 Êmig∏owców. Si∏y te
dysponowa∏y równie˝ oko∏o 1 500 miejsco-
wych zwiadowców granicznych, rekrutujà-
cych si´ z plemion Dajaków, Kenjanów
i Kejanów, nieocenionych w warunkach
dzia∏aƒ prowadzonych w d˝ungli. W ciàgu
roku 1965 zmieniono tak˝e gruntownie tak-
tyk´ walki, rozbudowujàc wzd∏u˝ ca∏ej gra-
nicy ∏aƒcuch po∏àczonych ze sobà plutono-
wych i kompanijnych gniazd oporu — for-
tów z bunkrami, zabezpieczonych drutem
kolczastym oraz zasiekami z bambusu
z przygotowanym polem ostrza∏u okr´˝ne-
go, posiadajàcych w∏asne wsparcie ogniowe
w postaci moêdzierzy kal. 81 mm lub hau-
bic kal. 105 mm. Do ochrony przedpola sto-
sowano szeroko amerykaƒskie miny prze-
ciwpiechotne Claymore. W oparciu o sieç
fortów operowa∏y patrole w terenie, któ-
rych zadaniem by∏o zwalczanie wszelkich
prób penetracji terytorium pó∏nocnego
Borneo przez oddzia∏y indonezyjskie. Za∏o-

gi placówek zaopatrywanych g∏ównie z po-
wietrza przez Êmig∏owce, pe∏ni∏y s∏u˝b´
przez okres 6 miesi´cy w systemie 10 — 12
dni patrolu w terenie, po czym 3 — 4 dni
w bazie i od nowa. W tym bardzo wyczerpu-
jàcym systemie dzia∏a∏y równie˝ placówki
obsadzone przez Royal Marine Comman-
do we wschodnim odcinku granicy, choç
z regu∏y komandosów u˝ywano do wykony-
wania innych, zdecydowanie ryzykowniej-
szych zadaƒ. Jednak nawet s∏u˝ba patrolo-
wa zwiàzana by∏a z ryzykiem strat, tak jak to
mia∏o miejsce w dniu 20 lutego 1964 roku,
gdy dzia∏ajàcy w rejonie Lundu patrol 42
Royal Marine Commando zosta∏ zaatako-
wany przez ukrytych w kontrolowanych za-
budowaniach indonezyjskich ˝o∏nierzy,
w wyniku czego zginà∏ jeden z komando-
sów, a dalszych 4 zosta∏o rannych. W tym
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Tra∏owiec Houghton, który wraz z jednostkami bliêniaczymi, bra∏ czynny udzia∏ w walkach na
Borneo. fot. „Jane`s Fighting Ships 1959-60”

17. Gloster „Javelin” — brytyjski odrzutowy samolot
myÊliwski, wym. 17,2 x 15,8 m, waga 19,6 t, nap´d 2 sil-
niki turboodrzutowe, pr´dkoÊç maks. 1 130 km/godz.,
zasi´g 1 530 km, uzbr.: 2 x 30 mm, 4 pr.
Hawker „Hunter” — bryt. od. sam. myÊ. wym. 14,0 x
10,3 m, waga 8,05 t, silnik turboodrzutowy, pr´dkoÊç
maks. 1 142 km/godz., zasi´g 3 085 km, uzbr.: 4 x 30 mm,
udêwig 2,7 t.

18. Centaur — brytyjski lotniskowiec, zbud.
1944-1953, Belfast, uzbr: 18 sam., 8 Êm., 10 x 40 mm
plot, 2 ktp, za∏oga 1 300 ludzi, pozosta∏e dane jak Bul-
wark.
Victorious — bryt. lot., zbud. 1937-1941 Portsmouth,

wyp. 30 530/35 500 t, d∏. 238 m, szer. 47,8 m, zan. 9,5 m,
turbiny par. 110 000 KM, pr´dkoÊç maks. 31 w., uzbr.:
36 sam., 12 x 76 mm plot, za∏oga 2 400 ludzi, zmod.
1950-1957.

Eagle — bryt. lot. zbud. 1942-1951 Belfast, wyp.
43 000/50 000 t, d∏. 245 m, szer. 34,2/ 49 m, zan. 11 m,
turbiny par. 152 000 KM, pr´dkoÊç maks. 31,5 w., uzbr.:
34 sam., 10 Êm., 8 x 114 mm plot, 24 wpk „Seacat”, 2 ktp,
za∏oga 2 750 ludzi.
Ark Royal — bryt. lot., zbud. 1943 — 1955, Birkenhe-

ad, wyp. 43 060/50 390 t, d∏. 246 m, szer. 34,2 m/51 m,
zan. 11 m, turbiny par. 152 000 KM, pr´dkoÊç maks.
31,5 w., uzbr.: 40 sam., 8 Êm., 4 x 114 mm plot, 18 x
40 mm plot, 2 ktp, za∏oga 2 640 ludzi.

19. Avro „Shackleton” — brytyjski samolot ZOP,
wym. 26,5 x 36,5 m, waga 45,36 t, nap´d 4 x 2 450 KM,
pr´dkoÊç maks. 486 km/godz., zasi´g 6 780 km, udêwig
4,5 t.
Fairey „Gannet” — brytyjski samolot ZOP, wym. 13,1 x
16,6 m, waga 9,8 t, nap´d silnik 3 875 KM, pr´dkoÊç
maks. 500 km/godz., zasi´g 1 250 km.



samym okresie do kolejnych starç 42 RMC
z Indonezyjczykami dosz∏o jeszcze w rejo-
nie Rasau, lasu Sempadi oraz Kampong
Rukham. W tym ostatnim przypadku pies
tropiàcy znalaz∏ nieprzyjacielskie obozowi-
sko przy granicy w rejonie Gunong Ga-
ding20.

Z uwagi na swoje wszechstronne wyszko-
lenie komandosi z RMC uczestniczyli jed-
nak przede wszystkim w operacjach
pod wspólnym kryptonimem „Claret”, któ-
re polega∏y na niszczeniu baz i umocnieƒ
zlokalizowanych po indonezyjskiej stronie
granicy oraz eliminowaniu znajdujàcej si´
w nich si∏y ˝ywej. Dzia∏ania takie przepro-
wadzano w formie pieszych rajdów, które
wymaga∏y doskona∏ego rozpoznania i za-
bezpieczenia logistycznego oraz ˝elaznej
kondycji uczestników, którzy operujàc
na terytorium nieprzyjaciela zdani byli wy-
∏àcznie na w∏asne si∏y. O skali trudnoÊci
prowadzonych dzia∏aƒ mo˝e Êwiadczyç
fakt, ˝e z uwagi na mo˝liwoÊç zasadzek,
drewniane przeciwpiechotne miny-pu∏apki,
zwane pieszczotliwie „pude∏ka cygar” oraz
warunki terenowe, nawet przygotowane
do walki w d˝ungli grupy rajdowe, porusza-
∏y si´ w tempie zaledwie 200 m/godz. 

Ostatnia ze znanych akcji w ramach ope-
racji pod kryptonimem „Claret” zosta∏a
przeprowadzona przez kompanie „L” i „M”
z 42 Royal Marine Commando w po∏owie
marca 1966 roku. Celem akcji by∏ indone-
zyjski obóz wojskowy w Sedjingan w pó∏-
nocnej cz´Êci Kalimantanu na pograniczu
z zachodnim Sarawakiem. W obozie tym
stacjonowa∏y oddzia∏y Dywizji Siliwang,
która regularnie przeprowadza∏a wypady
na malezyjskà stron´ granicy. Obie kompa-
nie wyruszy∏y niezale˝nie od siebie z Bia-
wak i Samatan by spotkaç w d˝ungli
na dzieƒ przed wyznaczonym terminem
ataku. Plan dzia∏aƒ przewidywa∏, ˝e kom-

pania „L” zaatakuje obóz o Êwicie, zaÊ kom-
pania „M” pozostawaç b´dzie w zasadzce
na przewidywanej trasie odwrotu indone-
zyjskich oddzia∏ów. Przeprowadzony atak
zakoƒczy∏ si´ pe∏nym sukcesem i rozbiciem
zgrupowania przeciwnika, jednak w czasie
odwrotu zginà∏ por. Clark, d-ca sekcji roz-
poznawczej kompanii „L” oraz zaginà∏ ob-
s∏ugujàcy rkm st. szer. (L/Cpl) T. J. Collins.
OkolicznoÊci Êmierci Thomasa J. Collinsa,
który zginà∏ 16 marca 1966 roku zosta∏y wy-
jaÊnione dopiero po wielu latach w 1992,
gdy we wsi Sebadang odnaleziono grób po-
leg∏ego, którego cia∏o z honorami wojsko-
wymi przetransportowano do Wielkiej Bry-
tanii.

Warto przy tym zwróciç uwag´ na fakt, ̋ e
szczegó∏y dotyczàce brytyjskich dzia∏aƒ
prowadzonych w ramach operacji „Claret”
pozostawa∏y zupe∏nie nieznane do po∏owy
lat osiemdziesiàtych, bowiem uczestniczàcy
w tych akcjach ˝o∏nierze i komandosi czuli
si´ nadal zwiàzani tajemnicà wojskowà
okrywajàcà walki po indonezyjskiej stronie
Borneo.

W latach 1962-1966 w akcjach na terenie
pó∏nocnego Borneo uczestniczyli rotacyj-
nie komandosi ze sk∏adu 40, 41 oraz 42
Royal Marine Commando.

W paêdzierniku 1964 roku na Borneo
znaleêli si´ równie˝ komandosi z elitarnych
No 2 i No 6 Special Boat Service Royal Ma-
rine. Si∏y te wraz z 40 Royal Marine Com-
mando utworzy∏y w Sabahu Grup´ Uderze-
niowà Tawau. Granica mi´dzy Sabahem
a Indonezjà przebiega∏a w tym rejonie
wzd∏u˝ rzeki Serudong. Znajdujàca si´ u uj-
Êcia rzeki wysp´ Sebatik granica dzieli∏a
na pó∏. Na po∏udniowy zachód od indone-
zyjskiej cz´Êci Sebatik na wyspie Nanukan,
oddzielonej jedynie kr´tym kana∏em, znaj-
dowa∏a si´ baza indonezyjskich komando-
sów, których zadaniem by∏o parali˝owanie

handlu drewnem teakowym, posiadajàcym
istotne znaczenie dla gospodarki Sabahu.
Dane wywiadu wskazywa∏y, ˝e Indonezyj-
czycy przygotowywali operacj´ na wybrze˝u
w rejonie Zatoki Sibuk. No 2 SBS rozloko-
wa∏ si´ w rejonie osiedla nad zatokà Walla-
ce Bay, po∏o˝onà na pó∏noc od wyspy Seba-
tik, co u∏atwia∏o patrolowanie nadbrze˝-
nych mangrowych bagnisk i p∏ywowych
rzek oraz kontrol´ lokalnej ˝eglugi. Ko-
mandosi korzystali przy tym zarówno z ka-
binowych motorówek, miejscowych d˝onek
i ∏odzi z silnikiem przyczepnym oraz kaja-
ków bojowych SBS jak równie˝ ze sta∏ych
stanowisk obserwacyjnych umieszczonych
na wysokich martwych drzewach wzd∏u˝
granicy. Zresztà w analogiczny sposób po-
st´powali równie˝ komandosi indonezyjscy,
rozmieszczajàc posterunki na swojej, po∏u-
dniowo-wschodniej cz´Êci Sebatik, co za-
pewnia∏o bezpieczeƒstwo bazy na Nanu-
kan. 

Niszczenie punktów obserwacyjnych by-
∏o zatem nie tylko dzia∏aniem czysto mili-
tarnym, ale równie˝ oddzia∏ujàcym na mo-
rale Indonezyjczyków. Zadanie to powie-
rzono komandosom SBS. Przed operacjà 2
p∏etwonurków bojowych SBS przeprowa-
dzi∏o rozpoznanie rejonu przeznaczonej
do zniszczenia wie˝y obserwacyjnej pod kà-
tem ewentualnych przeszkód w postaci dru-
tu kolczastego czy min. Na podstawie wyni-
ków rozpoznania zdecydowano o przepro-
wadzeniu akcji przez 15 komandosów z 40
RMC pod dowództwem por. z SBS. W no-
cy motorówka przetransportowa∏a grup´
dywersyjnà na otwarte wody, po czym kon-
tynuowano marsz w rejon granicy na 3 ∏o-
dziach pneumatycznych typu Gemini. Jed-
na z ∏odzi pozostawa∏a w pobli˝u granicy
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Fregata (eks-niszczyciel) Troubridge. fot. „Jane`s Fighting Ships 1959-60”

20. na podstawie relacji Davida Lee w serwisie inter-
netowym www.britains-small wars. com/ Borneo.



dla zabezpieczenia odwrotu, zaÊ dwie pozo-
sta∏e powios∏owa∏y na odleg∏à o 9 km pla˝´,
po∏o˝onà ko∏o wie˝y obserwacyjnej. Plan
ataku przewidywa∏ umieszczenie mi´dzy
wie˝à a odleg∏a o oko∏o 70 m chatà, stano-
wiàcà schronienie dla obserwatorów, 2 ˝o∏-
nierzy, których zadaniem by∏o z jednej stro-
ny uniemo˝liwienie odwrotu za∏odze wie˝y,
a z drugiej zatrzymanie ewentualnie nad-
chodzàcych posi∏ków. Niestety w momen-
cie làdowania na pla˝y komandosi zostali
zauwa˝eni przez obserwatorów na wie˝y
i trafili pod silny, choç na szcz´Êcie niecelny
ostrza∏ z broni maszynowej. W tej sytuacji
pokonujàc otwarte pole Brytyjczycy ograni-
czyli si´ jedynie do zniszczenia granatami
chaty, w której równie˝ znajdowali si´ ˝o∏-
nierze nieprzyjaciela. Nast´pnie grupa raj-
dowa, która utraci∏a element zaskoczenia,
wycofa∏a si´ bez podejmowania dalszej wal-
ki nim Indonezyjczycy zdà˝yli zorganizo-
waç skuteczne kontruderzenie.

Special Boat Service wykorzystywa∏
do swych dzia∏aƒ równie˝ okr´ty pod-
wodne, tak jak to mia∏o miejsce w po-
czàtkach maja 1965 roku w rejonie La-
buan Bilik. W bezksi´˝ycowà noc z po-
k∏adu okr´tu podwodnego wysadzono
pneumatycznà ∏ódê typu Gemini oraz 4
kajaki bojowe SBS z komandosami, któ-
rzy powios∏owali na odleg∏à o 8 km wy-
sp´. Po stwierdzeniu braku obecnoÊci
przeciwnika na wyspie ˝o∏nierze bez-
piecznie powrócili na oczekujàcà w po-
bli˝u jednostk´. Nast´pne rozpoznanie
przeprowadzone w kolejnà ciemnà noc

na sàsiedniej skalistej wyspie wykaza∏o
obecnoÊç Indonezyjczyków, których Êla-
dy zauwa˝ono na pla˝y. Âlady te dopro-
wadzi∏y sk∏adajàcà si´ z dwóch koman-
dosów za∏og´ jednego z kajaków
na wzgórze u stóp którego zaobserwowa-
no nieprzyjacielskich ˝o∏nierzy krzàtajà-
cych si´ wÊród chat.

Podobna akcja zosta∏a przeprowadzo-
na równie˝ na jednej z wysepek u wy-
brze˝y Sumatry. Tym razem celem 3 ka-
jaków SBS by∏o ujÊcie niewielkiej rzecz-
ki, które skontrolowano w poszukiwaniu
∏odzi u˝ywanych do szmuglowania broni
na terytorium Malezji.

Od jesieni 1965 roku zaobserwowano
spadek intensywnoÊci indonezyjskich ak-
cji prowadzonych przeciwko terytorium
Malezji le˝àcym na pó∏nocnym Borneo,
co wynika∏o zapewne zarówno z wzmoc-
nienia liczebnoÊci jak i wi´kszej skutecz-
noÊci nowej taktyki przyj´tej przez si∏y
Commonwealth, ale tak˝e by∏o reperku-
sjà zmian politycznych w samej Indone-
zji.

W paêdzierniku 1965 roku prezydent
Sukarno zosta∏ obalony przez wojskowy
zamach stanu kierowany przez gen. Su-
harto, który w marcu 1966 przejà∏ pe∏ni´
w∏adzy. Nowa pro zachodnia ekipa roz-
pocz´∏a masowe czystki w Indonezji, eli-
minujàc wp∏ywy komunistów, zw∏aszcza
chiƒskiego pochodzenia i doprowadzajàc
do zerwania dotychczasowych bliskich
wi´zi ze Zwiàzkiem Radzieckim, co za-
owocowa∏o nie tylko trudnoÊciami go-

spodarczymi paƒstwa, ale równie˝ braka-
mi logistycznymi w si∏ach zbrojnych. Bez
zw∏oki gen Suharto wys∏a∏ w tajemnicy
ekip´ negocjatorów do Kuala Lumpur,
co doprowadzi∏o wpierw do obustronne-
go zawieszenia broni z dniem 28 maja
1966, a nast´pnie 11 sierpnia tego roku
podpisania uk∏adu koƒczàcego konflikt
mi´dzy Indonezjà a Federacjà Malezji. 

Niewypowiedziana wojna w ciàgu 4 lat
trwania kosztowa∏a ˝ycie 114 ˝o∏nierzy
paƒstw Commonwealth, zaÊ dalszych 181
odnios∏o rany. Straty Royal Marine
Commando w tym konflikcie wynios∏y 16
zabitych i 20 rannych. Indonezja oficjal-
nie okreÊli∏a swoje straty na oko∏o 600
zabitych, jednak wed∏ug zgodnych sza-
cunków specjalistów by∏y one znacznie
wy˝sze, zw∏aszcza z uwzgl´dnieniem re-
zultatów brytyjskich akcji zbrojnych pro-
wadzonych poza indonezyjskà granicà.

Indonezjà w toku kilku lat konfliktu
praktycznie niemal zupe∏nie nie wyko-
rzysta∏a do dzia∏aƒ posiadanej, nominal-
nie ca∏kiem sporej floty, której zaledwie
nieznaczna cz´Êç znajdowa∏a si´ w stanie
gotowoÊci operacyjnej. O przyczynach
tego stanu rzeczy wspomniano ju˝ wcze-
Êniej. Zresztà si∏y zbrojne Indonezji, któ-
rych wielkoÊç w roku 1965 szacowano
∏àcznie na oko∏o 410 tys. ˝o∏nierzy, w tym
350 tys. armia làdowa, 40 tys. marynarka
wojenna oraz 20 tys. lotnictwo21 prowa-
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Du˝y niszczyciel rakietowy Devonshire — chluba Royal Navy lat szeÊçdziesiàtych. fot. „Warships”

21. wg Ma∏a Encyklopedia Wojskowa, t 1., „A-J”,
Warszawa 1967.



dzi∏y dzia∏ania wojenne bez specjalnej
wiary w ostateczny sukces, bowiem sam
konflikt wywo∏any zapewne z obcego
(radzieckiego, a mo˝e chiƒskiego?) pod-
szeptu opierajàcy si´ na przes∏ankach
natury czysto emocjonalnej samego pre-
zydenta Sukarno, nie cieszy∏ si´ specjal-
nym zainteresowaniem i poparciem spo-
∏eczeƒstwa. Zresztà to w∏aÊnie niezado-
wolenie si∏ zbrojnych z przed∏u˝ajàcej si´
wojny oraz obawa przed nadmiernym

zbli˝eniem z komunistami i wzrostem ich
wp∏ywów, by∏y jednymi z przyczyn które
doprowadzi∏y do przewrotu i obalenia
prezydenta, a w konsekwencji równie˝
zakoƒczenia konfliktu z Malezjà. 
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LLoottnniisskkoowwccee  uuddeerrzzeenniioowwee: Ark Royal, Centaur, Eagle, Hermes, Victorious
LLoottnniisskkoowwccee  ddeessaannttoowwee: Albion, Bulwark
KKrràà˝̋oowwnniikkii: Belfast, Blake, Lion, Tiger
NNiisszzcczzyycciieellee  rraakkiieettoowwee: Devonshire, Hampshire, Kent, London
NNiisszzcczzyycciieellee: Agincourt, Aisne, Caesar, Cambrian, Caprice, Carysfort, Cassandra, Cavalier, Cavendish, Decoy,

Delight, Diana, Duchess
FFrreeggaattyy: Ajax, Berwick, Blackpool, Brighton, Chichstsre, Cleopatra, Dido, Eastbourne, Euryalus, Falmouth, 

Galatea, Lenader, Leopard, Lincoln, Llandaff, Loch Alvie, Loch Fada, Loch Killisport, Loch Lomond, 
Londonderry, Lowestoft, Plymouth, Rapid, Relentless, Rhyl, Rocket, Salisbury, Troubridge, Verulam,
Whitby 

TTrraa∏∏oowwccee  bbaazzoowwee: Bossington, Chawton, Dartington, Dufton, Fiskerton, Hickleton, Houghton, Hubberston,
Invermoriston, Kemerton, Kildarton, Lanton, Lullington, Maryton, Penston, Picton, Puncheston,
Santon, Sheraton, Thankerton, Wilkieston, Woolastonm

TTrraa∏∏oowwccee  rreeddoowwee: Glentham, Hovingham, Davenham, Felmersham
OOkkrr´́ttyy  ppooddwwooddnnee: Alliance, Ambush, Amphion, Anchorite, Andrew, Oberon, Tapir
JJeeddnnoossttkkii  ppoommooccnniicczzee: Hartland Point, Mull of Kintyre, Manxman, Woodbridge Haven, Forth

FOTOCIEKAWOSTKA

Kuter artyleryjski A-720 typu radzieckiego Bogomol (proj. 2065)
marynarki Gwinei wyrzucony na afrykaƒskà pla˝´, 18.10.1990.
OkolicznoÊci tego wydarzenia nie sà bli˝ej znane, wyraênie jednak
Êwiadczà o „niezwyk∏ych umiej´tnoÊciach nawigacyjnych” za∏ogi
okr´tu. fot Marine Nationale via Bernard Prezelin



Znaczne dochody uzyskiwane ze
sprzeda˝y g∏ównego bogactwa narodo-
wego Iranu, jakim jest nadal ropa naf-
towa, dzi´ki wysokiemu wydobyciu i
nader korzystnym cenom na Êwiato-
wym rynku, pozwoli∏y szachowi na re-
alizacj´ w∏asnych, ambitnych projek-
tów modernizacji paƒstwa, w których
istotnà rol´ odrywa∏y tak˝e si∏y zbroj-
ne. Co prawda flota otrzyma∏a w ra-
mach „sojuszniczej pomocy“ ze Sta-

nów Zjednoczonych kilka jednostek
p∏ywajàcych, ale nie nale˝a∏y one do
szczytowych osiàgni´ç myÊli technicz-
nej, co zupe∏nie nie odpowiada∏o aspi-
racjom Mohammeda Reza Pahlevi,
który pragnàç odbudowaç pot´g´ paƒ-
stwa Dariusza Wielkiego, chcia∏ dyspo-
nowaç najnowoczeÊniejszym sprz´tem.

W tej sytuacji Iran zwróci∏ si´ do
znanej brytyjskiej firmy Vosper Thor-
nycroft o opracowanie projektu nowo-

czesnej szybkiej, uniwersalnej jednost-
ki p∏ywajàcej o cechach klasycznego
niszczyciela, nadajàcej si´ do prowa-
dzenia dzia∏aƒ przeciwko jednostkom
nawodnym, w mniejszym stopniu rów-
nie˝ podwodnym oraz celom brzego-
wym. Wybór adresata zlecenia nie by∏
wcale przypadkowy, bowiem firma Vo-
sper Thornycroft mia∏a ju˝ na swoim
koncie wczeÊniej opracowane i zbudo-
wane modele uniwersalnych okr´tów
klasy korwet dla paƒstw afrykaƒskich.
Nale˝y tu przede wszystkim wspo-
mnieç zbudowanà w latach 1965 - 1966
korwet´ Tobruk (C 411) dla Libii. Jed-
nostka ta o wypornoÊci 440/600 t otrzy-
ma∏a nap´d w postaci 2 silników wyso-
kopr´˝nych Paxman Ventura 16 YJCM
o ∏àcznej mocy 3 800 KM, które za-
pewnia∏y maksymalnà pr´dkoÊç 18 w´-
z∏ów i zasi´g 2 900 Mm. Uzbrojenie
wy∏àcznie artyleryjskie obejmowa∏o 1
uniwersalne dzia∏o kal. 102 mm oraz 2
pojedyncze dzia∏a plot. kal. 40 mm. Li-
czàca 63 ludzi za∏oga, w tym 5 ofice-
rów, dysponowa∏a hermetycznymi, kli-
matyzowanymi pomieszczeniami1.

Bardzo podobnà charakterystyk´
techniczno-taktycznà prezentowa∏y
dwa nieco póêniejsze korwety nale˝àce
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Maciej S. Sobaƒski

Zamieszanie, jakie powsta∏o ostatniemi czasy wokó∏ Zatoki Perskiej w zwiàzku z

szeroko podnoszonà kwestià militarnego „rozbrojenia“ Iraku, zwróci∏o uwag´ na

si∏y zbrojne innych paƒstw rejonu Ârodkowego Wschodu, wÊród których rol´ lo-

kalnego „mocarstwa“ odgrywa niewàtpliwie Iran, ze swymi ponad 60 milionami

mieszkaƒców i ca∏kiem sporym potencja∏em gospodarczym. Z uwagi na swoje

doÊç szczególne po∏o˝enie geograficzne nad Zatokà Perskà, CieÊninà Ormuz oraz

wodami otwartego Oceanu Indyjskiego (nie wspominajàc ju˝ w tym kontekÊcie o

zupe∏nie drugorz´dnym Morzu Kaspijskim), Iran ju˝ w czasach panowania ostat-

niego szacha Mohammeda Reza Pahlevi, zaczà∏ przywiàzywaç znacznà uwag´ do

rozbudowy si∏ morskich, które mia∏y stanowiç nie tylko czynnik zapewniajàcy

w∏asne bezpieczeƒstwo, ale i wspó∏decydujàcy o strategicznym transporcie ropy

naftowej z rejonu Zatoki w szeroki Êwiat. DziÊ, ponad 22 lata od czasu Rewolucji

Islamskiej, która zmiot∏a szacha, priorytety nie uleg∏y wcale zasadniczej zmianie.  

Elementem, który odgrywa podstawowà rol´ w realizacji wspomnianych wczeÊniej

zadaƒ sà si∏y nawodne, które obecnie sk∏adajà si´ generalnie z jednostek starych,

pami´tajàcych jeszcze czasy cesarstwa. Najwi´kszymi stricte bojowymi okr´tami

nawodnymi iraƒskiej marynarki wojennej, pozostajà po dziÊ dzieƒ 3 fregaty typu

Saam, którym z uwagi na ich oryginalnà konstrukcj´ oraz barwne dzieje poÊwi´-

cimy ten krótki artyku∏.

Fregata Alvand udajàca si´ z Tulonu
na wody Zatoki Perskiej.

fot. zbiory Marius Bar

1. wg Jane’s Fighting Ships 1986-87, London
1986.



do typu Vosper Thornycroft Mk 3 zbu-
dowane w latach 1968 - 1972 dla Nige-
rii - Dorina (F 81) i Otobo (F 82). Ich
standardowa wypornoÊç wynosi∏a 580
t, a pe∏na odpowiednio 660 t, zaÊ na-
p´d stanowi∏y 2 silniki wysokopr´˝ne
MAN o ∏àcznej mocy 8 000 KM zapew-
niajàce maksymalnà pr´dkoÊç 22 w´z∏y
i zasi´g 3 000 Mm przy pr´dkoÊci eko-
nomicznej 14 w´z∏ów. Uzbrojenie jed-
nostek obejmowa∏o podwójnie sprz´-
˝one uniwersalne dzia∏o kal. 102 mm
Mk 19, 2 pojedyncze dzia∏a plot. kal.
40 mm Bofors oraz 2 pojedyncze dzia-
∏a plot. kal. 20 mm. Za∏oga korwet li-
czy∏a 67 ludzi, w tym 8 oficerów 2.

Korzystajàc ze swych wspomnianych
ju˝ doÊwiadczeƒ firma Vosper Thorny-
croft opracowa∏a projekt uniwersalnej
jednostki klasy fregaty oznaczony jako
Vosper Mk 5. Jednym z podstawowych
za∏o˝eƒ projektu by∏o zastosowanie
uk∏adu nap´dowego w systemie CO-
DOG (Combined Diesel or Gas), obej-
mujàcego turbiny gazowe i silniki wy-
sokopr´˝ne, co gwarantowa∏o z jednej
strony wysokà pr´dkoÊç maksymalnà, a
z drugiej du˝y zasi´g przy pr´dkoÊci
ekonomicznej. W projekcie przyj´to
zastosowanie bardzo zró˝nicowanego
uzbrojenia, zarówno klasycznego arty-
leryjskiego jak i rakietowego, najnow-
szej generacji. Nap´d typu CODOG
oraz najnowsze modele uzbrojenia po-
zwoli∏y na znaczne zredukowanie wy-
miarów okr´tów, a co wa˝niejsze rów-
nie˝ ograniczenie niemal o po∏ow´ li-
czebnoÊci za∏ogi, w porównaniu z ana-
logicznymi jednostkami tej klasy w in-
nych flotach.

Po zaaprobowaniu za∏o˝eƒ projektu
w dniu 25 sierpnia 1966 roku Iran za-
war∏ kontrakt na budow´ serii 4 fregat
typu Vosper Mk 5, co umo˝liwi∏o szyb-
kie przystàpienie do prac stocznio-
wych. 

WypornoÊç standardowa fregat typu
Saam wynosi 1 250 t, zaÊ wypornoÊç
pe∏na odpowiednio 1 540 t. D∏ugoÊç
ca∏kowita kad∏uba okr´tów si´ga 94,5
m, podczas gdy d∏ugoÊç mi´dzy piona-

mi 88,4 m. SzerokoÊç wynosi 11,07 m, a
Êrednie zanurzenie 3,25 m. Jednostki
wyposa˝one sà w wysuwane z kad∏uba
p∏etwowe stabilizatory przechy∏ów.
Kad∏ub oraz wykonana ze stopów alu-
minium hermetyczna nadbudówka po-
siada pe∏nà klimatyzacj´ pomieszczeƒ.

Nap´d okr´tów typu Vosper Mk 5 w
systemie CODOG obejmuje 2 morskie
turbiny gazowe Roll-Royce Olympus
TM-3A o ∏àcznej mocy 46 000 KM
oraz 2 silniki wysokopr´˝ne Paxman
Ventura 16-cylindrowe o ∏àcznej  mocy
3 800 KM. Uk∏ad nap´dowy porusza 2
nastawne Êruby typu KaMeWa. Maksy-
malna pr´dkoÊç jednostek z u˝yciem
turbin gazowych wynosi 39 w´z∏ów,
choç Jordan 3 wspomina nawet o 40
w´z∏ach przy chwilowej mocy 48 000
KM, zaÊ pr´dkoÊç krà˝ownicza przy
zastosowaniu silników wysokopr´˝-
nych si´ga 17,5 w´z∏a. Ca∏y uk∏ad na-
p´dowy jest sterowany centralnie z po-
mieszczenia kontrolnego, wyposa˝one-
go w zestaw niezb´dnych urzàdzeƒ po-
miarowych, charakteryzujàc si´ przy
tym bardzo niskim poziomem szumów.
Zasi´g fregat 5 000 Mm przy pr´dkoÊci
ekonomicznej 15 w´z∏ów 4. Normalny
zapas paliwa wynosi 150 t, zaÊ w wa-
runkach prze∏adowania okr´tów wzra-
sta do 250 t.

Podstawowym uzbrojeniem ofensyw-
nym fregat by∏o 5 przeciwokr´towych
pocisków rakietowych Sistel „Sea Kil-
ler Mk 2“ (Vulcano) produkcji w∏o-
skiej, zamontowanych w pi´ciopro-
wadnicowej wyrzutni umieszczonej na
pok∏adzie rufowym. Pociski „Sea Kil-
ler  Mk 2“ posiada∏y d∏ugoÊç 4,70 m i
wag´ 298,8 kg, w tym g∏owica bojowa
zawierajàca 70,2 kg HE. Dwustopnio-
wy silnik rakietowy na paliwo sta∏e za-
pewnia∏ pr´dkoÊç na poziomie 0,8 Ma
i zasi´g do 13,5 Mm (25 km). Pociski
posiada∏y naprowadzanie radarowe,
choç w razie potrzeby mo˝na by∏o rów-
nie˝ zastosowaç skierowanie optyczne
bàdê drogà radiowà. 

Ten system uzbrojenia zosta∏ zabu-
dowany na pok∏adzie jednostek ju˝ po

zakoƒczeniu wszystkich prób, bezpo-
Êrednio u producenta w Neapolu.

Uzbrojenie artyleryjskie obejmuje 1
uniwersalne, automatyczne dzia∏o kal.
114 mm L/55 typu Vickers Mk 8 za-
montowane w bezobs∏ugowej wie˝y na
dziobie okr´tu. Kàt podniesienia lufy
mieÊci si´ w przedziale od -10o do
+55o, co w zasadzie wyklucza prowa-
dzenie klasycznego ognia przeciwlotni-
czego. Dzia∏o, które stanowi modyfi-
kacj´ armaty làdowej zastosowanej w
pojeêdzie „Abbot“ , mo˝e otworzyç
ogieƒ automatycznie w czasie 15 sek.
od chwili otrzymania namiarów celu.
Vickers Mk 8 posiada szybkostrzelnoÊç
do 25 strza∏ów na minut´, wystrzeliwu-
jàc wa˝àce 21 kg pociski na maksymal-
nà odleg∏oÊç 22 km i pu∏ap 6 km.

Na dwóch pierwszych okr´tach serii
- Saam i Zaal zamontowano poczàtko-
wo starszy model dzia∏a kal. 114 mm
Vickers Mk 5, które wymieniono na
w∏aÊciwe w czasie remontu przeprowa-
dzonego w Devonport w latach 1976-
1977. 

Jednostki zosta∏y wyposa˝one w dwa
systemy obrony przeciwlotniczej.
Pierwszy system obejmowa∏ lekkà,
trójprowadnicowà wyrzutni´ rakieto-
wych pocisków plot. Short  Bros. and
Harland „Seacat“. Pociski  „Seacat“
mia∏y d∏ugoÊç 1,49 m i wag´ 62,5 kg, w
tym g∏owica bojowa zawierajàca do 15
kg HE. Dwustopniowy silnik rakietowy
na paliwo sta∏e nadawa∏ pr´dkoÊç do 1
Ma i zapewnia∏ zasi´g do 2,5 Mm (4,6
km). Naprowadzanie rakiet optyczne,
choç mo˝liwe by∏o równie˝ stosowanie
systemu telewizyjnego bàdê radarowe-
go. Zapas pocisków „Seacat“ na okr´-
tach typu Saam wynosi∏ 9 sztuk. 

W sk∏ad drugiego systemu wesz∏o
automatyczne, podwójnie sprz´˝one
dzia∏ko plot. kal. 35 mm L/90 Oerli-
kon-Bührle, zamontowane w pe∏ni sta-
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Nazwa Nr takt. Stocznia Data ppoo∏∏..  sstt´́ppkkii wwooddoowwaanniiaa wweejjÊÊcciiaa  ddoo  ss∏∏uu˝̋bbyy

Saam 71 Vosper-Thornycroft, Woolston 22.05.1967 25.07.1968 20.05.1971

Zaal 72 Vickers, Barrow 03.03.1968 04.03.1969 01.03.1971

Rostam 73 Vickers, Newcastle * 10.12.1967 04.03.1969 26.05.1972

Faramarz 74 Vosper-Thornycroft, Woolston 25.07.1968 30.07.1969 28.02.1972

wg Jordan J., The Iranian SAAM Class, „Warship“ nr 8, October 1978

* Rostam zosta∏ przeholowany do stoczni Vickers w Barrow, gdzie ukoƒczono budow´ okr´tu

2. wg Jane’s.......
3. wg Jordan J., The Iranian „SAAM“ Class,

„Warship“ nr 8, October 1978.
4. wg Jane’s Fighting Ships 1986-87 zasi´g fregat

mia∏ wynosiç 3 200 Mm przy pr´dkoÊci ekonomicz-
nej 17 w´z∏ów.



bilizowanej, bezobs∏ugowej wie˝y
umieszczonej na rufie jednostek. Mak-
symalny kàt podniesienia lufy dzia∏ka
wynosi∏ +85o, a jego szybkostrzelnoÊç
si´ga∏a 550 strza∏ów na minut´. Dzia∏-
ko wystrzeliwa∏o wa˝àce 1,55 kg poci-
ski na maksymalnà odleg∏oÊç 6 km i
pu∏ap 5 km. Oerlikon-Bührle  sterowa-
ny by∏ radarem kierowania ogniem,
choç mo˝liwe by∏o równie˝ jego r´czne
naprowadzanie na cel.

Fregaty posiada∏y relatywnie s∏abe
uzbrojenie przeznaczone do zwalcza-
nia okr´tów podwodnych, które obej-
mowa∏o jedynie trójlufowy moêdzierz
pop „Limbo“ Mk 10 kal. 305mm. Za-
montowany na pok∏adzie rufowym
moêdzierz wystrzeliwa∏ wa˝àce 171 kg
pociski, zawierajàce 94 kg Minolu na
maksymalnà odleg∏oÊç od 400 m do 1
000 m. Do kierowania ogniem „Lim-
bo“ s∏u˝y∏y dane otrzymywane z 2 so-
narów kad∏ubowych firmy Graseby,
poszukiwawczego Typ 174, pracujàce-
go w paÊmie 7-9 kHz oraz bojowego
Typ 170, dzia∏ajàcego w paÊmie 15
kHz. 

Ca∏oÊç zamontowanych na pok∏a-
dzie systemów uzbrojenia by∏a central-
nie sterowana ze skomputeryzowanego
stanowiska operacyjnego.

Iraƒskie okr´ty, jak na swojà wiel-
koÊç i czas powstania, otrzyma∏y boga-
te wyposa˝enie elektroniczne. Wszyst-

kie 4 systemy uzbrojenia pok∏adowego,
rakietowe i artyleryjskie, by∏y kierowa-
ne przez 2 radary w∏oskiej produkcji
Contraves „Sea Hunter 4 RTN-10X“
zamontowane na przednim maszcie.
Ten system radarowy obejmowa∏ dwie
funkcje - poszukiwania i Êledzenia,
dzi´ki wspólnie zamontowanej ante-
nie. Po wykryciu celu przez radar po-
szukiwawczy, automatycznie za∏àcza∏a
si´ funkcja Êledzenia. 

Obserwacj´ nawodnà i przestrzeni
powietrznej zapewnia∏ radar Plessey
AWS-2 o pu∏apie pracy 10.675 m oraz
zasi´gu 60 Mm (111 km), pracujàcy w
paÊmie E/F (o d∏ugoÊci fali 10-15/ 7,5-
10 cm). Radar ten sprz´˝ony by∏ z
urzàdzeniem identyfikujàcym IFF
(„swój-obcy“).

Do celów nawigacyjnych stosowano
radar Decca 1226 o mocy 25 kW i za-
si´gu 48 Mm (89 km).

Dzi´ki zastosowaniu uk∏adu nap´-
dowego CODOG oraz wysoce zauto-
matyzowanym modelom uzbrojenia,
uda∏o si´ ograniczyç liczebnoÊç za∏ogi
fregat do zaledwie 135 marynarzy i ofi-
cerów.

W chwili wejÊcia do s∏u˝by w poczàt-
kach lat siedemdziesiàtych fregaty ty-
pu Saam by∏y jednostkami stanowiàcy-
mi ostatnie s∏owo w zakresie techniki
okr´towej, wskazujàcymi zarazem no-
wy trend budowy szybkich, silnie

uzbrojonych niewielkich uniwersal-
nych okr´tów, który w latach nast´p-
nych zyska∏ wielu zwolenników.

Kierowana przez imama Khomeinie-
go tzw. Rewolucja Islamska, która w
roku 1979 doprowadzi∏a do obalenia
rzàdów szacha Mohammeda Reza Pah-
levi, mia∏a zdecydowanie antyamery-
kaƒski i szerzej antyzachodni charak-
ter, pchajàc Iran w obj´cia muzu∏maƒ-
skiego fundamentalizmu. Wystarczy
tylko wspomnieç okupacj´ ambasady
USA w Teheranie przez „studentów“ i
nieudanà amerykaƒskà prób´ uwolnie-
nia przetrzymywanych w niej zak∏adni-
ków. W tym stanie rzeczy nowe paƒ-
stwo - Republika Islamska powsta∏a na
gruzach cesarstwa by∏a poczàtkowo
krajem doÊç powszechnie izolowanym
na arenie mi´dzynarodowej. Konse-
kwencjà izolacji by∏o ca∏kowite odci´-
cie Iranu, którego niemal ca∏a techni-
ka wojskowa pochodzi∏a z licznych za-
kupów dokonanych przez szacha w
paƒstwach zachodnich, od dostaw cz´-
Êci zamiennych i podzespo∏ów oraz
amunicji. Co wi´cej kraj opuÊci∏y rów-
nie˝ amerykaƒska i brytyjska misje
techniczne nadzorujàce bie˝àce utrzy-
mywanie gotowoÊci bojowej okr´tów.
Na stan ten na∏o˝y∏y si´ tak˝e braki ka-
drowe, bowiem spora cz´Êç korpusu
oficerskiego marynarki wojennej o po-
glàdach monarchistycznych zosta∏a zli-
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Fregata Alvand (eks - Saam), 02.2001 r. fot. Ralph Edwards



kwidowana w wyniku krwawych we-
wn´trznych porachunków lub zmuszo-
na do emigracji. Tym samym potencja∏
militarny Iranu, pozbawionego syste-
matycznych dostaw sprz´tu i jego ele-
mentów, a tym samym skazanego na
powolnà „kanibalizacj´“ topnia∏ syste-
matycznie. 

Nowe w∏adze Iranu dokona∏y w roku
1985  zmian nazw fregat na bardziej
„prawomyÊlne“ I tak Saam zosta∏
Alvand, Zaal odpowiednio Alborz, zaÊ
Rastam - Sabalan i Faramarz - Sa-
hand.  W dodatku jeszcze w roku 1980
wybuch∏a krwawa wojna z Irakiem,
której teoretycznym celem by∏ prze-
bieg granicy na rozlewiskach Szatt-el-
-Arab, a faktycznym przywództwo w
regionie, na d∏ugie lata bez reszty an-
ga˝ujàc bez reszty iraƒski potencja∏
militarny.

Brak dostaw cz´Êci zamiennych i
amunicji spowodowa∏, ˝e poszczególne

modele uzbrojenia znajdujàcego si´ na
stanie marynarki wojennej zacz´to wy-
cofywaç z u˝ytku. Jako pierwsze wyco-
fano z uzbrojenia fregat typu Saam po-
ciski przeciwlotnicze „Seacat“, które z
uwagi na swój system kierowania nie
by∏y ju˝ bronià w pe∏ni nowoczesnà,
gwarantujàcà skuteczne niszczenie ce-
lów latajàcych z du˝à pr´dkoÊcià na
ma∏ych wysokoÊciach. 

W miejsce zdemontowanej wyrzutni
pocisków „Seacat“ przed dziobowà
nadbudówkà fregat zainstalowano ra-
dzieckie podwójnie sprz´˝one dzia∏ko
plot. kal. 23 mm L/87 ZU-23-2 5.
Dzia∏ko, którego lufa mog∏a poruszaç
si´ w przedziale od -10o do +85o, wy-
strzeliwa∏o wa˝àce 0,2 kg pociski z
pr´dkoÊcià poczàtkowà 910 m/s. Teo-
retyczna szybkostrzelnoÊç wynosi∏a
550-650 strza∏ów na minut´.

Rozwiàzanie to okaza∏o si´ jednak
tymczasowym, bowiem ostatecznie

dzia∏ko 23 mm L/87 ZU-23-2 usuni´to,
zast´pujàc je 3 pojedynczymi dzia∏ka-
mi plot. kal. 20 mm L/90 Oerlikon
GAM-BO1 o szybkostrzelnoÊci docho-
dzàcej do 1 000 strza∏ów na minut´ i
efektywnej donoÊnoÊci 2 km. Do
uzbrojenia okr´tów wprowadzono
równie˝ 2 wkm kal.12,7 mm, które
przeznaczono do obrony bezpoÊred-
niej 6.

Kolejnym modelem uzbrojenia, któ-
ry z przyczyn technicznych zosta∏ wy-
cofany z pok∏adów okr´tów w po∏owie
lat osiemdziesiàtych by∏y w∏oskie poci-
ski przeciwokr´towe „Sea Killer“ Mk
2, choç przedtem zdo∏a∏y one osiàgnàç
pewne sukcesy bojowe. Wed∏ug niepo-
twierdzonych informacji, to w∏aÊnie
pociski „Sea Killer“ Mk 2 odpalone z
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jednej z iraƒskich fregat mia∏y w listo-
padzie 1980 roku doprowadziç do za-
topienia irackiego okr´tu desantowego
typu Pó∏nocny (notabene zbudowane-
go w ramach serii 4 jednostek, zbudo-
wanych w Stoczni Pó∏nocnej w Gdaƒ-
sku) 7.

W zamian wyposa˝ono okr´ty dopie-
ro w latach 1996 - 1998 w 4 nowe poci-
ski przeciwokr´towe produkcji chiƒ-
skiej C-802 „Ying Ji-2“, które otrzy-
ma∏y w Iranie nazw´ „Tondar“. Pociski
C-802 majà d∏ugoÊç 6,39 m i wag´ 715
kg, w tym g∏owica bojowa 165 kg. Pr´d-
koÊç maksymalna pocisków wynosi 0,8
Ma, a ich zasi´g mieÊci si´ w przedzia-
le od 15 do 120 km. Rakiety wyposa˝o-
ne sà w aktywnà g∏owic´ radarowà. Do
wykrywania i Êledzenia celów dla ra-
kiet C-802 s∏u˝y radar T 352C, którego
anten´ zamontowano w przedniej cz´-
Êci masztu. 

Fregaty typu Saam wyposa˝ono w
czteroprowadnicowà wyrzutni´ poci-
sków „Tondar“ umieszczonà na pok∏a-
dzie rufowym 8. 

Fregaty zosta∏y wyposa˝one równie˝
w 2 pojedyncze moêdzierze kal. 81 mm
przeznaczone zapewne do wsparcia
dzia∏aƒ prowadzonych na làdzie oraz

zwalczania okr´tów podwodnych. Do
tego ostatniego celu w lutym 2001 roku
Alvand (71) zosta∏ wyposa˝ony w 2 po-
trójne wyrzutnie torped zop kal. 324
mm, w których stosuje si´ lekkie torpe-
dy zop o d∏ugoÊci 2,6 m i wadze 232,4
kg, w tym g∏owica bojowa zawierajàca
45,4 kg HE 9. Czy w jego Êlady posz∏y
inne jednostki tego typu, trudno jed-
noznacznie stwierdziç.

Fregaty typu Saam wzi´∏y oczywiÊcie
od poczàtku czynny udzia∏ w d∏ugolet-
niej wojnie iraƒsko-irackiej, a póêniej
gdy dzia∏ania przenios∏y si´ na mi´dzy-
narodowe wody Zatoki Perskiej, tak˝e
w jej fazie polegajàcej na zwalczaniu
˝eglugi, okreÊlanej mianem „Wojny o
zbiornikowce“. Te akcje naruszajàce
regu∏y wojny okreÊlone prawem mi´-
dzynarodowym, spotka∏y si´ ze zdecy-
dowanym przeciwdzia∏aniem wielu
paƒstw na czele ze Stanami Zjedno-
czonymi i Wielkà Brytania, które wy-
s∏a∏y w rejon konfliktu swoje okr´ty
dla ochrony bezpieczeƒstwa ˝eglugi. W
toku tych dzia∏aƒ w dniu 19 kwietnia
1988 roku si∏y U.S. Navy zatopi∏y fre-
gat´ Sahand (74)  (eks-Faramarz), po
trafieniu jej bombami i 3 rakietami ty-
pu „Harpoon“. W tym samym dniu po-

wa˝nie uszkodzony zosta∏ bliêniaczy
Sabalan (73) (eks-Rastam). Naprawa
fregaty trwa∏a przez ca∏y 1989 rok i
choç okr´t ponownie wszed∏ do linii, to
jednak wiadomo, ˝e nadal ma powa˝ne
trudnoÊci z rozwijaniem wi´kszych
pr´dkoÊci 10.

Wszystkie 3 pozostajàce jeszcze w
s∏u˝bie fregaty, mimo swoich 30 lat,
znajdujà si´ w dobrym stanie technicz-
nym zachowujàc nadal pe∏nà gotowoÊç
operacyjnà, zaÊ ostatnio przeprowa-
dzone przezbrojenia i modernizacje
Êwiadczàce o du˝ej trosce w∏aÊcicieli
wró˝à im jeszcze d∏ugà eksploatacj´.
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Og∏oszenie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych George W.
Busha listy paƒstw tworzàcych tzw. „Âwiatowà OÊ Z∏a“, wÊród których
prócz powszechnie oczekiwanego Iraku, znalaz∏y sí  równie  ̋Iran i Ko-
rea Pó∏nocna (KRL-D), spowodowa∏o wzrost zainteresowania ich po-
tencja∏em militarnym. Idàc tym tropem my równie  ̋poÊwí cimy nieco
uwagi marynarce wojennej jednego ze wspomnianych paƒstw - Iranu,
tym bardziej, ̋ e od czasu obalenia monarchii szacha w roku 1979, wie-
Êci o si∏ach zbrojnych tego paƒstwa, które mocno „prze˝y∏y“ sam prze-
wrót i wieloletnià wojn  ́z Irakiem, sà raczej zdecydowanie skàpe. Nasz
wybór nie jest wcale przypadkowy, bowiem z floty Iraku po wojnie z
Iranem, aneksji Kuwejtu, zw∏aszcza operacji „Pustynna Burza“, pozo-
sta∏y jedynie mizerne, nie warte uwagi szczàtki, gdy tymczasem mary-
nark  ́wojennà Koreaƒskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej pre-
zentowaliÊmy niedawno na ∏amach „OW“ 1, a panujàcy w tym kraju
kryzys nie wskazuje by w mí dzyczasie zasz∏y w niej istotne zmiany.

Iran, uwa˝ajàcy sí  w pewnej mierze za sukcesora staro˝ytnej Persji
(pytanie czy aby zasadnie pozostawiam czytelnikowi), co widoczne by-
∏o szczególnie pod rzàdami szacha (cesarza) Mohammeda Reza Pah-
levi, który przywiàzywa∏ szczególnà wag  ́do odbudowy legendarnego
Persepolis, nie nale˝y do paƒstw posiadajàcych bogatà tradycj́  morskà
w czasach nowo˝ytnych, bo przecie  ̋nie warto dziÊ wracaç do konflik-
tu z greckimi miastami-paƒstwami. Przyczyni∏y sí  do tego zarówno
wybitnie làdowe po∏o˝enie, wieczne k∏opoty finansowe uniemo l̋iwia-
jàce tworzenie kosztownej bàdê co bàdê w utrzymaniu w∏asnej floty
oraz, co nie jest równie  ̋bez znaczenia, zdecydowane przeciwdzia∏anie
Brytyjczyków zupe∏nie nie zainteresowanych potencjalnymi nawet
konkurentami na wodach Zatoki Perskiej.

Pierwsze nowoczesne statki o kad∏ubach z ˝elaza i nap´dzie paro-
wym pojawi∏y sí  w perskich si∏ach zbrojnych dopiero po roku 1885 2,
jednak pe∏ni∏y one przede wszystkim funkcje o charakterze policyjnym.
Stàd te  ̋za prawdziwy poczàtek marynarki wojennej uwa˝a sí  uchwa-
∏́  parlamentu z 20 marca 1928 roku, na mocy której utworzono ca∏à
infrastruktur  ́floty oraz zakupiono w stoczniach w∏oskich nowe okr´-
ty 3.

Druga wojna Êwiatowa okaza∏a sí  okresem cí ˝kiej próby dla nomi-
nalnie neutralnego paƒstwa, jakim by∏ Iran i jego si∏y zbrojne. Zbyt
„bliskie“ kontakty z Niemcami stanowiàce nominalnie zagro˝enie dla
alianckich interesów w tym wra l̋iwym regionie, jakim by∏ Ârodkowy
Wschód (tradycyjna droga do „per∏y w koronie“ - Indii), sta∏y sí  przy-
czyna brytyjsko-radzieckiej interwencji zbrojnej przeprowadzonej w
Iranie w nocy z 24/ 25 sierpnia 1941 roku. Prócz zmian natury politycz-
nej i osadzeniu na Pawim Tronie nowego monarchy, w wyniku inter-

wencji zniszczone zosta∏y 2 du˝e kanonierki BBaabbrr i PPaallaanngg oraz niektó-
re jednostki pomocnicze, zaÊ pozosta∏e okr´ty wpad∏y w r´ce interwen-
tów, którzy wcielili je do s∏u˝by pod w∏asnà banderà 4.

Po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej jednostki zwrócono Iranowi,
który pod rzàdami nowego szacha przyjà∏ wyraênie pro zachodnie sta-
nowisko, dzí ki czemu jego si∏y zbrojne zacz´to zasilaç sprz´tem woj-
skowym pochodzàcym z alianckiego demobilu. Korzystne ceny jakie
uzyskiwa∏a na Êwiatowych rynkach ropa naftowa, g∏ówne bogactwo na-
rodowe, zapewni∏y szachowi Mohammed Reza dochody pozwalajàce
na unowoczeÊnienie kraju. Modernizacja obj́ ∏a równie  ̋si∏y zbrojne,
w tym marynark  ́wojennà. Na prze∏omie lat szeÊçdziesiàtych i siedem-
dziesiàtych flota iraƒska sk∏ada∏a sí  z niszczyciela, 6 fregat, 24 patro-
lowców, 4 bazowych i 2 redowych tra∏owców oraz 3 okr´tów desanto-
wych, a jej personel liczy∏ blisko 5 000 marynarzy i oficerów 5.

O skali ambitnych planów monarchy, który chcia∏ uczyniç Iran
czwartym mocarstwem Êwiata, najlepiej Êwiadczyç mo˝e zamówienie w
roku 1974 przez to paƒstwo w Stanach Zjednoczonych  6 super nowo-
czesnych niszczycieli rakietowych typu KKiidddd. Ostatecznie kontrakt zre-
dukowano i w latach 1978 - 1982 dosz∏o do budowy 4 jednostek 6, któ-
re nie zosta∏y jednak odebrane ze stoczni przez nowe iraƒskie w∏adze.

Rewolucja islamska 1979 roku kierowana przez przywódc  ́ducho-
wego imama Khomeiniego szybko doprowadzi∏a do obalenia monar-
chii i wygnania szacha oraz krwawej rozprawy z jego stronnikami, a w
koƒcu ustanowienia ortodoksyjnej Republiki Islamskiej. To co sta∏o sí
wtedy w Iranie stanowi∏o doskona∏à ilustracj́  znanej tezy o barierze
ÊwiadomoÊci, której pokonanie jest zdecydowanie bardziej skompliko-
wane ni̋  osiàgní cie zadawalajàcego poziomu rozwoju materialnego.
PoÊrednim efektem rewolucji islamskiej, a raczej jej ostro antyzachod-
niego wydêwí ku, by∏o odcí cie Iranu od tradycyjnych êróde∏ zaopa-
trzeniowych, czego rezultatem by∏a powolna „Êmierç techniczna“ z
braku cz´Êci zamiennych i remontów, posiadanego uzbrojenia i wypo-
sa˝enia wojskowego, która w najwí kszym stopniu dotkn ∏́a lotnictwo,
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Maciej S. Sobaƒski Okr´t podwodny Yunes.
fot. Marine Nationale

via Bernard Prezelin

1. Freivogel Z, Marynarka wojenna Koreaƒskiej Republiki Ludowo-
Demokratycznej, „OW“ 5/ 1999

2. by∏y to kanonierka PPeerrsseeppoolliiss oraz parowa pinasa SSuussaa za Meister J., Brytyjsko-
radziecka  interwencja w Iranie w sierpniu 1941 roku, cz. I, „OW“ 2/ 2000

3. by∏y to du˝e kanonierki BBaabbrr i PPaallaanngg, kanonierki CChhaacchhrrookkhh, SSiimmoorrgghh,
KKaarraakkaassss, CChhaahhbbaaaazz oraz patrolowce BBaabboollssaarr, GGoorrggaann i SSeeffiiddrroouuddee za Meister J.,
Brytyjsko-radziecka......

4. wg Meister J., Brytyjsko-radziecka......, cz. II, „OW“ 6/ 2000, RIN (indyjska
marynarka wojenna) przej´∏a 4 kanonierki, a radziecka Flotylla Kaspijska jednostki
dzia∏ajàce na tym akwenie

5. Kowalenko W.A., Ostroumow M.N., Sprawocznik po inostrannym f∏otam,
Moskwa 1971

6. mia∏y one nosiç nazwy - KKoouurruusshh, DDaarryyuusshh, NNaaddeerr i AAnndduusshhiirrvvaann



choç znalaz∏a równie  ̋swoje reperkusje i w marynarce wojennej.
W roku 1980 wybuch∏a wojna Iranu z Irakiem w najwí kszym skró-

cie o przebieg granicy na rozlewiskach Szatt-el-Arab, choç tak po praw-
dzie jej faktyczne przyczyny by∏y zupe∏nie inne. O rozpocz´cie dzia∏aƒ
wojennych obie strony oskar˝a∏y sí  wzajemnie. Po poczàtkowych irac-
kich sukcesach wojna szybko przerodzi∏a sí  w wieloletnie krwawe
zmagania tych paƒstw, swym charakterem przypominajàce nieco dzia-
∏ania na frontach I wojny Êwiatowej we Francji, które tak na dobrà
spraw  ́pozosta∏y ostatecznie nie rozstrzygní te. Co wí cej po pewnym
czasie dzia∏ania przeniesiono na mí dzynarodowe wody Zatoki Per-
skiej i skierowano przeciwko ˝egludze - „wojna o zbiornikowce“, w re-
zultacie czego spotka∏y sí  one ze zdecydowanym przeciwdzia∏aniem
wielu paƒstw na czele ze Stanami Zjednoczonymi i Wielkà Brytania,
które wys∏a∏y w rejon konfliktu swoje okr´ty. Nie rozstrzygní ta wojna
z Irakiem przynios∏a iraƒskiej marynarce wojennej znaczne straty w lu-
dziach i sprz´cie.

Mimo, ˝e Iran nie by∏ stronà w konflikcie o Kuwejt, to jednak pro-
wadzone w pobli̋ u jego wybrze˝y intensywne dzia∏ania militarne w ra-
mach operacji pod kryptonimem „Pustynna Burza“ stanowi∏y realne
zagro˝enie dla floty, bowiem samo paƒstwo nadal by∏o postrzegane ja-
ko wróg zachodniego porzàdku.

Lata dziewí çdziesiàte to okres wzgĺ dnej stabilizacji sytuacji we-
wn´trznej i zewn´trznej Iranu na arenie mí dzynarodowej oraz próby
wychodzenia z izolacji, czemu sprzyja∏o pewne os∏abienie re i̋mu is-
lamskiego. Wobec wspomnianej ju  ̋wczeÊniej utraty dotychczasowych
êróde∏ zaopatrzeniowych, w∏adze iraƒskie zwróci∏y sí  ku Chinom
(ChRL) i Rosji, które szybko sta∏y sí  nowymi dostawcami zarówno
okr´tów jak i ich uzbrojenia.

Jak na warunki Ârodkowego Wschodu Iran ze swymi 59,8 mln
mieszkaƒców (1994) i powierzchnià 1 648 tys km2 mí dzy Morzem Ka-
spijskim, Zatokà Perskà a Oceanem Indyjskim, mo˝e dziÊ uchodziç na-
wet za swego rodzaju regionalne „mocarstwo“.

W roku 2002 marynarka wojenna tego paƒstwa liczy∏a 12 500 ludzi,
w tym oko∏o 1 100 oficerów 7, co oznacza wzgĺ dnà stabilizacj́  liczeb-
noÊci personelu w okresie ostatnich 20 lat, bowiem w roku 1983 flot´
szacowano na 12 000 osób 8. Do tego nale˝y doliczyç jeszcze PASDA-
RAN - Korpus Morskich Stra˝ników Rewolucji, organizacyjnie ca∏ko-
wicie niezale˝ny od marynarki wojennej, a okreÊlany na oko∏o 20 000
ludzi, z których zdecydowana wí kszoÊç pozostawa∏a na ewidentnie là-
dowych stanowiskach. 

Marynarka wojenna dysponuje (2002) skromnym organicznym lot-

nictwem morskim, sk∏adajàcym sí  w g∏ównej mierze ze Êmig∏owców,
wÊród których najnowszymi sà 4 pozyskane w roku 2000, rosyjskie ma-
szyny Mi-8AMT. Pozosta∏e to 14 ró˝nych Êmig∏owców, w tym 6 amery-
kaƒskich ASH-3D „Sea King“. W sk∏ad mieszanego skrzyd∏a lotnictwa
morskiego wchodzà natomiast 3 amerykaƒskie P-3F „Orion“, rozpo-
znawcze dalekiego zasí gu, pamí tajàce jeszcze czasy szacha oraz
transportowe - 4 typu Fokker F-27-400 M „Friendship“ i 4 typu Falcon
20. Równie  ̋si∏y powietrzne dysponujà maszynami do dzia∏aƒ rozpo-
znawczych nad morzem - typu Lockheed C-130H-MP oraz Dornier
Do-228 9.

Dowództwo iraƒskiej marynarki wojennej mieÊci sí  w bazie Bandar
Abbas nad Zatokà Perskà, gdzie znajduje sí  równie  ̋najwa˝niejsze za-
plecze logistyczne i stoczniowo-remontowe. Mniejszà roĺ  na tym
akwenie odgrywajà  bazy w Khorramshahr, gdzie stacjonujà si∏y lekkie
oraz na wyspie Kharg. BezpoÊrednio nad brzegami Oceanu Indyjskie-
go mieÊci sí  baza w Chah Bahar, zaÊ nad Morzem Kaspijskim w Ban-
dar Anzali. Si∏y patrolowe tego rejonu liczàce blisko 50 niewielkich jed-
nostek oraz znajdujàce sí  tam oÊrodki treningowe podlegajà IV Stre-
fie Morskiej z siedzibà w Noushehr 10.  

Podstawowà si∏́  uderzeniowà floty iraƒskiej stanowià 3 okr´ty pod-
wodne 11 rosyjskiego typu KKiilloo (pr. 877EKM) zbudowane przez Stocz-
ní  Admiralicji w Sankt Petersburgu (Rosja) w latach 1991- 1997.

WypornoÊç nawodna tych okr´tów wynosi 2 325 t, a podwodna
3 076 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 72,6 m szerokoÊci 9,9 m i zanurzeniu
6,6 m. Nap´d klasyczny diesel-elektryczny sk∏ada sí  z 2 silników wyso-
kopr´˝nych typu 2D-42, ka˝dy o mocy 1 825 KM oraz silnika elektrycz-
nego PG-141 o mocy 5 900 KM, które poruszajàc Êrub  ́o szeÊciu pió-
rach zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç nawodnà 10, a podwodnà 17
w´z∏ów. Do manewrowaniu w zanurzeniu z niewielkà pr´dkoÊcià s∏u-
˝à 2 dodatkowe silniki o ∏àcznej mocy 204 KM. Zasí g nawodny 6 000
Mm przy pr´dkoÊci 7 w´z∏ów, a podwodny 400 Mm przy 3 w´z∏ach.
Zapas paliwa 172 t.

Podstawowe uzbrojenie okr´tów stanowi 6 dziobowych wyrzutni
torpedowych kal. 533mm do których mo˝na stosowaç torpedy typu 53-
77, E53-60, E53-85 oraz E53-67. Zapas 18 torped wzgĺ dnie zamien-
nie 24 miny. Do obrony plot. w po∏o˝eniu nawodnym s∏u˝y 1 r´czna
wyrzutnia „Fasta-4“ z zapasem 8 rakiet plot. „Strie∏a“.

Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar obserwacji nawodnej
MRK-50E „Tobo∏“ , kompleks hydroakustyczny MGK-400, sk∏adajàcy
sí  z sonaru kad∏ubowego aktywnego i pasywnego, wykrywacza min
MG-519 i sonaru MG-553 pomiaru pr´dkoÊci rozchodzenia sí  dêwí -
ku w wodzie, radionamiernik 670E „Quad Loop“ oraz system zak∏ó-
cajàcy „Squid Head“. System dowodzenia MVU-110EM „Murena“
umo l̋iwia przeprowadzenie jednoczesnego ataku na 2 cele przy cià-
g∏ym Êledzeniu 3 dalszych. 

Za∏oga okr´tu liczy 53 ludzi, w tym 12 oficerów, zaÊ jego autono-
micznoÊç wynosi 45 dób 12.

Konstrukcja jednostek typu Kilo zapewnia normalnà g∏́ bokoÊç za-
nurzenia 240 m przy peryskopowej 17,5 m i granicy bezpieczeƒstwa wy-
noszàcej 300 m.

Wg niektórych êróde∏ z uwagi na brak niezb´dnych remontów, w
tym dokowaƒ, które mo˝na wykonywaç jedynie w Rosji, k∏opoty z aku-
mulatorami oraz s∏aby poziom wyszkolenia za∏óg, dwie ze stacjonujà-
cych w Bandar Abbas okr´tów od kwietnia 2001 roku  znajdujà sí  w
stanie nie pozwalajàcym na wykonywanie zadaƒ operacyjnych.

Si∏y nawodne sk∏adajà sí  z jednostek starych, pamí tajàcych jeszcze
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czasy cesarstwa. Wymieniç nale˝y tu 3 zamówione w roku 1966, a do-
starczone w poczàtkach lat siedemdziesiàtych fregaty typu SSaaaamm (Vo-
sper Mk 5) zbudowane w stoczniach brytyjskich 13.

WypornoÊç standardowa okr´tów wynosi 1 250 t, a pe∏na odpowied-
nio 1 540 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 94,5 m, szerokoÊci 11,1 m i zanu-
rzeniu 3,25 m. Nap´d typu CODOG sk∏ada sí  z 2 turbin gazowych
Roll-Royce Olympus TM-3A o ∏àcznej mocy 46 000 KM i 2 silników
wysokopr´˝nych Paxman-Ventura o mocy 3 800 KM.

Pr´dkoÊç maksymalna 39 w´z∏ów, a 17,5 w´z∏a przy u˝yciu wy∏àcz-
nie silników wysokopr´˝nych. Zasí g 5 000

Mm przy 15 w´z∏ach. Normalny zapas paliwa 150 t, a maksymalny
250 t.

Uzbrojenie ofensywne fregat stanowià 4 przeciwokr´towe pociski
rakietowe produkcji chiƒskiej C-802 „Ying Ji-2“ o d∏ugoÊci 6,39 m,
Êrednicy 0,36 m i wadze 715 kg, w tym g∏owica bojowa 165 kg. Pr´dkoÊç
maksymalna pocisku wynosi 0,85 Ma, a jego zasí g mieÊci sí  w prze-
dziale od 15 do 120 km. Pociski zosta∏y zamontowane na okr´tach w
latach 1996 - 1998.

Uzbrojenie artyleryjskie stanowi 1 wie˝owe, automatyczne dzia∏o
kal. 114 mm L/85 Vickers Mk 8 DP, wystrzeliwujàce pociski o wadze 21
kg na odleg∏oÊç 21 km i pu∏ap 6 km.

Obron  ́przeciwlotniczà zapewnia podwójnie sprz´˝one dzia∏o plot.
kal. 35 mm L/90 Oerlikon, 3 pojedyncze dzia∏ka plot. kal. 20 mm L/90
Oerlikon GAM-BO1 oraz 2 km-y kal. 12,7 mm Browning M2. Do
zwalczania op s∏u˝y 3-lufowy moêdzierz „Limbo“ Mk 10, wystrzeliwu-
jàcy wa˝àce 171 kg pociski , zawierajàce 94 kg Minolu, na odleg∏oÊç od
400 do 1 000 m oraz 2 pojedyncze moêdzierze kal. 81 mm.

Wyposa˝enie elektroniczne jednostek stanowi radar nawigacyjny
Decca 1226, obserwacji przestrzeni powietrznej Plessey AWS-1, kiero-
wania ogniem artyleryjskim Oerlikon-Contraves „Sea Hunter“ RTN-
-10X (2 szt.), kierowania pociskami rakietowymi 352C, sonary kad∏u-
bowe Graseby Type 174 i Type 170 oraz systemy zak∏ócajàce Decca
RDL-2AC i FH-5.

Za∏oga fregat liczy 135 marynarzy i oficerów 14.
Ostatni powa˝ny remont przeprowadzono na okr´tach tego typu w

latach 1975-1977 w stoczniach brytyjskich. W roku 2001 na pok∏adzie
jednej z fregat  7711 zamontowano 2 potrójne wyrzutnie torped pop kal.
324 mm.

Pozosta∏e 2 du˝e jednostki nawodne, patrolowce czy jak wolà inne
êród∏a korwety, sà jeszcze bardziej wiekowe, bowiem pochodzà z roku

1964. Otrzyma∏ je cesarski Iran w ramach amerykaƒskiej pomocy woj-
skowej. Sà to okr´ty typu PPFF, zbudowane w stoczni Levingston SB w
Orange (USA) w latach 1962 - 1964 15.

WypornoÊç  standard jednostek wynosi 900 t, a pe∏na 1 135 t przy
d∏ugoÊci ca∏kowitej 83,8 m, szerokoÊci 10,1 m i zanurzeniu 3 m. Nap´d
stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne Fairbanks-Morse 38D8-10 o ∏àcznej
mocy 5 600 KM, które poruszajàc 2 Êruby zapewniajà maksymalnà
pr´dkoÊç 20 w´z∏ów. Zasí g 2 400 Mm przy 18 i odpowiednio  

3 000 Mm przy 15 w´z∏ach. Normalny zapas paliwa 110 t. Moc elek-
trowni pok∏adowych 600 kW.

Uzbrojenie jednostek stanowià 2 pojedyncze dzia∏a uniwersalne kal.
76,2 mm L/50 Mk 34 DP oraz zapewniajàce obron  ́przeciwlotniczà 1
podwójnie sprz´˝one dzia∏o plot. kal. 40 mm L/60 Bofors Mk 1 Mod
2, 2 pojedyncze dzia∏ka plot. kal. 20 mm L/90 Oerlikon GAM-BO1 i 2
km-y kal. 12,7 mm Browning M2. Do zwalczania op s∏u˝à klasyczne
bomby g∏́ binowe.

Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radary nawigacyjne Decca
1226 i Raytheon 1650, obserwacji przestrzeni powietrznej SPS-6C oraz
sonar kad∏ubowy SQS-17A.

Za∏oga jednostek liczy 133 marynarzy i oficerów.
Trzon lekkich si∏ uderzeniowych floty stanowi aktualnie 10 kutrów

rakietowych nale˝àcych do francuskiego typu CCoommbbaattttaannttee--IIIIBB, zbu-
dowanych w latach 1977 - 1981 przez stoczní  CMN w Cherbourg
(Francja) 16.

WypornoÊç standardowa jednostek wynosi 249 t, a pe∏na 275 t przy
d∏ugoÊci ca∏kowitej 47 m, szerokoÊci 7,1 m i zanurzeniu 1,9 m. Nap´d
stanowià 4 silniki wysokopr´˝ne MTU 16V538 TB91 o ∏àcznej mocy
14 400 KM, które poruszajà 4 Êruby, zapewniajàc maksymalnà pr´d-
koÊç 36 w´z∏ów 17. Zasí g 700 Mm przy pr´dkoÊci 33,7 w´z∏a. Zapas
paliwa 41 t, a ∏àczna moc elektrowni pok∏adowej 350 kW.

Podstawowe uzbrojenie stanowià 4 chiƒskie przeciwokr´towe poci-
ski rakietowe C-802. Artylerí  reprezentuje 1 uniwersalne dzia∏o kal.
76 mm L/62 OTOBreda DP oraz 1 dzia∏o plot. kal. 40 mm L/70 Bo-
fors.

Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny Decca
1226, Thales WM-28 oraz zestaw Thales TMV-433.

Za∏oga kutrów rakietowych liczy 31 marynarzy i oficerów.
Pierwotnie wspomniane jednostki uzbrojone by∏y w amerykaƒskie

pociski rakietowe typu „Harpoon“ , które jednak zdemontowano w ro-
ku 1988, a w latach 1996 - 1998 zast´pujàc chiƒskimi pociskami C-802.

Marynarka wojenna Iranu dysponuje 6 patrolowcami i co najmniej
21 kutrami patrolowymi. Wszystkie te jednostki pochodzà jeszcze z do-
staw amerykaƒskich za panowania szacha Mohammada Rezy.
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Typ patrolowca Lata budowy Liczba sztuk WypornoÊç   t Pr´dkoÊç w Uzbrojenie Za∏oga

US Mk III 1975-1976 9 28/36,7 24 1 x 20 mm, 4 x 12,7 mm 9

US 50 foot 1975-1978 6 20,1/22,9 28 2 x 12,7 mm 6

US ENFORCER 1972 6 4,7 28 1 x 12,7 mm 4

Kuter rakietowy Shamshir (P 227), 07. 1996 r.
fot. “Combat Fleets of the World 2002-2003”

13. sà to 71 AAllvvaanndd (eks-Saam),zbud. Vosper Thornycroft, Woolston 1971, 72
AAllbboorrzz (eks-Zaal), zbud. Vickers, Newcastle 1971, 73 SSaarraallaann (eks-Rastam), zbud.
Vickers, Barrow 1972, czwarta jednostka serii 74 SSaahhaanndd (eks-Faramarz), zbud. Vosper
Thornycroft, Woolston 1972, zosta∏ zatopiony w dniu 19 kwietnia 1988 r. przez si∏y
amerykaƒskie

14. wg Combat Fleet.........
15. sà to 81 BBaayyaannddoorr (eks-PF 103) oraz 82 NNaagghhiiddii (eks-PF 104), dwie pozosta∏e

jednostki serii 83 MMiillaanniiaann (eks-PF 105) oraz 84 KKaahhnnaammuuiiee (eks-PF 106) zosta∏y
zatopione w czasie wojny iraƒsko-irackiej w latach 1982 -1983

16. sà to P 221 KKaammaann, P 222 ZZoouubbiinn, P 223 KKhhaaddaanngg, P 226 FFaallaakkhhoonn, P 227
SShhaammsshhiirr, P 228 GGoorrzz, P 229 GGaarrddoouunneehh, P 230 KKhhaannjjaarr, P 231 NNeeyyzzeehh oraz P 232
TTaabbaarrzziinn , pozosta∏e 2 jednostki serii utracono w wyniku dzia∏aƒ wojennych - P 224
PPeeyykkaann zatopili Irakijczycy w listopadzie 1980, a P 225 JJoosshhaann Amerykanie 19 kwietnia
1988

17. wg Jane’s Fighting Ships 1986-97, pr´dkoÊç maksymalna wynosi∏a jedynie 34,5
w´z∏a



Trzy patrolowce nale˝àce do typu PPGGMM  7711 zbudowane przez stocz-
ní  Peterson w Sturgeon Bay (USA) wesz∏y do s∏u˝by w latach 1967 -
1970 18. Ich wypornoÊç standardowa wynosi 102 t, a pe∏na 142 t przy
wymiarach 30,8 x 6,5 x 2,3 m. Nap´d stanowi 8 silników wysokopr´˝-
nych General Motors 6-71 o ∏àcznej mocy 2 120 KM, które zapewnia-
jà maksymalnà pr´dkoÊç 17 w´z∏ów. Zasí g 1 000 Mm przy 17 w´z∏ach,
a zapas paliwa 16 t, zaÊ moc elektrowni pok∏adowej 30 kW.

Uzbrojenie obejmuje 1 dzia∏o plot. kal. 40 mm L/60 Mk 3, 1 dzia∏ko
plot. kal. 20 mm L/90 Oerlikon GAM-BO1, 2 km-y kal. 12,7mm Colt
M2 oraz bomby g∏́ binowe.

Liczàca 30 marynarzy i oficerów za∏oga patrolowca dysponuje jedy-
nie radarem nawigacyjnym.

Pozosta∏e 3 patrolowce nale˝àce do typu US Coast Guard Cape we-
sz∏y do s∏u˝by w latach 1956 - 1958 19.

Ich wypornoÊç standard wynosi 85 t, a pe∏na 107 t przy wymiarach
29 x 6,2 x 2 m. Nap´d jednostek stanowià 4 silniki wysokopr´˝ne Cum-
mins VT-12-M700 o ∏àcznej mocy 2 200 KM, które zapewnia∏y maksy-
malnà pr´dkoÊç 20 w´z∏ów. Zasí g wynosi 1 500 Mm przy 15 w´z∏ów,
a moc elektrowni pok∏adowej 40 kW.

Uzbrojenie obejmuje 1 dzia∏o plot. kal. 40 mm L/60 Bofors, 1 po-
dwójnie sprz´˝one radzieckie dzia∏ko plot. kal. 23 mm L/87 ZSU-23-2,
2 pojedyncze km-y kal. 12,7 mm Colt M2 oraz bomby g∏́ binowe.

Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny, zaÊ za∏oga
patrolowca liczy 15 marynarzy i oficerów.

Iraƒskie kutry patrolowe nale˝à do 3 ró˝nych typów, zbudowanych
w stoczniach amerykaƒskich.

Choç broƒ minowa by∏a powszechnie stosowana w dotychczaso-
wych dzia∏aniach bojowych na wodach Zatoki Perskiej we flocie iraƒ-
skiej pozosta∏ tylko 1 stary tra∏owiec 312 RRiiaazzii (eks-MSI 14) 20 nale˝à-
cy do amerykaƒskiego typu Cape, zbudowany przez stoczní  Tacoma
Boat w Tacoma (USA). Okr´t ten wszed∏ do s∏u˝by w roku 1964 w ra-
mach planu pomocy wojskowej dla w∏adz Iranu. WypornoÊç standard
wynosi 203 t, a pe∏na 239 t przy wymiarach 34,1 x 7,1 x 2,4 m. Nap´d
stanowià 4 silniki wysokopr´˝ne GM Detroit Diesel 6-71 o ∏àcznej mo-
cy 960 KM, które poruszajàc 2 Êruby zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç
12,5 w´z∏a. Zasí g 1 000 Mm przy 9 w´z∏ach, a normalny zapas paliwa
20 t. Moc elektrowni pok∏adowej 120 kW.

Uzbrojenie stanowi 1 km kal. 12,7 mm, a wyposa˝enie nawigacyjne
radar nawigacyjny Decca 303. Za∏oga liczy 21 ludzi, w tym 5 oficerów.

Tra∏owiec posiada drewniany kad∏ub, jednak z uwagi na swój za-
awansowany wiek praktycznie nie nadaje sí  ju  ̋do wykonania zadaƒ
operacyjnych.

Marynarka wojenna Iranu dysponuje doÊç rozbudowanymi si∏ami
desantowymi, w sk∏ad których wchodzà jednostki-doki, okr´ty do prze-
wozu czo∏gów, uniwersalne barki desantowe oraz poduszkowce.

W latach 1995- 1996 krajowa stocznia Jihad, Nuh-el-Nabi w Bandar
Abbas dostarczy∏a flocie 2 jednostki-doki 102 CChhaavvoouusshh oraz 103
CChhaallaakk o wypornoÊci pe∏nej oko∏o 1 400 t (1 152 grt) przy d∏ugoÊci 62
m i szerokoÊci 20 m. ¸adownoÊç okr´tów szacuje sí  na 800 t.

do desantowania czo∏gów s∏u˝à jednostki 2 typów. Do pierwszego,
zbudowanego w brytyjskiej stoczni Yarrow w Scotstoun w latach 1973
- 1974 i 1978 - 1985, nale˝à 4 jednostki 21. WypornoÊç pe∏na jednostek
wynosi 2 940 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 93 m, szerokoÊci 14,9 m i zanu-
rzeniu 3 m. Nap´d stanowià 4 silniki wysokopr´˝ne, w zale˝noÊci od
daty ukoƒczenia, typu Paxman-Ventura 12 YJCM lub MTU 12V562
TB61 o ∏àcznej mocy 5 600 lub 5 800 KM. Pr´dkoÊç maksymalna 14,5
w´z∏a. Zasí g 3 500 Mm przy 12 w´z∏ach, a zapas paliwa 295 t. Moc
elektrowni pok∏adowej 1 280 kW.

Uzbrojenie stanowià 4 podwójnie sprz´˝one dzia∏ka plot. kal. 23
mm L/87 ZSU-23-2, jedna 40-prowadnicowa wyrzutnia npr kal. 122
mm BM-21RL, 2 pojedyncze km-y kal. 12,7 mm, bomby g∏́ binowe
oraz 2 4-prowadnicowe wyrzutnie „Fasta M“ rakiet plot. „Ig∏a“.

Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny Decca TM

1229 oraz zestaw TACAN URN-25.
Za∏oga liczy 75 marynarzy i oficerów.
Jednostki mogà przewoziç desant w sile 168 ˝o∏nierzy, 600 t ∏adun-

ku, w tym 12 czo∏gów, dysponujà rampà dziobowà oraz làdowiskiem
dla Êmig∏owca typu „Sea King“.

Do drugiego typu nale˝à 2 jednostki typu AArryyaa  SSaahhaanndd zbudowane
w stoczni Teraoka w Japonii przed rokiem 1978 22. WypornoÊç stan-
dard okr´tów wynosi 614 t, a pe∏na 2 274 t (984 grt/ 1 660 dwt) przy wy-
miarach 53,7 x 10,8 x 3 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne o
∏àcznej mocy 2 200 KM, które zapewniajà pr´dkoÊç 11 w´z∏ów. Uzbro-
jenie stanowià 2 pojedyncze km-y kal. 12,7 mm, bomby g∏́ binowe i mi-
ny. Liczàca 30 marynarzy i oficerów za∏oga dysponuje jedynie radarem
nawigacyjnym.

W latach 1988 - 1995 krajowa stocznia Jihad, Nuh-el-Nabi w Ban-
dar Abbas dostarczy∏a flocie 3 uniwersalne barki desantowe 110011
FFooqquuee, 110022 (?) i 110033 (?). Ich pe∏na wypornoÊç wynosi 276 t przy wymia-
rach 36,6 x 8 x 1,5 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne MWM
TBD 234 V8 o ∏àcznej mocy 879 KM, które zapewniajà maksymalnà
pr´dkoÊç 10 w´z∏ów. Zasí g 400 Mm przy 10 w´z∏ach. Za∏oga liczy 8
ludzi, zaÊ barki mogà przyjmowaç na pok∏ad ∏adunek o masie 150 t. 

W iraƒskiej marynarce wojennej pozosta∏y jeszcze 4, pamí tajàce
czasy rzàdów szacha poduszkowce desantowe typu BH.7 WWeelllliinnggttoonn
Mk 4 i Mk 5A, zbudowane przez British Hovercraft w Cowes (Wielka
Brytania) w latach 1970 - 1976. WypornoÊç poduszkowców wynosi 55
t przy d∏ugoÊci 23,9 m, szerokoÊci 13,8 m i wysokoÊci 10,4 m. Nap´d sta-
nowià 2 turbiny gazowe Roll-Royce Proteus  15M549 o ∏àcznej mocy
4 250 KM, które zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 65 w´z∏ów. Zasí g
400 Mm przy 65 w´z∏ach, a moc elektrowni pok∏adowej 110 kW.

Uzbrojenie stanowià 2 pojedyncze km-y kal.12,7 mm oraz bomby
g∏́ binowe, a wyposa˝enie radar nawigacyjny Decca 914. Jednostki mo-
gà zabieraç na pok∏ad 60 ˝o∏nierzy lub 14 t ∏adunku.

W roku 2000 Iraƒczycy wprowadzili do s∏u˝by prototypowy podusz-
kowiec w∏asnej konstrukcji rozwijajàcy maksymalnà pr´dkoÊç 43 w´z∏y
i zabierajàcy desant liczàcy 26 ˝o∏nierzy.

Wspomniany wczeÊniej PASDARAN - Korpus Morskich Stra˝ni-
ków Rewolucji, dysponuje w∏asnà, zupe∏nie niezale˝nà od marynarki
wojennej, wcale pokaênà flotyllà w∏asnych lekkich jednostek uderze-
niowych, które by∏y ju  ̋u˝ywane w akcjach bojowych przeciwko ˝eglu-
dze mí dzynarodowej na wodach Zatoki Perskiej.

Podstawowym elementem flotylli jest 10 kutrów rakietowych chiƒ-
skiego typu HHoouuddoonngg, nabytych w ChRL w latach 1995 - 1996 23. Wy-
pornoÊç standard tych jednostek wynosi 118 t, a wypornoÊç pe∏na od-
powiednio 135 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 34,1 m, szerokoÊci 6,7 m i za-
nurzeniu 1,8 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne MTU 16V396
TB94 o ∏àcznej mocy 6 220 KM, które zapewniajà maksymalnà pr´d-
koÊç 37 w´z∏ów. Zasí g 500 Mm przy 24 i odpowiednio 1 050 Mm przy
18 w´z∏ach. Moc elektrowni pok∏adowej 65 kW.

Podstawowe uzbrojenie stanowià 4 przeciwokr´towe poci-
ski rakietowe C-802, zaÊ obron´ przeciwlotniczà zapewniajà
1 podwójnie sprz´˝one dzia∏ko plot. kal. 30 mm L/65 Model
69 oraz 1 podwójnie sprz´˝one dzia∏ko plot. kal. 23 mm
L/87 ZSU-23-2. Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje 2 ra-
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18. sà to 211 PPaarrvviinn (eks-PGM 103), 212 BBaahhrraamm (eks-PGM 112) oraz 213 NNaahhiidd
(eks-PGM 122)

19. sà to 201 KKeeyyvvaann, 202 AAzzaaddii (eks-Tiran) oraz 203 MMeehhrraann, czwarta jednostka
serii 204 MMaahhvvaann zosta∏a utracona w czasie wojny z Irakiem mi´dzy rokiem 1980 a 1983

20. bliêniacza jednostka 311 HHaarraacchhii (eks-Kahnamuie, eks-MSI 13) zosta∏a
zatopiona w czasie wojny z Irakiem                                                                                    

21. sà to 511 HHeennggaamm, 512 LLaarraakk, 513 LLaavvaann oraz  514 TToonnbb
22. sà to IIrraann  AAssrr (eks-Arya Akjan) i IIrraann  GGhhaaddrr (eks-Arya Dokht), bliêniacze

jednostki IIrraann  BBaahhrr (eks-Arya Sahand) i IIrraann BBaaddrr (eks-Arya Boum) zosta∏y
zniszczone w roku 1980 w czasie wojny z Irakiem, natomiast IIrraann  AAJJRR (eks-Arya
Rakhsh) zdobyli i zniszczyli Amerykanie 26 wrzeÊnia 1987 w czasie minowania przez
ten okr´t wód mi´dzynarodowych

23. sà to P 313-1 FFaatthh, P 313-2 NNaassrr, P 313-3 SSaaff, P 313-4 RRaa’’dd, P 313-5 FFaajjrr P 313-
6 SShhaammss, P 313-7 MMee’’rraajj’’, P 313-8 FFaallaaqq, P 313-9 HHaaddiidd oraz P 313-10 QQaaddrr



dary nawigacyjne RM 1070A oraz kierowania ogniem arty-
leryjskim 341. 

Za∏oga kutrów liczy 16 ludzi, w tym 2 oficerów, zaÊ autonomicznoÊç
wynosi 5 dób.

Z uwagi  jednak na charakter dzia∏aƒ PASDARAN, polegajàcy
przede wszystkim na ochronie Republiki Islamskiej przed zakusami
wrogów zewn´trznych i wewn´trznych, najliczniej reprezentowanà
grupà jednostek p∏ywajàcych sà patrolowce i kutry patrolowe.

Wszystkie jednostki poza typem BBoogghhaammmmaarr zakupionym w Szwe-
cji, zosta∏y zbudowane w stoczniach iraƒskich Joolaee Iran Marine In-
dustries oraz Iran Marine Industries. Ich uzbrojenie obejmuje dzia∏ka
plot. kal. 23 mm L/87 ZSU-23-2, wkm 14,5 mm L/93, km-y kal.12,7 mm
oraz lekkà broƒ maszynowà. W wielu przypadkach montowano rów-
nie  ̋12-prowadnicowe npr kal. 107 mm RL.

PASDARAN dysponuje tak˝e w∏asnymi jednostkami desantowymi,
wykorzystywanymi g∏ównie do transportu w strefie przybrze˝nej. W la-
tach 1985 - 1986 stocznia Inchon w Korei Po∏udniowej zbudowa∏a sí
3 jednostek typu IIrraann  HHoorrmmuuzz  2244 24. D∏ugoÊç tych okr´tów wynosi 73,1
m, szerokoÊç 14,2 m, a zanurzenie 2,5 m, nie jest natomiast znana ich
wypornoÊç (2 014 grt). Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne Daihat-
su 6DLM-22 o ∏àcznej mocy 2 400 KM, które poruszajàc 2 Êruby za-
pewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 12 w´z∏ów. Skromne wyposa˝enie
elektroniczne obejmuje jedynie radar nawigacyjny, zaÊ za∏oga liczy 30
marynarzy i oficerów.

Jednostki wyposa˝one w ramp  ́dziobowà mogà wysadzaç desant
bezpoÊrednio na pla˝y. Mo l̋iwoÊci przewozowe obejmuje 140 ˝o∏nie-
rzy oraz 6 czo∏gów.

Kolejnà grup´ stanowià 3 jednostki typu HHeejjaazz (MIG-S-
-5000) zbudowane w latach 1984 - 19885 w holenderskiej stocz-
ni Ravenstein        SY 25. Ich pe∏na wypornoÊç wynosi 1 280 t
przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 65 m, szerokoÊci 12 m i zanurzeniu 1,5
m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne MAN V12V-12,5/14
o ∏àcznej mocy 1 460 KM, które zapewniajà pr´dkoÊç 9 w´z∏ów.
Za∏oga liczàca 12 marynarzy i oficerów dysponuje radarem na-

wigacyjnym. Jednostki wyposa˝one sa w ramp´ dziobowà, a ich
mo˝liwoÊç przewozowa wynosi 600 t.

Stocznia Rotork w Wielkiej Brytanii dostarczy∏a co najmniej 8 ku-
trów desantowych TTyyppee  441122  „„SSeeaa  TTrruucckk““. Pe∏na  wypornoÊç jednostek
wynosi 9 t przy wymiarach 12,7 x 3,2 x 0,9 m. Kad∏ub z tworzyw sztucz-
nych wzmacnianych w∏óknem szklanym. Nap´d stanowià 2 silniki wy-
sokopr´˝ne Volvo Penta o ∏àcznej mocy 240 KM, dzí ki czemu mogà
rozwijaç maksymalnà pr´dkoÊç 28 w´z∏ów. Uzbrojenie stanowià 4 po-
jedyncze km-y kal. 7,62 mm. Kutry mogà transportowaç 30-osobowy
desant lub niewielki pojazd.

W latach 1992 i 1996 PASDARAN zakupi∏ w szwedzkiej stoczni Bo-
ghammar Marin w Stockholmie 2 specjalne kutry desantowe. Ich pe∏-
na wypornoÊç wynosi 9 t przy wymiarach 15,3 m x 3,7 x 1 m. Dwa silni-
ki wysokopr´˝ne MWM 234V12 zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 54
w´z∏y. Za∏oga kutra liczy 3 osoby, zaÊ desant obejmujàcy 20-˝o∏nierzy
dysponuje niewielkà rampà na rufie. 

Iraƒska marynarka wojenna dysponuje równie  ̋adekwatnà liczbà
jednostek pomocniczych zabezpieczajàcych dzia∏ania floty. WÊród
nich na pierwszym miejscu nale˝y wymieniç 7 transportowców typu
DDeellvvaarr , zbudowanych w latach 1978 - 1982 przez stoczní  Karachi SY
w Pakistanie 26. WypornoÊç tych jednostek wynosi 1 300 t (900 grt) przy
wymiarach 63,5 x 11 x 3 m. Nap´d zapewniajà 2 silniki wysokopr´˝ne
MAN G5V-23 5/33 ATL o ∏àcznej mocy 1 560 KM, dzí ki którym mak-
symalna pr´dkoÊç mieÊci sí  w przedziale 9 -11 w´z∏ów. Uzbrojenie sta-
nowi 1 podwójnie sprz´˝one dzia∏ko plot. kal. 23 mm L/87 ZSU-23-2,
a wyposa˝enie radar nawigacyjny Decca 1226. Za∏oga liczy 20 maryna-
rzy i oficerów.

Licznà grup  ́stanowià tendry typu HHeennddiijjaann , których 13 zbudowa-
nych w stoczni Damen w Hardinxveld (Holandia) oraz Martyr Darvish
Marine Industries w Bandar Abbas, wesz∏o do s∏u˝by w latach 1985 -
1999 27. WypornoÊç pe∏na tendrów wynosi 650 t przy wymiarach 50,8 x
10,2 x 2,7 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne MWM
TBD604V12 o ∏àcznej mocy 2 162 KM, które zapewniajà pr´dkoÊç 25
w´z∏ów. Moc elektrowni pok∏adowej 180 kW.

Uzbrojenie stanowi dzia∏ko plot. kal. 20 mm L/90 Oerlikon GAM-
-BO1, a wyposa˝enie radar nawigacyjny Decca 2070A. Za∏oga liczy 15
marynarzy i oficerów, zaÊ jednostki mogà przewoziç 90-100 ludzi.

Flota dysponuje równie  ̋ zbiornikowcami zaopatrzeniowymi z
prawdziwego zdarzenia. Pierwszy z nich 431 KKhhaarrgg powsta∏ w brytyj-
skiej stoczni Swan Hunter w Wallsend-on-Tyne w latach 1978 - 1980.
WypornoÊç pe∏na jednostki, która mo˝e przewoziç paliwo oraz amuni-
cj́  wynosi 33 014 t (21 100 grt, 20 000 dwt) przy d∏ugoÊci ca∏kowitej
207,2 m, szerokoÊci 25,5 m i zanurzeniu 9,1 m. Nap´d stanowi turbina

FLOTY ÂWIATA

78 NNrr  5566  ((66//22000022)) ••  OOKKRR¢¢TTYY  WWOOJJEENNNNEE

Typ patrolowca Lata produkcji Liczba jednostek WypornoÊç t Pr´dkoÊç  w Za∏oga

MIG-S-2600 ? 6 80/ 85 35 10

MIG-G-1900 1992 10 28/ 30 36 8

MIG-G-1800 ? 50 28/ 30 18 10

MIG-G-1200 ? ? 8 23 15

MIG-G-0900 ? ? 5 30 3

MIG-G-0790 ? ? 2,3 40 2

MIG-G-0700 ? ? 1,7 35 2

MIG-G-0500 ? ? 1,1 40 2

BOGHAMMAR 1986 32 6,4 45 6

24. sà to 24 FFaarrssii, 25 SSaarrddaahhsstt oraz 23 SSaabb  SSaahheell
25. sà to 21 HHeejjaazz, 22 KKaarraabbaallaa oraz 23 AAmmiirr
26. CChhaarraakk, CChhiirroooo, DDaayyeeeerr, DDiilliimm, DDeellvvaarr, SSiirrjjaann oraz SSoouurroouu
27. BBaakkhhttaarraann,,  KKoorraammsshhaahhrr, HHeennddiijjaann, KKaallaatt, KKoonnaarraakk, GGeennaavvaahh, SSiirriikk, GGaavveetteerr,

MMooggaann, NNaayybbaanndd, RRoossttaamm oraz NNaayyrraanndd, cztery ostatnie jednostki zosta∏y zbudowane
w stoczni iraƒskiej

Kuter rakietowy typu Houdong w czasie prób na wodach chiƒskich.
fot. Internet



parowa Westinghouse o mocy 26 870 KM, zaopatrywana w par  ́przez
2 kot∏y Babcock-Wilcox. Maksymalna pr´dkoÊç 21,5 w´z∏a. Moc elek-
trowni pok∏adowej 7 000 kW.

Uzbrojenie sk∏ada sí  z 1 uniwersalnego dzia∏a kal. 76 mm L/62
OTOBreda  oraz 6 podwójnie sprz´˝onych dzia∏ek plot. kal. 23 mm
L/87 ZSU-23-2. Okr´t posiada làdowisko i hangar w którym mo˝e
przyjmowaç 3 Êmig∏owce wielkoÊci „Sea King“.

Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje 2 radary nawigacyjne Decca
1226 oraz zestaw TACAN URN-20. 

Za∏oga liczy 248 marynarzy i oficerów.
Dwa mniejsze zbiornikowce zaopatrzeniowe powsta∏y w latach 1973

- 1974 w niemieckiej stoczni C. Lühring w Brake 28. WypornoÊç pe∏na
zbiornikowców wynosi 4 673 t (3 186 grt/ 3 250 dwt) przy wymiarach
108 x 16,6 x 4,5 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne MAN R6V
52/56 o ∏àcznej mocy 12 000 KM, dzí ki którym jednostki mogà rozwi-
jaç pr´dkoÊç 20 w´z∏ów. Zasí g 3 500 Mm przy 16 w´z∏ach.

Uzbrojenie obejmuje 1 podwójnie sprz´˝one dzia∏ko plot. kal.
23 mm L/80, 2 pojedyncze dzia∏ka plot. kal. 20 mm Oerlikon GAM-
-BO1 oraz 2 r´czne wyrzutnie rakiet plot. SA-7 „Grail“, zaÊ wyposa˝e-
nie elektroniczne obejmuje radary nawigacyjne Decca 1226 i 1229.
Okr´ty posiadajà làdowisko wraz z teleskopowym hangarem.

Za∏oga liczy 60 marynarzy i oficerów.
Na pok∏adzie jednostki o numerze taktycznym 442211 w grudniu 1998

roku dosz∏o w porcie Bandar Abbas do eksplozji w wyniku której zgi-
n ∏́o 5 cz∏onków za∏ogi, a dalszych 10 odnios∏o rany.

Do zaopatrywania w wod  ́odleg∏ych garnizonów na wyspach Zato-
ki Perskiej s∏u˝à zbiornikowce wodne 411 KKaannggaann oraz 412 TTaahheerrii ,
zbudowane w roku 1978 w Indiach. Ich pe∏na wypornoÊç wynosi
12 000 t (9 430 dwt) przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 148 m, szerokoÊci 21,5 m
i zanurzeniu 5 m. Silnik wysokopr´˝ny MAN 7L52/55A o mocy 7 385
KM zapewnia pr´dkoÊç 12 w´z∏ów. Uzbrojenie jednostek stanowi 1
podwójnie sprz´˝one dzia∏ko plot. kal. 23 mm L/87 ZSU-23-2 oraz 2
pojedyncze km-y kal. 12,7 mm. Liczàca 20 cz∏onków za∏oga dysponuje
radarem nawigacyjnym Decca 1229.

We flocie iraƒskiej pe∏ni te  ̋ s∏u˝b  ́ okr´t hydrograficzny typu
BBuusshheehhrr--aa o wypornoÊci oko∏o 3 000 t przy wymiarach 67 x 14 x 6 m.
Nazwa jednostki oraz bli̋ sze dane nie sà znane.

Funkcj́  jednostki szkolnej pe∏ni 155 HHaammzzeerr (eks-Sharokh, eks-
MSC 276), dawny amerykaƒski drewniany tra∏owiec typu Falcon zbu-
dowany w roku 1958. WypornoÊç standard jednostki wynosi 320 t, a
pe∏na odpowiednio 378 t przy wymiarach 43 x 8 x 2,6 m. Nap´d stano-
wià 2 silniki wysokopr´˝ne GM Electromotive Div 8-268A o ∏àcznej
mocy 890 KM, zapewniajàce pr´dkoÊç 12,5 w´z∏a. Zasí g wynosi 2 500
Mm przy 10 w´z∏ach, a zapas paliw 27 t.

Do jednostek szkolnych nale˝y równie  ̋seria 10 kutrów typu QQaa’’eemm
zbudowanych w latach dziewí çdziesiàtych przez Iranian Defence Ma-
rine Industries o wypornoÊci 65 t przy d∏ugoÊci 18,8 m i szerokoÊci
6,5 m, z których co najmniej 2 pe∏nià s∏u˝b  ́na wodach Morza Kaspij-
skiego.

Niewàtpliwie najstarszà iraƒskà jednostkà pomocniczà jest okr´t
warsztatowy 441 CChhaahh  BBaahhaarr (eks-amerykaƒski Amphion), zbudowa-
ny jeszcze w latach 1944 - 1946, a pe∏niàcy s∏u˝b  ́od roku 1971. Wypor-
noÊç standardowa okr´tu wynosi 8 670 t, a pe∏na odpowiednio 14 450
t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 150 m,

SzerokoÊci 21,4 m i zanurzeniu 8,4 m. Nap´d stanowi turbina paro-
wa o mocy 8 500 KM, zasilana parà przez 2 kot∏y Foster-Wheeler „D“,
która zapewnia pr´dkoÊç maksymalnà 16 w´z∏ów. Zasí g 13 950 Mm
przy 11,5 w´z∏a, a normalny zapas paliwa 1 850 t. moc elektrowni po-
k∏adowych 3 600 kW.

Jednostka posiada pomieszczenia umo l̋iwiajàce zaokr´towanie li-
czàcej 921 marynarzy i oficerów za∏ogi. Z uwagi na wiek i stopieƒ zu-

˝ycia jednostka pe∏ni obecnie funkcj́  stacjonarnego zaplecza remon-
towego w bazie Bandar Abbas.

Tabor p∏ywajàcy uzupe∏niajà 2 typy samobie˝nych barek paliwowych
pochodzàcych z lat osiemdziesiàtych, które cz´sto sà wykorzystywane
w celach komercyjnych. Do pierwszego typu, zbudowanego w Holan-
dii, nale˝à 3 jednostki 29 o wypornoÊci oko∏o 800 t (400 grt/ 540 dwt)
przy wymiarach 40 x 10 x 2,6 m. Dzí ki 2 silnikom wysokopr´˝nym o
∏àcznej mocy 730 KM barki mogà rozwijaç pr´dkoÊç 6 w´z∏ów.

Dwie jednostki drugiego typu KKsseeww powsta∏y w stoczni w Karachi
(Pakistan) 30. Ich wymiary wynoszà 30,5 x 9,3 x 1,8 m (195 grt/200 dwt),
zaÊ 2 silniki wysokopr´˝ne MWM o ∏àcznej mocy 326 KM zapewniajà
pr´dkoÊç 8 w´z∏ów.

W tej samej stoczni powsta∏y równie  ̋2 samobie˝ne barki wodne
11770011 oraz 11770022 o wypornoÊci pe∏nej oko∏o 2 100 t (1 410 grt) przy wy-
miarach 65 x 13 x 2,6 m.

Uzupe∏nienie zespo∏u jednostek pomocniczych stanowi grupa 9 ho-
lowników, w tym 7 du˝ych i 2 ma∏ych portowych. Wszystkie jednostki
tej klasy zosta∏y zbudowane w stoczniach zagranicznych, z czego 2 na-
byto w 1974 roku z „drugiej r´ki“. WypornoÊç du˝ych holowników wa-
ha sí  w przedziale 300 - 320 t, a ich pr´dkoÊç wynosi 11,5 - 12 w´z∏ów,
natomiast jednostki portowe sà mniejsze - 91 grt.

**                **                **
Marynarka wojenna Iranu sk∏ada sí  obecnie przede wszystkim z

jednostek pochodzàcych z zakupów jeszcze w czasach szacha, które
mimo skromnych prób modernizacji starzejà sí  w sposób nieub∏aga-
ny. Na ten stan floty k∏adà sí  cieniem zarówno d∏ugotrwa∏a, krwawa
wojna z Irakiem jak i lata przymusowej izolacji na arenie mí dzynaro-
dowej. Poza zakupem 3 rosyjskich okr´tów podwodnych oraz wprowa-
dzeniem na uzbrojenie chiƒskich przeciwokr´towych pocisków rakie-
towych, pozosta∏e „nowoÊci“ ograniczajà sí  jedynie do niewielkich
lekkich jednostek uderzeniowych dla potrzeb PASDARAN. 

W∏asne stocznie podj́ ∏y co prawda budow  ́korwet z uzbrojeniem
rakietowym typu ZZoollffaaqqaarr  o wypornoÊci oko∏o 1 000 t i pr´dkoÊci 30
w´z∏ów, lecz z uwagi na brak doÊwiadczenia i koniecznoÊç dokonywa-
nia zakupów poza granicami prawie 70% wyposa˝enia i uzbrojenia,
przebiega ona powoli i nic nie wskazuje by prototyp wszed∏ do s∏u˝by
przed koƒcem 2003 roku. Równie  ̋podj́ te w paêdzierniku 2001 roku
rozmowy z rosyjskà stocznià Siwiernaja Wierf w Sankt Petersburgu w
sprawie zakupu za kwot  ́150 mln USD co najmniej 1 fregaty proj.
20382 nie zosta∏y do chwili obecnej ostatecznie sfinalizowane, co ozna-
cza, ˝e trzon floty Iranu nadal tworzyç b´dà posiadane przestarza∏e
okr´ty. Powiedzmy wí cej w sytuacji mí dzynarodowej, jaka powsta∏a
po 11 wrzeÊnia 2001 roku, realne szanse Iranu na modernizacj́  swej
floty sà raczej niewielkie. 
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Pod banderà Êw. Andrzeja.

Rola Floty Czarnomorskiej
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map i szkiców 4, Wydawnictwo

Naukowe Akademii Pedagogicz-

nej Kraków 2002, cena?

Zmagania wojenne na mo-
rzach i oceanach Êwiata, jakie
rozegra∏y si´ w czasie II wojny
Êwiatowej, przes∏oni∏y w∏aÊci-
wie wszystko to co dzia∏o si´
wczeÊniej. Mimo, ˝e od zakoƒ-
czenia tych zmagaƒ min´∏o ju˝
blisko 60 lat i w tym okresie
Êwiatem wstrzàsn´∏o co naj-
mniej kilka pot´˝nych, acz nie
globalnych w swej skali kon-
fliktów, to jednak problematy-
ka II wojny Êwiatowej nadal
dominuje w piÊmiennictwie
tak naukowym jak i popular-
nym. Stàd te˝ z tym wi´kszà
satysfakcjà nale˝y odnotowaç
pozycj´ poÊwi´conà pewnym
wycinkowym zagadnieniom
I wojny Êwiatowej na morzu,
jakà jest praca kolegi Marka
Herma, pracownika naukowe-
go i profesjonalnego historyka
publikujàcego równie˝ na ∏a-
mach „OW”, zatytu∏owa-
nà Pod banderà Âw. Andrzeja
— Rola Floty Czarnomorskiej
w realizacji koncepcji strate-
gicznych (militarnych) Rosji
w latach 1914-1917, a wyda-
na w cyklu Prac Monograficz-
nych przez Wydawnictwo Na-
ukowe Akademii Pedagogicz-
nej w Krakowie w roku 2002.
Satysfakcja jest tym wi´ksza,
˝e nieliczne wydane dotàd
w naszym kraju publikacje do-
tyczàce dzia∏aƒ morskich doby
I wojny Êwiatowej, poÊwi´cone
by∏y w zasadzie jedynie zagad-
nieniom generalnym takim jak
operacje okr´tów podwodnych
czy jednostek korsarskich,

ewentualnie kluczowym bi-
twom jak starcie falklandzkie
czy jutlandzkie. Tak na dobrà
spraw´ „dziewiczymi” pozosta-
∏y nadal dzia∏ania na innych
teatrach wojennych takich jak
nasz Ba∏tyk, Morze Âródziem-
ne czy wreszcie Morze Czarne,
które swà uwag´ poÊwi´ci∏ au-
tor pracy. Akwen czarnomor-
ski ma te˝ jeszcze pewne
szczególne znaczenie senty-
mentalno-emocjonalne, bo-
wiem w∏aÊnie tam dzia∏ali
w rosyjskiej flocie oficerowie,
którzy póêniej k∏adli podstawy
organizacyjne rozwoju mary-
narki wojennej w Polsce, tacy
jak kontradm. Kazimierz Po-
r´bski, kontradm. Wac∏aw
K∏oczkowski czy kpt. I rangi
Jerzy Âwirski. 

Dla Rosji, której spora
cz´Êç obrotów handlowych po-
chodzi∏a z ziem po∏o˝onych
nad Morzem Czarnym, kwestia
statusu cieÊnin tureckich od-
grywa∏a zawsze istotnà wag´,
co nabra∏o szczególnego zna-
czenia w koƒcu XIX wieku,
gdy postanowienia traktatu
paryskiego z roku 1856
(po przegranej wojnie krym-
skiej) oraz konwencji londyƒ-
skiej z 1871, sta∏y si´ rzeczywi-
stym hamulcem dalszego roz-
woju gospodarczego. Trudno
nie wspomnieç te˝ o rosyjskich
aspiracjach politycznych skie-
rowanych na Pó∏wysep Ba∏kaƒ-
ski.. Zbli˝enie niemiecko-tu-
reckie tak na niwie gospodar-
czej jak i militarnej, czego wy-
razem byli doradcy wojskowi
na czele z gen. von. Sanders
oraz zamówienie nowych okr´-
tów liniowych — drednotów,
powa˝nie niepokoi∏o Rosj´,
stanowiàc naruszenie stanu
pewnej delikatnej równowagi,
jaki wytworzy∏ si´ po zakoƒ-
czeniu wojen ba∏kaƒskich.

W tych okolicznoÊciach opa-
nowanie cieÊnin tureckich
w drodze zabiegów politycz-
nych bàdê dzia∏aƒ czysto mili-
tarnych, sta∏o si´ celem rosyj-
skiej polityki warunkujàcym
ewentualnà dalszà ekspansj´
na Morze Âródziemne i Bliski
Wschód.

Po zaprezentowaniu rozwo-
ju sytuacji mi´dzynarodowej
w basenie Morza Czarnego,
autor przedstawi∏ stan flot wo-
jennych paƒstw czarnomor-
skich w roku 1914, ze szczegól-
nym akcentem na g∏ówne
„osoby dramatu” — Rosj´
i Turcj´. Realne wzmocnienie
Floty Czarnomorskiej — 3
drednoty typu Impieratrica

Marija znajdowa∏y si´ wówczas
jeszcze w ró˝nych stadiach bu-
dowy, co powodowa∏o, ˝e
przeciwstawiç Turcji mo˝-
na by∏o jedynie 7 pancerni-
ków-predrednotów. Na szcz´-
Êcie równie˝ wzmocnienie flo-
ty tureckiej w postaci eks-nie-
mieckich krà˝owników linio-
wego i lekkiego, by∏o mniejsze
od oczekiwanego, z racji skon-
fiskowania ca∏ego szeregu bu-
dowanych okr´tów, w tym 2
drednotów, przez Wielkà Bry-
tani´ latem 1914 po wybuchu
I wojny Êwiatowej. Potencja∏
flot Bu∏garii i Rumunii sk∏ada-
jàcych si´ z nielicznych starych
i niewielkich okr´tów nie
przedstawia∏ ˝adnej wartoÊci.

Niespodziewany atak floty
tureckiej na rosyjskie bazy
w nocy z 28/29 paêdziernika
1914 roku, choç spowodowa∏
pewne straty, nie doprowadzi∏
automatycznie do wybuchu
wojny, którà Turcja wypowie-
dzia∏a oficjalnie paƒstwom
Ententy dopiero 12 listopada
1914. Kolejne cztery rozdzia∏y
poÊwi´cone zosta∏y kampa-
niom lat 1914,1915,1916 oraz
1917, przy czym w ka˝dym
przypadku g∏ówna uwaga zo-
sta∏a skoncentrowana na rosyj-
skich dzia∏aniach przeciwko
tureckim liniom komunikacyj-
nym i wybrze˝om. Nader istot-
ny by∏ równie˝ udzia∏ Floty
Czarnomorskiej we wsparciu
rosyjskich dzia∏aƒ làdowych
prowadzonych w pó∏nocno-
-wschodniej Turcji — operacje
erzurumska i trapezuncka
1916 roku. Tym samym autor
dokona∏ syntetycznego opisu
podstawowych rosyjskich ope-
racji prowadzonych w czasie
I wojny Êwiatowej na wodach
Morza Czarnego, w kilku przy-
padkach ilustrujàc je szkicami
dzia∏aƒ. Wspomniano równie˝
o przygotowywanej i organizo-
wanej od roku 1916 operacji
desantowej w Bosforze, którà
zamierzano zrealizowaç w ro-
ku 1917, wysadzajàc liczàce
oko∏o 200 — 250 tys. ˝o∏nierzy
si∏y z zadaniem opanowania
cieÊnin i samego Stambu∏u.
Upadek monarchii w wyniku
rewolucji lutowej 1917 i po-
wsta∏y w jej nast´pstwie total-
ny chaos w kraju uniemo˝liwi-
∏y urzeczywistnienie tych am-
bitnych zamiarów. 

Przystàpienie do wojny
w roku 1915 Bu∏garii po stro-
nie paƒstw centralnych,
a w 1916 Rumunii po stronie
Ententy rozszerzy∏o zakres
dzia∏aƒ Floty Czarnomorskiej,

która otrzyma∏a nowe zadania
zwiàzane mi´dzy innymi z pró-
bà neutralizacji niemieckiej
bazy okr´tów podwodnych
w rejonie Warny. Tymczasem
s∏aba militarnie Rumunia jako
sojusznik spowodowa∏a ko-
niecznoÊç zaanga˝owania cz´-
Êci rosyjskich sil do obrony
delty Dunaju i rumuƒskiego
wybrze˝a.

Niewàtpliwym walor pracy
stanowià jej za∏àczniki obej-
mujàce bardzo szczegó∏owe
wykazy okr´tów (∏àcznie ze
zmobilizowanymi) wchodzà-
cych w sk∏ad rosyjskiej Floty
Czarnomorskiej oraz floty tu-
reckiej operujàcej na Morzu
Czarnym wraz z podstawowy-
mi danymi taktyczno-technicz-
nymi, a w przypadku jednostek
zatopionych równie˝ notkami
informujàcymi o okoliczno-
Êciach tego zdarzenia. Warto
zwróciç uwag´, ˝e zw∏aszcza
w przypadku floty pod banderà
Âw. Andrzeja wspomniany wy-
kaz jest o wiele pe∏niejszy
od zamieszczonego w znanej
ksià˝ce Gozdawa-Go∏´biow-
ski. J., Wywerka-Prekurat T.,
Pierwsza wojna Êwiatowa
na morzu. Publikacja zaopa-
trzona jest oraz nazw statków
i okr´tów, zaÊ jej obszerna, bo
liczàca prócz opublikowanych
dokumentów pierwotnych
równie˝ 115 pozycji literaturo-
wych, bibliografia, umo˝liwia
ewentualnym zainteresowa-
nym czytelnikom poszerzenie
zakresu swej wiedzy.

Materia∏ ikonograficzny jest
skromny i sk∏adajàcy si´ w du-
˝ej mierze z fotografii „sztan-
darowych”, cz´sto publikowa-
nych, co stanowiç mo˝e pe-
wien niedostatek pracy, ale
z drugiej strony oryginalnych
zdj´ç, zw∏aszcza okr´tów floty
tureckiej mo˝na szukaç z przy-
s∏owiowà Êwiecà.

Reasumujàc, ksià˝ka Marka
Herma Pod banderà Âw. An-
drzeja — Rola Floty Czarno-
morskiej w realizacji koncepcji
strategicznych (militarnych)
Rosji w latach 1914-1917 daje
chyba najpe∏niejszy we wspó∏-
czesnym piÊmiennictwie pol-
skim obraz dzia∏aƒ Floty Czar-
nomorskiej w dobie I wojny
Êwiatowej, co powoduje, ˝e
ka˝dy kogo interesuje historia
zmagaƒ morskich tej epoki wi-
nien si´ z nià zapoznaç.
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