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\ A /zW^2^u 2 75. rocznic^ bitwy o Midway 

V V zdecydowalismysi? przypomniec Panstwu 

historic samolotu Grumman TBF/TBM Avanger 

- jednego z najstynniejszych poktadowych samo¬ 

lotow torpedowo-bombowych okresu li wojny 

swiatowej. Maszyny te mogiy pomiescic cata tor¬ 

pedo w iuku bombowyrn, co byio ewenementem 

wsrod samolotow tej klasy. Avengery byty rowniez 

wyposazone w system sktadania skrzydet wzdtuz 

kadtuba, ktory pozwalat diametralnie zmniejszyc 

powierzchni?, jak$ zajmowaty na poktadach iotni- 

skowcow, dzi?ki czemu mozliwe by+o hangarowa- 

nie wiekszej iiczby samolotow. 

Odbiegaj^c od dziaian wojennych na Pacyfiku, 

zach?camy do zapoznania si? z tekstem dotycza- 

cym rozbudowy floty niszczycieli we Francji po 

zakonczeniu f wojny swiatowej. Po konferencji 

rozbrojeniowej w Waszyngtonie w 1922 r. Fran- 

cuzi przyjeli koncepcj? budowyduzych niszczycieli 

przewyzszajqcych pr?dko$cig i si+g uzbrojenia ich 

zagranicznych odpowiednikow. Jak koncepcja ta 

sprawdzita si? w starciu z rzeczywistosci^, b?d$ 

mogli Panstwo dowledziec si? z artykutu Jana 

Radziemskiego. 

W cyklu opracowan 3D tym razem prezen- 

tujemy wtoski pancernik „Vittorio Veneto", czyli 

jeden z czterech pancernikow typu Littorio, kto- 

re nalezaty do najnowoczesniejszych okr?tow 

okresu I f wojny swiatowej, ale nigdy w petni me 

wykorzystaty swojego potencjatu. Autorem tekstu 

i wizualizacji jest Carlo Cestra. 

0 tym, jak wieiki wpiyw na koncepcj? rozwoju 

nowych typow okr?tow ZSRR po zakonczeniu 

li wojny swiatowej miaty decyzje podejmowane 

przez Jozefa Stalina, przeczytacie Panstwo wdru- 

gim artykuie Jana Radziemskiego, ktory doktadnie 

opisat rozwoj okr?toweskortowych typu Sokot. 

Dodatkiem do numeru sq rysunki przedsta- 

wiajacejaponski lekki krazownik„Yahagi". Ich au¬ 

torem jest Mariusz Motyka, 

Zyczymy przyjemnej lektury! 
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Grumman TBF/TBM Avenger po tragicznym 

debiucie podczas bitwy o Midway w krotkim 

czasie stat sie jednym z najlepszych samolotow 

poktadowych drugiej wojny swiatowej. Wraz 

z mysliwskim Grummanem F6F Hellcat 

i Douglasem SBD Daunt/ess wniost ogromny 

wktad w zwyciestwo na Pacyftku.4 
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Grumman TBF/TBM Avenger po tra- 
gicznym debiucie podczas bitwy o Mi¬ 
dway w krotkim czasie staf si? jednym 
z najlepszych samolotow poktadowych 
drugiej wojny swiatowej. Wraz z my- 
sliwskim Grummanem F6F Hellcat i Do- 
ugiasem SBD Daunt/ess wniosf ogromny 
wkfad w zwyci?stwo na Pacyfiku. Aven- * 
gery walczyty rowniez na wielu innych, M 
czasem mniej znanych, teatrach dziafari , 
- takze z duzymi sukcesami. S 



Grumman TBF-1 Avenger na win- 
dzie transportowej jednego z lot- 
niskowcow, 1942 lub 1943 rok. 
Samoiot to najprawdopodobniej 
maszyna o oumerze seryjnym 
00564 [Fot. US Navy vT3 Nayal 
History and Heritage Commandj 

Matthew WILLIS 

ROZWOJ KONSTRUKCJI 

W 1937 roku US Navy zaprezentowata nowy sa- 
molot pokladowy zaprojektowany do atakow tor- 
pedowych i klasycznych bombardowan z !otu po- 
ziomego. Byl nim Douglas TBD Devastator - w petni 
metalowy, wolnonosny jednoptat, ktory zast^pit 
dwupiatowe maszyny Martin T4M i BM. Devastator 
byt jednym z wielu typdw nowych maszyn, ktore 
powstawaty na duz^ skal? po znaczgcej moderni- 
zacji lotnictwa marynarki wojennej w 1934 roku, 

W owyrn ozasie TBD byt najnowoczesniejszym 
samolotem poktadowym na swiecie. Marynarki 
wojenne innych krajow wciqz polegaty na dwu- 
platowych samolotach torpedowych. W Japonii 
i Wielkiej Brytanii dwupiatowce wprowadzano 
jeszcze w 1936 roku. Gdy TBD wszedf do stuzby, 
jednop+atowe maszyny torpedowe innych krajow 
pozostawaty za nim daleko w tyle. Naiezy jednak 
pamiptac, ze rozwoj konstrukcji lotniczych w dru- 
giej poiowie lat 30. XX wieku by! bardzo dyna- 



miczny. Na poczgtku 1939 roku US Navy uznato 
maszyny TBD za przestarzate. 

W marcu 1939 roku Biuro Aeronautyki Marynar- 
ki Wojennej (Navy's Bureau of Aeronautics) stworzy- 
to list? wymagari wobec samolotu majqcego zast^pic 
TBD. Dotyczytyone przede wszystkim poprawy osi^- 
gow: pr?dkosc maksymalna miata wynosic 480 km/h 
(wzrost o ponad 150 km/h w porownaniu do TBD), 
zasi?g 1600 km z 22,5-calowg torpedo Mk XI11 (dwa 
razy wi?kszy niz TBD). Wymagano, by tadunek bom- 
bowy lubtorpeda byty wcatosci przenoszone wluku 
bombowym. Samolot miat bye rowniez wyposazony 
w obronn^ wiezyezk? strzeleckq. 

Tak wysokie osiqgi wymagaty skonstruowania 
zupetnie nowego silnika, o wiele mocniejszego od 
Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp, ktory nap?- 
dzat TBD. Nowe, chtodzone powietrzem siiniki 
gwiazdowe (wuktadzie podwojnej gwiazdy) skon- 

Pierwszy prototyp Avengera - 
Grumman XBTF-1 na iotnisku 
National Advisory Committee for 
Aeronautics (NACA) w Langley 
[Fot. NACA] 

Rywal Avengera w wyscigu o pozy- 
cj§ giownego samolotu torpedujq- 
cego US Navy - Vought XBTU-1, 
ktory byt pozniej produkowany 
w male] liezbie w zaktadach Con¬ 
solidated pod oznaezeniem TBY. 
Maszyny tego typu siuzyly jednak 
wy^czniejakosamolotytreningo- 
we [Fot. US Navy] 

struowane wwytworni Wright oraz Pratt & Whit¬ 
ney potencjalnie oferowaty dwukrotnie wi?kszg 
moc niz Twin Wasp. 

Zespof konstrukcyjny Grummana, pod przewod- 
nictwem Williama T. Schwendlera, zaproponowat 
projekt maszyny, ktora miata wiele wspolnego z li- 
nig mysliwcow F4F i F6F. Bardzo podobna byta 
konstrukeja skrzydet i usterzenia, a takze kadtub, 
ktory otrzymat beezkowaty ksztatt. Wprowadzono 
tez taki sam jak w przypadku wspomnianych my¬ 
sliwcow mechanizm sktadania skrzydet. Pozwaiat 
on na ztozenie ich wzdtuz kadtuba, co znaeznie 
zmniejszato zajmowang przestrzen hangarowg. 
Byto to typowe dia Grummana rozwigzanie. Zdecy- 
dowano rowniez o skonstruowaniu zupetnie nowej 
wiezyezki strzeieckiej specjalnie dia potrzeb no¬ 
wego samolotu, zamiast skorzystac z istniejgcych 
modeli. Wiezyczka zostaia zaprojektowana przez 



Grumman Avenger 

bytego inzyniera General Electric - Oscara Olsena 
- ktory zrezygnowaf z konwencjonainego,- hydrau- 
licznego lub pneumatycznego systemu nap^dzania 
na rzecz zupefnie nowego rozwi^zania, jakim by+o 

, zastosowanie dwoch, odpowiedniQ przerobionych 
i zmniejszonych elektrycznych silnikow przemysto- 
wych: W wiezy zamontowano pojedynczy karabin 
rmaszynowy-kal 0,50 cala (12,7 mm).-Uzbrojenie 
obronne uzupeiniat wewnptrzny karabin maszy- 
nowy kal 0,30 cala (7,62 mm} w spodniej czpsci 

■ kadfuba, tuz za iukiem bombowym, ktory pozwaiat 
na ostrzat w dolnej strefie pod ogortem. Do tego 

Grumman TBF-18-T-l z 8. Dywi- 
zjonu Torpedowego, czylt pierw- 
szej jednostki frontowej, ktora 
uzytkowaia Avengery. Maszyn$ 
uwieczniono podczas prac przygo- 
towawczych na lotnisku w Norfolk 
w Wirginii. Warto zwrocic uwag? 
na nietypowe dla samolotow TBF 
przed majem 1942 roku malowa- 
nie stem kierunku w czerwono- 
-biaie pasy [Fot. US Navy] 

dochodzil pojedynczy karabin maszynowy kal. 0,50 
cala zamontowany w przedniej cz^sci kadluba i po- 
zwalajgcy na strzelanie na wprost. 

Grumman zdecydowal si§ na montaz 1600-kon- 
nego silnika Wright R-260Q Double Cyclone.- Miai 
on mniejszg moc niz drugi z oferowanych modeti 
- Pratt & Whitney R-2800 - ale mogt bye szybeiej 

. dostppny. 
• Po upadku Francji w 1940 roku i coraz wi§k- 

szym prawdopodobienstwie wybuchu wojny na 
Pacyfiku wzrosla presja, by jak. najszybciej za- 

■ stgpic przestarza+e TBD. Wgrudniu 1940 roku, 

Prawdopodobnie ten sam samolot. 8-T-l bytj'edynym Avengerem, ktory przetrwal atak na japohskgflot? podczas bitwy o Midway. W nalocie wzi^fo udziatszesc Avengerow 
- powrocittylkoten. Pitot I radiooperator byli ranni, a strzelec poktadowy zgin^f |Fot. US Navy] 

OKRETY 7 



Grumman TBF-1 Avenger z Naval Air Station w Norfolk 
w Wirginii podczas treningu w przeprowadzaniu atakow 
torpedowych w listopadzie 1942 roku. Torpeda zrzucana przez 
najbiizszego Avengera to Mk XIII zdrewnianym stabiiizatorem 
[Fot. US Navy via Naval History and Heritage Command] 

zanim prototyp TBF by! w pelni gotowy, zamo- 
wiono 285 maszyn ..prosto z deski kresiarskiej". 
Pierwszy prototyp, oznaczonyjako XTBF-1, wzbit 
si? w powietrze 1 sierpnia 1941 roku. Piiotem 
oblatywaczem byt gtowny inzynier Grummana 
- Bob Hall. Pierwsze loty byiy krotkie. Maszyna 
byia obiecujgca, aie pilot stwierdzH kiika istot- 
nych trudnosci zwigzanych z pilotazem. Srodek 

ci?zkosci znajdowat si? za daieko z tytu samo- 
iotu, co zmusifo konstruktorow do przediuzenia 
cz?sci nosowej i przesuni?cia silnika bardzie] do 
przodu. Statecznosc podtuzna i kierunkowa byty 
niewystarczajgce, w zwiqzku z tym powi?kszono 
stateczniki poziome i dodano pietw? przed sta- 
tecznikiem pionowym. Mimo to samolot nadal 
zmagat sie z problemami zwigzanymi ze stabilno- 

TBF-l Avenger z dywizjonu VT-10 przygotowuje sif do startu 
z pokfadu USS ..Enterprise" podczas bitwy o Wyspy Santa 
Cruz, By I a to cz$sc strategicznie waznej kampanii na Wyspach 
Salomona. Obstuga trzyma tabiice z wypisanym kursem 
i pr^dkoscig japonskiego lotniskowca oraz informacR by nie 
czekacna samoloty z USS,.Hornet" 26 pazdziernika 1942 roku 
[Fot. US Navy via Nava! History and Heritage Command] 



Grumman Avenger 

Zatadunek torpedy Mk XIII do kotmory bombowej 
TBF-1 stacjonujqcego na poktadzie USS ^Lexington" 

(CV-16), 12 wrzesfiia 1943 roku [Fot. US Navy via 
Naval History and Heritage Command] 



scia' lotu. Choc byt stabiiny w osi podtuznej, sity 
dziatajace na drgzek byty zbyt duze, by moc je 
zaakceptowac, a statecznosc podczas slizgow na 
skrzydto byta nadal staba. Probiemy probowano 
rozwigzac, stosujac roznego rodzaju wywazenia 
rogowe na sterach wysokosci. Niestety, gdy sity 
na drgzku udawato si? zmniejszyc, nadaf spadata' 
statecznosc. Porzucono wi?c wywazenia rogowe 
i przekonstruowano stery wysokosci, przesuwajac 
zawiasy nieco bardziej do tytu i dodajac klapke 
wywazajaca. Problem zostat rozwiazany, aie - co 
zaskakujqce - z niejasnych przyczyn zmian nie 
wprowadzono w serii produkcyjnej. 

Jak si? okazaio, spadek stabilnosci podtuznej 
podczas slizgow na skrzydto byt spowodowany 
obszerna owiewkg kabiny zatogi, ktora zastaniata 
prawie cata ptetw? przed statecznikiem pionowym. 
Problem rozwiazano poprzez dodanie niewieikiej 
listwy stabilizujacej pod ogonem, ktorg usuni?to 
w koiejnych modelach ze wzgl?du na instalacj? 
haka do Igdowania. Prpdkosc maksymalna XTBF 
nie osiggnpta zaktadanych 480'km/h, ale 435 km/h 
na putapie 3.6 km i tak dawato wynik o ponad 100 
km/h lepszy niz w przypadku TBD. 

Zestawiente gtownych typow 
maszyn wykorzystywanych przez 
Fieet Air Arm pod koniec II wojny 
swiatowej, Od lewej: Fairey Barra¬ 
cuda Mk! I, Grumman Avenger Mk I, 
Fairey Firefly F Mk!, Supermarine 
Seafire F Mk XV, Grumman Hellcat 
Mk II, Gru mman Martlet M k V oraz 
Vought Corsair Mk IV [Fot zbiory 
autoraj 

TBM-3 z VC-83 z USS „Sargent 
Bay” (CVE-83), lato 1945 r. [Rys. 
Arkadiusz Wrobel 

W pazdzierniku projekt oftcjalnie otrzymat na- 
zw? „Avenger” oraz oznaczenie TBF. Na poczgtku1 
grudnia pierwszy prototyp rozbit'si? i ulegt cat- 
kowitemu zniszczeniu, ale zatoga sktadajgca si? 
z dwoch iotnikow zdotata uratowac si? na spa- 
dochronach. Co ciekawe, wypadek nie wptyngt 
negatywnie na projekt. Drugi prototyp byt niemal 
ukohczony - przygotowano go do lotowtestowych 
juz trzy tygodnie po katastrofne. 

Zaledwie dwa dni po oblocie drugiego prototypu 
XTBF w powietrze wzniost si? rowniez rywaiizujacy 
z Grummanem Vought XTBU-1 (pozniej nazwany 
„Sea Wolf'). Maszyna byta ci?zsza od Avengera, ale 
miata lepsze osiggi. Mogta rozwingc ponad 480 km/h 
i posiadata zasi?g wynoszgcy 2400 km. Niestety 
rozwoj samolotu zahamowaty dwa wypadki, ktore 
doprowadzity do powaznych uszkodzeh prototypu. 
W zwigzku z tym postanowiono przesungc priory- 
tet na rozwoj i produkcj? mysliwskich F4U Corsair. 
Zamowiono 1100 Sea Wolfow wfabryce Consolida¬ 
ted-Vu I tee, ale kolejne opoznienia spowodowaty, ze 
zanim maszyna byta gotowa do produkcji, Avenger 
miat juz solidnie ustabilizowang pozycj? jako stan- 
dardowy samolot torpedowy US Navy. 

10 OKRF.TY 



Grumman Avenger 

CHRZEST BOJOWY 

Grumman robit wszystko, co mozliwe, abyjak naj- 
szybciej dostarczyc marynarce wojennej pierwszg 
seri? produkcyjng, oznaczonqjakoTBF-1. Pierwsze 
maszyny przekazano w styczniu 1942 roku, tuz po 
przystqpieniu Stanow Zjednoczonych do 11 wojny 
swiatowej. 

Pierwszym dywizjonem, ktory otrzymat bom- 
bowce TBF, byf VT-8 stacjonujgcy na poktadzie 
lotniskowca USS ,,Hornet’1. Samoloty miaty trafic na 
okr?t wiosn^ 1942 roku, ale „Hornet” wyruszat na 
rejs szkoleniowy juz w marcu, dlatego dowodca dy- 
wizjonu VT-8 - Lt/Cdr John Waldron - postanowit, 
ze jednostka zostanie na l^dzie, aby testowac nowe 
samoloty i szykowac je do gotowosci operacyjnej. 
Personel Grummana stale wspotpracowaf z dywi¬ 
zjonem, co zaowocowato wprowadzaniem kolej- 
nych ulepszertwkonstrukcji samolotu. Na pocz$tku 
maja dywizjon byf w petni przezbrojony na samo¬ 
loty TBF-1, ale wipkszosc personelu przebywafa 
na morzu wraz z „Hornetem". Jak wspomina-f jeden 
z pilotow dywizjonu VT-8 - Albert Earnest: „perso- 

nel latajgcy byt pod wrazeniem osi^gow i udzwigu 
Avenge ra w porownaniu do samolotowTBD”. 

Po kilku tygodniach TBF-y uznano za gotowe do 
stuzby. Zatogi oraz maszyny zatadowano na statki 
i przetransportowano do Pearl Harbor, gdzie do- 
tarty 28 maja. Niestetyznowu min?iy sipz„Horne- 
tem”. Mimo to US Navy postanowito wystac zespot 
szesciu samolotow na Midway, aby wzmocnic sity 
obronne wyspy (spodziewano si? juz japonskiego 
ataku). 1 czerwca Avengery wyruszyty w licz^cq 
ponad 1900 km trasp. 



Trzydni pozniej wykrytojapohskqflot? 240 km 
od Midway. Debiut bojowy Avenge row nie napa- 
wat optymizmem. TBF-y, wraz z mieszankg innych 
maszyn z szeregow USMC i USAAF, podj^ly raczej 
nieskoordynowany atak na japonskie okr^ty. Gdy 
tylko flota przeciwnika znalazta si^ w zasi^gu wzro- 
ku, maszyny VT-8 zostaty zaatakowane przez grup? 
japonskich mysllwcow Zero. Bez wfasnej oslony my~ 
sliwskiej misjazmienita si§ wrzez. Pi?cAvengerow 
zostafo zestrzelonych... Jedyny ocalaty samolot 
odniost powazne uszkodzenia, ale zdofat zrzucic 
torpedo w kierunku lekkiego kr^zownika lub nisz- 
czyciela. Pilotem tej maszyny byf Albert K. „Bert" 
Earnest Jego samolot byt w optakanym stanie. Nie 
dziaiat system hydrauiiczny, linki steru wysokosci 

Grumman TBM-3 Avenger oraz 
Curtiss SB2C HeMver z USS „ Es¬ 
sex" zrzucajg bomby na Hakodate 
w Japonii. Lipiec 1945 roku. Nad 
lewymi skrzydtami widoczne osto- 
ny radarow [Fot. US Navy] 

Zestrzelony D4Y Judy minimalnie 
mija poktad USS „Yorktown” za- 
ttoczony Hellcatami, Avengerami 
i Helldiverami. Ofensywa Task For¬ 
ce 58 na Okinawa 29 marca 1945 
roku [Fot. zbiory autora] 

zostaty przestrzelone, drzwi komory bombowej 
byty otwarte, a kompas przestai dziatac. W waice 
zginqt strzelec Jay D. Manning, a radiooperator 
Harry H. Ferrier byt nieprzytomny. Mimo tak roz- 
legtych uszkodzen Earnest zdotat doprowadzie 
samolot do bazy, kieruj^c si§ na wysokt stup dymu 
widoczny nad Midway (pality si§ skiady paliwa). Za 
swoj wyczyn otrzymat dwa medale Navy Cross - 
pierwszy za przeprowadzenieataku wtakci^zkich 
warunkach, drugi za heroiczny powrot do bazy na 
ci^zko uszkodzonym samolocie. 

Avenger Earnesta - TBF-1 (nr fabryczny 00380) 
o kodzie bocznym 8-T-l - zainkasowaf co najmniej 
64 trafienia pociskami kal. 7,7 mm i dziewi^doma 
pociskami z dziatek kal. 20 mm. Mimo ze misja dy- 
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wizjonu VT-8 zakohczyta sip tragicznie, uwidocznila 
ogromn^ przewagp Avengera nad swoim poprzed- 
nikiem (TBD Devastator), a mianowicie jego solid- 
nose i duz^odpornosena uszkodzenia. Samolot byl 
lepiej opancerzony i posiadal samouszczelniajqce 
sip zbiorniki paliwa, co sprawiaio, ze nawet po- 
waznte uszkodzony mogt wrocic do bazy. US Navy 
wyciggnpto wnioski z tej iekcji i poprawito taktykp 
wykorzystywania samolotow torpedowych. Od 
tej pory miaty one latac z oston^ mysiiwsk^ i nie 
atakowac duzyeh sit nawodnych matymi grupami. 
Udoskonalono rowniez torpedp MkXIM, ktora byta 
wyjgtkowo nieskuteezna w 1942 roku. Wprowa- 
dzone zmiany w konstrukcji torpedy zwipkszyty 

HMS illustrious" w powojennej 
roll lotniskowcatreningowego. Na 
poktadzie widoczne samoloty Seo 
Fury, Avenger i Firefly w barwach 
hoienderskich |Fot. zbiory autora] 

TBM-3 z VC-9 z lotniskowca USS 
„Natoma Bay” (CVE-62), lato 
1945 r. {Rys. Arkadi usz WrobelJ 

jej niezawodnosc. Wzrosta wysokosc i prpdkosc, 
z ktorej mozna byto zrzucac, co dawato piiotom 
wipksze szanse na skuteezny atak i szybkie wyrwa- 
nie sip z pola ostrzatu. 

StUZBA NA PACYFIKU 

W 1942 roku wersja TBF-1 zostata zastqpiona 
wersjqTBF-lC, ktora miata wzmocnione uzbroje- 
nie ofensywne (trzy km-y kal. 0,50 ca!a), uiepszone 
wyposazenie radiowe i dodatkowe zbiorniki paliwa. 
Poniewaz si Inik pozostat ten sam, wzrost masy samo- 
lotu poskutkowat spadkiem osi^gow. Prpdkosc mak- 
symalna spadta do 410 km/h na wysokosd 3,6 km. 
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Pierwsza powazna odpowiedz US Navy prze- 
ciwko sifom japohskim na Pacyfiku mtala miejsce 
podczas bitwy koto wschodnich Wysp Salomona. 
Byt to obszar strategicznie wazny dia obu stron. 

Japonskie bazy lotnicze w tym regionie powaz- 
nie zagrazaty Nowej Zelandii i Australii, z kolei dla 
Amerykanow wyspy stanowity doskonate bazy 
wypadowe do ofensywy w kierunku Filipin. Japon- 
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zniwelowac zagrozenie nalotami ze strony japori- 
sktego lotnictwa stacjonuj$cego na l^dzie, Wkrotce 
po zwyd?stwie w bitwie o Midway zacz?to przygo- 
towania do walk o Wyspy Saiomona. Date ataku 
ustalono na pierwsze dni sierpnia. Wsparcie lot- 
nicze mialy gwarantowac dywizjony stacjonujgce 
na lotniskowcach USS ..Saratoga", USS ..Enterpri- 
se” oraz dopiero przerzuconego z Atlantyku USS 
„Wasp”. 

W tym czasie maszyny TBD byty w szybkim 
tempie wycofywane ze stuzby we flocie Pacyfiku 
i zast?powane Avengerami. Byto to konieczne row- 
niez dlatego, ze po bitwie o Midway w szeregach 
US Navy pozostato tyiko 39 Devastatorow. 

Maszyny z dywizjonu VT-8 zostaly przebazowa- 
ne z ..Horneta” na ..Saratog?”, ale pierwsze Aven- 
gery, ktore weszty do akcji na Wyspach Saiomona, 
pochodzily z dywizjonu VT-7 stacjonujgcego na 
USS „Wasp”. Dziewi?c samoiotow wystartowa- 
to rankiem 7 sierpnia (pierwszego dnia inwazji) 
i zbombardowato umocnienia na wyspie Makambo 
oraz wi?zienie na wyspie Tulagi. Zrzucono bomby 
o wagomiarze 226 kg (500 lb}, ktore zniszczyty 
umocnienia wroga i pozwoiity sitom amerykanskim 
na natarcie w gl^b wysp. Pozniej maszyny z dywi¬ 
zjonu VT-8, operuj^ce z pokfadu USS ,.Saratoga”, 
zbombardowaty stanowiska wroga i patroiowafy 
obszary pomi?dzy wyspami, poszukujqcjaponskich 
jednostek nawodnych, 

W dniu 23 sierpnia stato si? oczywiste, ze Japon- 
czycy nadciggajq z kontratakiem. Samoioty z USS 
..Enterprise" wykryty nad ranem sity sktadaj^ce si? 
z lotniskowca, dwoch krgzownikow i niszczycieia. 
Wysfano grup? uderzeniowq zfozong m.in, z Aven- 
gerow z dywizjonu VT-3 (USS ..Enterprise”), ktora za- 
atakowata bombami iotniskowiec ..Ryujo” Nast?pnie 
do bardziej skoncentrowanego ataku ruszyly Daun- 
tiessy, a na koniec uzbrojone w torpedy Avengery 
z ..Saratogi” Samoioty z dywizjonu VT-8 zaliczyty 
jedno pewne i dwa prawdopodobne trafienia torpe- 
dami w juz uszkodzony Iotniskowiec, co spowodo- 
waio jeszcze rozleglejsze zniszczenia. Zanotowano 
rowniez trafienia w niszczyciel i krgzownik. Kolejna 
grupa uderzeniowa z ..Saratogi" wykryfa inny zespot 
japoriskich okr?tow, Zalogi Avengerow przepro- 
wadzity atak torpedowy na ci?zki krqzownik, mimo 
silnego ostrzatu przedwlotniczego, i prawdopodob- 
nie udafo im si? trafic wrogi okr?t. Stracono dwie 
z pi?ciu maszyn bior$cych udziaf w nalocie. W tym 
samym czasie Avengery z USS ..Enterprise” zgiosity 
zestrzeienie japortskiego bombowca nurkuj^cego, 
ktory atakowat ich macierzysty Iotniskowiec. Nie- 
stety, nie zlokalizowano japonskiej grupy, w sktad 
ktorej wchodzify dwa lotniskowce, dlatego USS „Sa- 
ratoga" i USS ..Enterprise” staty si? celem zmaso- 
wanego ataku powietrznego. Silom amerykanskim 
udafo si? jednak pozostacwwalce. 

Amerykanie caty czas szykowali si? na koiejne 
silne nafotyzpowietrza.alecios padtspod wody.31 
sierpnia USS ..Saratoga” zostaf storpedowany przez 
japoriski okr?t podwodny. Avengery z dywizjonu 
VT-8 przerzucono na iotnisko Henderson Field na 
Guadalcanal, aby dotqczyty do tzw. Cactus Air Force 
broni^cego zdobytych przez wojska amerykariskie 
wysp. Avengery stuzyfy w bardzo spartansktch wa- 
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runkach i cz?sto dochodzito do sytuacji, w ktorych 
do lotu by+y sprawne jeden lub dwa samoloty. Uszko- 
dzona ..Saratoga" zastapit USS,.Hornet”. 

Japonska marynarka wojenna zebrata sity pod 
koniec pazdziernika i szykowata si? do kolejnych 
atakow. Avengery z dywizjonu VT-6 oraz z pokiadu 
USS ..Hornet” dolaczyiy do ataku na nadciggajqce 
lotniskowce ..Shokaku” \ ..Zuiho". Zostaiy przechwy- 
cone przez japonskie mysliwce poktadowe w drodze 
do celu. Utracono trzy samoloty, a formacja rozpadia 
si? na dwie grupy. Zatogi Avengerow nie odnalaziy 
gtownej grupy uderzeniowej, aie napotkaty i za- 
atakowaty krqzownik ..Chikuma". Zgfoszono kilka 

Avengery AS.4 (do walki z okr?ta- 
mi podwodnymi) z 820. Dywrzjo- 
nu na poktadzie HMS,.Centaur”, 
wsrod nich widoczne maszyny 
o numeracti XB448 „372/C" oraz 
,,378/C”. Towarzyszq im mysiiwce 
Hawker Sea Fury [Fot. zbiory au- 
tora] 

trafien torpedami. Druga fala amerykanskich sa- 
molotow rowniez nie odnalazta giownych sit japori- 
skich, ale zaatakowata kotejny kr^zownik. Zazarta 
walka toczyla si? takze nad amerykanskim zespo- 
iem lotniskowcow. ..Enterprise” i ..Hornet” zostaty 
powaznie uszkodzone. Doszto tez do bardzo groz- 
nego wypadku. Jeden z postrzeianych Avengerow 
wodowat i zgubit topped?, ktora ugodzifa niszczyciel 
USS ..Porter”, powaznie go uszkadzajgc - zaioga 
musiaia pozniej opuscic jednostk?. Warto dodac, 
ze Avengery z dywizjonu VT-8 miaiy swoj udziat 
w zatopieniu pancernika ..Hiei”, ale miato to miejsce 
dopiero 13 listopada. 

Avenger AS.4 startuje z poktadu HMS ..Centaur”. Kolejna maszyna czeka na swojq kolej wraz 
z mysliweami Hawker Sea Fury. FAA przywroci-fa do skizby kilka Avengerow w latach 50. ze wzgl^du 
na opoznienia z wprowadzertiem do Itnii samolotow do walki z okr?tami podwodnymi Fairey Garoiet. 
Rok 1954 lub 1955 [Fot. zbiory autoral 
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Kolejng duzg ofensyw^ wojsk amerykanskich 
na Pacyfiku przeprowadzono na Wyspach Gilber¬ 
ts i Wyspach Marshalla w 1943 roku. Do stuzby 
powrocif naprawiony ..Enterprise". Jeden z Avenge- 
row stacjonuj^cych na jego poktadzie, jako pierw- 
szy samolot w US Navy, zostat wykorzystany do 
kontroli powietrznej w nocy. Samolot wyposazono 
w radar, ktory wykrywat intruzowzblizajgcych si$ 
do okr^tow. Wkrotce ..straznika" zacz^ly osfaniac 
mysliwce F6F, ktore przechwytywaty nadlatuj^ce 
wrogie maszyny. W niedtugim czasie wobec tego 
typu nocnych zespotow zacz^to stosowac nazwp 
„Bat Team". 

Stale wzrastaia liczba dywizjonow wyposazo- 
nych w Avenge ry, Samoloty zaczpty stuzyc nie tylko 
na poktadach lotniskowcow podstawowych, ale 
takze na mniejszych lotniskowcach: lekkich i eskor- 
towych. Samoloty TBF dobrze sprawdzaiy sip w roli 
maszyn torpedowych, ale ich duzy udzwig i do- 
bre osi^gi przy ekonomicznych parametrach lotu 
sprawiaty, ze zaczpto je wykorzystywac rowniez 
jako wsparcie Izejszych bombowcow. Wzipty one 
czynny udziat w walkach o poszczegolne wysepki 
Wysp Gilberts i Wysp Marshalla, a pozniej na wo- 
dach centralnego Pacyfiku. 

Wersje TBF-1 i TBF-1C zostaty zast^pione 
przez wariant TBF-3 (TBF-2 nigdy nie wszedf do 
produkcji). Nowy model wyposazono w mocniej- 
szy silnik Wright R-2600-20 o mocy 1900 koni 
mechanicznych. Wzmocniono rowniez konstruk- 
cjp skrzydef, ktore wyposazono w zaczepy pozwa- 
laj^ce na przenoszenie roinorodnych podwieszen, 
wtym rakiet i dodatkowych zbiornikow paliwa. 
Zaktady Grummana byty catkowicie skupione 

na produkcji mysliwcow F6F, dlatego TBF-3 by! 
budowany w petni przez Eastern Aircraft, czyii 
oddziat General Motors. Od tej pory maszyna 
nosita oznaczenie TBM-3 (Eastern Aircraft wy- 
produkowaty rowniez 550 sztuk TBM-1 i ponad 
2000TBM-1C). 

W SKtADZIE FLEET AIR ARM 

Na poczqtku 1943 roku Avengery zaczpty rowniez 
trafiac do Sii Powietrznych Brytyjskiej Marynarki 
Wojennej (Royal Navy’s Fleet Air Arm) w ramach 
programu Lend-Lease. W brytyjskich barwach 

TBM-3Rwykorzystywanyjakopo- 
kladowy samolot transportowy. 
Lata 50, XX wieku |Fot. Domena 
pubficzna] 

Dwa Avengery (o numerach NZ2504oraz NZ2527) zSit Powietrznych Nowej Zelandii (RNZAF) sfotografowane niedfugo pozakohczenfu II wojny swiatowej. Nowa Zelandia 
by!a jednym z trzech kraj'ow, ktore lataty bojowo na Avengerach. Po wojnte samoloty RNZAF nadal wykorzystywano do zadah pomocniczyeh. Warto zwrocic uwage na 
brak wiezyczek strzeleckich. Samolot o numerze NZ2527 ma namalowane na spodzie czarno-zotte pasy - byio to typowe oznaczenie dia maszyn wykorzystywanych do 
holowania rykawow do strzelah [Fot zbiory autora] 
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samototy otrzymaty nazwq Tarpon, ale w 1944 
roku powrocono do oryginainej amerykanskiej 
nazwy. Pierwszym dywizjonem FAA wyposazonym 
w Avengery byt 832. Dywizjon NAS (Nava! Air Squ- 
adron), ktory wspotpracowat z Amerykanami. Jed- 
nostka otrzymata maszyny w wersji TBF-1 i sluzyia 
na pokiadzie FiMS ..Victorious", wspierajac dziata- 
nia US Navy na Pacyfiku. Po powrocie do Wielkiej 
Brytanii 832. Dywizjon NAS zostat przezbrojony 
w Tarpony Mk I w standardzie FAA, po czym jed- 
nostkq wystano do walki przeciwko niemieckiej 
flocie na Morzu Potnocnym. 

Dywizjony Fleet Air Arm wyposazone w Aven¬ 
gery wykonywaty rozne zadania. Byty to zarowno 
patrole przeciwokrqtom podwodnymjak t wsparcie 
iotnicze konwojow morskich Na Morzu Srodziem- 
nym i do Rosji. Maszyny operowaty z poktadow ma- 
tych lotniskowcoweskortowych. Czasami tworzono 
wowczas mieszane dywizjony wyposazone w Aven¬ 
gery i mysiiwce F4F Wildcat 848. Dywizjon NAS 
przeniesiono do zadan obrony wybrzeza (Coastal 
Command) dla zapewnienia osiony statkom desan- 
towym podczas operacji ,.Overlord”, czyli inwazji na 
Francjq wczerwcu 1944 roku. Innajednostka - 846. 
Dywizjon NAS - stawiat zapory minowe u wybrzeza 
Norwegii. Wiqkszosc dywizjonow FAA wyposazo- 
nych w Avengery zostata jednak przeniesiona na 
Daleki Wschod (wiosna 1944 roku), gdzie zastq- 
pity samototy Fairey Barracuda. Specyfika dziatah 
na froncie dalekowschodnim sprawiata, ze zasiqg 
i udzwig Avengerow byty pozqdanymi cechami, 
mimo ze Barracudy byty iepszymi samolotami tor- 
pedowymi (Avenger nie mogt przenosic standardo- 
wej brytyjskiej torpedy lotniczej) i bombowcami 
nurkujqcymi, Misje bombowe wykonywano w gtqbi 
terytorium wroga, a znacznie rzadziej przeciwko 
jednostkom morskim, dlatego zdecydowano siq na 
wykorzystanie Avengerow. Przyktadem mogq bye 
bombardowania we wschodnich Indiach wiosnq 
i wczesnym latem 1944 roku. Warto wspomniec 
rowniez o dywizjonach 820. NAS (z grupy lotniczej 
stacjonujqcej na HMS ^Indefatigable31) oraz 845, NAS 
(HMS ^Illustrious”), ktorewziqtyudziat watakach na 
raftnerie naftowe w Sourabaja i Palembang. 

Avengery lataty takze w sktadzie nowozelandz- 
kich sit powietrznych (Royal New Zealand Air For¬ 
ce), ktore uzytkowaty48 maszyn TBF-1 od wrze- 
snia 1943 roku. Przeznaczono je do patrolowania 
tras morskich w miejsce przestarzatych i wystuzo- 
nych dwuptatowych maszyn Vickers Vincent. 

DALSZE WALKI NA PACYFIKU 

Podczas walk o Wyspy Marshal la Avengery byty 
w samym centrum ciqzkich stare. 16 lutego 1944 
roku zaczqt siq dwudniowy, zmasowany atak na 
japohskie kotwicowisko w Truk. Zrzucono 400 ton 
bomb i torped, zatopiono 37 japohskich jednostek 
nawodnych o tqcznym tonazu 200 000 ton. Moc- 
no uszkodzono rowniez sktady paliwa i instalacje 
porto we. 

Wzrastajqca liezba Avengerow wyposazonych 
w radary pozwoiita w koheu na pierwszy nalot 
noeny przeprowadzony z poktadu iotniskowca. 
Doswiadczenie wlotach nocnych miatjuz dywizjon 
VT-10 (USS ..Enterprise1') wyposazony w samoloty 
TBF-1C. Podczas pierwszego nalotu uszkodzono 
wiele okrqtow zakotwiczonych w zatoce portowej. 
Pozniej formowano kolejne nocne dywizjony torpe- 
dowe wyposazone w samoloty TBM-3D. 

Avengery z dywizjonu VT-2 (USS „Bunker Hill"), 
VT-8 (USS ..Hornet”) oraz VT-16 (USS ..Lexington") 
potozyty rozlegte zapory minowe na morskich po- 
dejsciach do Palaus, wiqzqc wiele japohskich jed¬ 
nostek nawodnych w atolu, skqd nie mogty wyjsc 
na otwarte wody. 

Latem 1944 roku ofensywa amerykahska prze- 
niosta sip na Mariany, gdzie doszto do stynnego 
..wspaniatego odstrzatu indykownad Marianami” 
(JMananas Turkey Shoot). Avengery bqdqce czqsciq 
Task Force 58 zbombardowaty lotnisko na Guam, 
a nastqpnego dnia wziqty udziat w nalocie na ucho- 
dzqce okrqty japonskie. Misjq przeprowadzono 
na maksymalnym zasiqgu samolotow. Lotnikom 
udato siq zatopic lotniskowiec ..Hiyo” i uszkodzic 
trzy kolejne, Okupiono to jednak duzymi stratami. 
Wiele Avengerow utracono w wyniku wyezerpa- 
nia paliwa. W pazdzierniku miata miejsce bitwa 

Gru mman TBF- 1C Avenger (nu mer 
seryjny NZ2510) z 30. Dywizjonu 
Sit Powietrznych Nowej Zelandii. 
Zdjgcie wykonano w Turtle Bay na 
wyspie Espiritu Santo w archipela- 
gu Nowe Hebrydy. Samolot otrzy- 
mat liter? kodow^ „J" jak .Joker" 
[Fot. Domena pubiiczna] 
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w Zatoce Leyte, ktora zakohczyta si? praktycznym 
unieszkodliwieniem sit marynarki wojennej Cesar- 
stwa Japonii, 

Probiemy wcigz stwarzaty amerykanskie tor- 
pedy Mk Xill, choc i tak byty zrtacznie mniej za- 
wodne niz w czasie bitwy o Midway. W zwigzku 
z tym niektore dywizjony, np. VT-20, stosowaty 
taktyke zrzucania podtuznie utozonych bomb prze- 
ciwpancernych (jedna za drugg), ktore stanowity 
alternatywp dla torped, choc trzeba byto zrzucac 
je odpowiednio pozniej niz torpedy. Byto to sku- 
teczne rozwi^zanie przeciwko lekko opancerzonym 
jednostkom. Gdy tradycyjne torpedy dziataty, byty 
bardzo skuteczne. Potwierdza to atak Avengerow 
z Dywizjonu VT-20, w wyniku ktorego dziob nisz- 
czyciela „Hayashimo" zostat zupetnie odstrzelony. 
Sukcesem byt rbwniez nalot torpedowy na pancer- 
nik „Musashi", ktory 24 pazdziernika otrzymat me 
mniej niz 19 trafien. W wyniku rozlegtych uszko- 
dzeh okrpt zatonqt. 

Na poczqtku 1945 roku Avengery z FAA i US 
Navy byty zaangazowane w cipzkie ataki na ce!e na- 
ziemne, majqce nacelu usunipcie wojskjaponskich 
z kolejnych wysp. Brytyjskie zatogi Avengerow wy- 
konaty setki misji bojowych podczas waik o wyspy 
Sakishima Gunto. W tym samym okresie Ameryka- 
nie atakowali Formosp. W iutym 1945 roku Aven¬ 
gery z poktadu USS „Yorktown'’ i weterana wojny na 
Pacyfiku - USS Saratoga” - przeprowadzity naloty 
w rejonie Tokio, zanim przeniesiono je do walk na 
Iwo Jimie. Twierdza, w jakq zamieniono tp wulka- 
nicznp wyspp, stanowita potencjafne zagrozenie dla 
zajptych przez Amerykanow Wysp Marianskich, 
z ktorych planowano przeprowadzic ostateczna 
inwazjp na Japonip. Avengery kontynuowaty naloty 
na japonskie wyspy zarowno w dzieh, jak i w nocy. 
Operowano przedewszystkimz poktadu USS „En- 
terprise”, ktory petnit rolp bazy wypadowej dla noc- 
nych wypraw az do konca wojny. 

PO WOJNIE 

Kanadyjskt AS.3M Avenger z dtu- 
gim rurowym masztem wykrywa- 
cza anomalii podwodriych (MAD) 
zamontowanym z lewej strony 
tylnej cz^sci kadkiba [Fot. Dome- 
na pubiiczna} 

guzikow, ktore mogtes nacisnqc, by samoiot zrobii cos 
za ciebie. Na szczescie nigdy nie musieiismy zrzucac 
torped, bo byto to dose straszne zadanie... 

W przypadku bombardowania z iotu nurkowego 
Avenger nadawai sip raezej do bombardowania z ptyt- 
szego nurkowania [glide bombing - przyp. redakcji], 
w przeciwienstwie do Barracudy, ktora posiadata ha- 
mulce aerodynamiezne i rzeczywiscie byta rasowym 
nurkowcem. Avenger ze swoim ppkatym nosem i pro- 
stym cetownikiem do strzelania z km-u stuzqcym jako 
ceiownik do bombardowania, nie dawat wielkich szans 
na trafienie w to, w co akurat celowates. Z drugiej strony 
byt to bardzo wygodny samotot, ktorym zrzucitismy 
wiele ton bomb. Byt bardzo odporny, co zawsze jest 
przydatnq cechqw przypadku bojowej maszyny, Mogtes 
nim soiidnie „przywaiic" w pas startowy i w wkkszosci 
przypadkow samoiot niewiele sobie z tego robii. □ 

Ttumaczyt: Stanistaw Powata-Niedzwiecki 
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W okresie mi^dzy dwiema wielkimi 
wojnami Francja stworzyta nowoczesng 
flot§ wyposazon^ w okr^ty o wysokich 
walorach bojowych i ciekawych rozwi$- 
zaniach technicznych. Powod do szcze- 
golnej dumy Francuzom dawaty lekkie 
si+y uderzeniowe (torpedowe). Wtasnie 
w tej klasie okr^tow - niszczydeli - wy- 
konano gigantyczny skok do przodu. Po- 
cz^tek nie nalezat do latwych. Francja 
konczyia pierwszy konflikt swiatowy 
bez ani jednego niszczyciela (odpowia- 
daj^cego wspofczesnemu poziomowi) 
w sktadzie floty. Za to do drugiej wojny 
swiatowej przyst^pita z 70 niszczycie- 
iami i torpedowcami, z ktorych zaden 
nie przekroczyl wieku 13 lat. Obok 
mtodego wieku francuskie niszczycie- 
le nalezaiy do najszybszych i najlepiej 
uzbrojonych. 

..Jaguar11 - protopiastafrancuskich 
wtelkich niszczyciefi 

Jan RADZIEMSKI 

KRAJOBRAZ PO BITWIE 

Pierwsza wojna swiatowa skupiata uwag? Francji 
glownie na froncie Igdowym, ktory pochtaniai nie 
tylko wi?kszosc rezerw ludzkich, aie i materiato- 
wych. Marynarka wojenna wtych warunkach nie 
mogfa liczyc na wzmocnienie. Wszystkie progra- 
my okrptowe zosta+y zamrozone. Nieuniknione 
podczas wojny straty, z mafymi wyj^tkami, nie 
byfy uzupefniane nowymi okr?tami. Dlatego po 
zakonczeniu dzia+ah wojennych Marine Nationa- 
le stradfa dystans do czo+owych pot?g morskich 
(Angiii i Stanow Zjednoczonych). Flota, ktora jesz- 
cze cwierc wieku temu pretendowafa do drugiego 
miejsca na swiecie, utracifa swoj$ potpg?. Ogoiny 
tonaz okr?tow bojowych skurczyt si? z 690 tys. ton 
w 1914 roku do 485 tys. ton w 1920 roku. W naj- 
gorszym stanie znajdowafy si? si+y torpedowe. Na 
progu i wojny swiatowej Francja dysponowaia 35 
niszczycielami i az 180 torpedowcami, chociaz te 
ostatnie byly praktycznie bezwartosciowe. W trak- 
cie wojny flota wzbogaciia si? tylko o dwa okrety 
tej klasy. W zwi$zku z niedoborem okr?tow tej 



Niszczyciele i torpedowce Marine Nationale 1922-1942 

„Lynx" (X 42) - seryjny niszczyciel artylerii. Wspomniane okr?ty staty si? j^drem fran- 
typj Jaguar cuskich sit lekkich w latach 20. XX wieku. Zdobyte 

w ten sposob doswiadczenie okazato si? bezcenne 
i stato si? baza do opracowania projektow nowo- 
czesnych francuskich niszczycieli2. 

kategorii i brakiem mozliwosci budowy ich w kra- 
ju Francuzi zamowili seri? niszczycieii w Japonii. 
W momencie zakohczenia wojny Marine Nationa- 
ie posiadata tyiko 31 niszczycieli, ktore od biedy 
mozna nazwac nowoczesnymi. Na poczqtku iat 
20. francuskie niszczyciele wyraznie ust?powaty 
pod wzgl?dem walorow bojowych zagranicznym 
odpowiednikom. Przede wszystkim byty to okr?ty 
mate i stabo uzbrojone, w dodatku niezbyt szyb- 
kie. Ocalate po wojnie niszczyciele i torpedowce 
stanowity istna mozaik? typow, poczynajac od 
800-tonowych niszczycieii typu Buckiie poprzez 
zarekwirowaneeks-argentynskie Aventurierdoja- 
ponskich nabytkow typu Arab. To mi?dzynarodowe 
„towarzystwo” wyglgdato na mocno przestarzate 
i w duzym stopniu zuzyte. 

Uwzglpdniajac te okolicznosci, niezwykie cen- 
nym nabytkiem okazaty si? otrzymane w ramach 
reparacji wojennych niemieckie i austro-w?gierskie 
niszczyciele. W sktad francuskie] floty weszto 10 
okr?tow: dwa typu Rageot de la Touche (dawne H 
146 i H 147), cztery typu Chastang (dawne S 133, 
S 134, S 135, S 139), pojedyncze egzemplarze Bu- 
ino (dawny V 130), „Pierre Durand" (dawny V 79), 
„Amiral Senes" (dawny S 113) i „Matelot Leblanc” 
(dawny ..Dukla”)1. 

Poznanie konstrukcji tych okr?tow i ich walo- 
row eksploatacyjnych stato si? doskonata szkota 
dla francuskich konstruktorow. Szczegoine wraze- 
nie wywarty na nich niezawodne sitownie, silna ar- 
tyleria i nowoczesne przyrzady kierowania ogniem 

STRATEGIA ROZWOJU LEKKICH 
Sit UDERZENIOWYCH 

Duzy wptyw na przyjpt^ strategi? rozwoju lek¬ 
kich sit floty wywarta konferencja rozbrojeniowa 
w Waszyngtonie (1922). Ustalone wowczas limity 
przyznaj^ce Francji 655 000 ton dla okr?tow bo¬ 
jowych i 150 000 ton dla jednostek pomocniczych 
zepchn?ty Franc]? na poziom rywaiizacji z flotg 
wtoska. Morska strategia Francji musiata ulec istot- 
nemu przewartosciowaniu. Zamiast rywaiizacji 
z Anglip na oceanach, teraz uwag? nalezato skupic 
na Morzu Srodztemnym i Wtochach jako najbar- 
dziej prawdopodobnym przeciwniku. Szybkie uzy- 
skanie przewagi nad nowym rywalem wymagato 
niekonwencjonalnego podejscia do strategi! rozwo¬ 
ju sit morskich. Francuzi wpadli na oryginalny po- 
myst stworzenia lekkich sit uderzeniowych poprzez 
budow? duzych torpedowo-artyleryjskich okrptow 
dysponujqcych przewaga prpdkosci i sity uzbroje- 
nia nad zagranicznymi niszczycielami. Liczba ta- 
kich okr?tow musiata bye sit$ rzeezy ograniezona, 
ale pocieszano st? mysl^, ze ich ponadprzeci?tne 
zdolnosci bojowe zrekompensuja ich mniejsza licz- 
b?. Uzupetnienie flotyll wielkich niszczycieli miaty 

Czterokominowy „Bison" o cha- 
rakterystyeznym ksztatcie rufy 
z dwiema zrzutniamt bomb gJ^bi- 
nowych 

-P -S# 
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stanowic - takze budowanewograniczonej liczbie „Epervier"(-2} typu Bison St?pk§ pod okr^tem potozono w 1913 r, Byt to 
- niszczyciele .standardowe”3. 

Wszystkie prace koncepcyjne i projektowe nad 
nowymi okr^tami skoncentrowano w Oddziale 
Technicznym (Service Technique des Constructions 
etArmes Navales) Ministerstwa Marynarki. W od- 
roznieniuod Brytyjczykowfrancuscy specjalisci nie 
widzieli potrzeby korzystania z doswiadczenia firm 
prywatnych, Wyj^tek robiono tylko w przypadku 
konstrukcji sitowni okr?towych. 

PIERWSZE PROBY, NIE 
ZAWSZE UDANE... 
Pierwszym krokiem na drodze ku modernizacji sit 
lekkich byto dokohczenie budowy (podjetej jesz- 
cze przed wojn^) niszczyciela „Enseigne Gabold”. 

trzeci okr^t typu Enseigne Roux. Po wybuchu woj- 
ny zostat zakonserwowany i w 1919 r. doczekat si$ 
decyzji o kontynuacji budowy. Projekt poddano 
korekcle, dzi^ki czemu jego wypornosc wzrosta do 
9501. Po raz pierwszy na fraricuskim okr^cie zain- 
stalowano turbiny parowe Parsonsa. Na probach 
niszczyciel przekroczyt zarowno projektowang 
moc turbin (26000zamiast 20000 KM)Jak i pr?d- 
kosc (33 w?zty zamiast 31). Uzbrojenie stanowity 
trzy pojedyncze dziaia kalibru 100 mm rozmiesz- 
czone iiniowo (na dziobie w superpozycji). Kaliber 
wyrzutni torped zwi^kszono do 550 mm. Okr^t 
otrzymai tez uzbrojenie przeciwlotnicze w postaci 
dziata kalibru 75 mm. Mozna powledziec, ze tym 
niszczycieiem Francuzi zakonczyii pewien etap, bo- 
wiem pod wzgl^dem wtasciwosci taktyczno-tech- 

Typ Jaguar (1926) 
Wypornosc: 21261 std, (2700) 30701 petna. Wymiary: 126r78 
x 11,32 x 4,1 (3,65) m. Sitownia parowoturbinowa o mocy 50 
000 KM. Pr£dkosc35,5 weztow. Zapas paiiwa 5301 ropy zasi^g 
ptywania 2900 Mm/16 w. Uzbrojenie: 5 x I kaL 130 mm, 2 x 76 
mm plot., 2 x III wt 550 mm,4mbg (zapas 30szt. po 125 kg), 2 
zrzutnie bg (zapas 16 szt. po 240 kg). Zaioga 195 ludzi (w tym 
8 oficerow). W latach 1925-1927 wybudowano 6 jednostek: 
„Chacalws Jaguar” .leopard”, „Lynx” „Panter" i Jigre” 

Niszczyciel „Cassard" typu Vau- 
quelin w trakcie prac wyposaze- 
niowych, Jeszcze bez dziobowych 
wiez artyferii 

Typ Bison (1930 
Wypornosc: 24361 stdT 32001 petna* Wymiary: 130,2 x 11,76 
x 4f68 itl Sitownia parowoturbinowa o mocy 64000 KM. Pr^d- 
kosc 35,5 w^zta* Zapas paliwa 5721 ropy zasi^g ptywania 3450 
Mm/14,5 w. Uzbrojenie: 5 x 1 kaL 138,6 mm, 4 x | kaL 37 mm 
plot, 2 x || kaL 13,2 mm plot, 2 x III wt 550 mm, 2 zrzutnie bg (32 
bg). Zatoga 230 ludzi (w tym 10 oficerow}. W latach 1930-1931 
wybudowano 6 jednostek: „Bison” „GuepardIJ? „Lionri, „Vauban” 
wVerdun” i ^Valmyl 
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nicznych naiezat on do epoki minionej. Jednak dta 

konstruktorow stanowit swoiste „przetarcie’' i po- 

ligon doswiadczalny, przynoszgc korzysci w postaci 

kilku technicznych nowinek. „Enseigne Gabolde" 

wszedt do stuzby w 1923 roku i pozostawat w niej 

do 1938 roku. 

Projekty nowych okr^tow tej klasy zacz^ty za- 

prz^tac uwagp konstruktorow juz od 1920 roku. 

Przygotowane przez nich wstppne projekty du- 

zego niszczyciela i niszczyciela „standardowego" 

z uzbrojeniem sktadaj^cym si^ odpowiednio z pi?ciu 

i czterech dziat kaiibru 100 mm nie wyszty poza 

stadium poczqtkowe. Kaiiber artylerii nie zadowaia! 

dowodztwa floty, ktore zaproponowato dziata kal. 

120 mm, ale i one niezapewniaty przewagi ogniowej 

nad prawdopodobnym przeciwnikiem. W wyscigu 

kali brow zrobiono kolejny krok w kierunku artylerii 

130-milimetrowej z 32-kilogramowym pociskiem 

o zdolnosci przebijania pancerza o grubosci 80 mm 

zdystansu 50-60 kabli.Wtym miejscu trzeba wro- 

cic do spraw zwi$zanych ze strategic i doktryng. 

Kiedy w kwietniu 1922 roku francuski rzgd podjqt 

decyzjp o odnowieniu sit okretowych floty, rozgorza- 

ta dyskusja o przysztym ksztatcie sit torpedowych. 

Miaty one reaiizowac trzy gtowne zadania: prowa- 

dzenie rozpoznania, ochronp (w pierwszym rzpdzie 

przeciwpodwodnp) sitgtownych i aktywnedziatania 

przeciwko sitom gtownym wroga. 

Realizacja wymienionych zadah wymagata od 

okn?tu wysokiej predkosci, duzego zasipgu ptywa- 

nia i sifnego uzbrojenia artyieryjskiego, aby zapew- 

nic przewagp nad nieprzyjacieiem. Predkosc stata 

Wyszczegolni'eme Jaguar” „Navigatori" 

Rok wejscia do sluzby 

Wypornosc t 

1923-1924 1929-1931 

- standard 2126 1944 

- petna 2950 2580 

Wymtary, m 126,78 x 11,32 x 3,65 107,7 x 10,2 x 3,4 

Sitownia 5 kottow, 2 turblny 4kotty, 2 turbiny 

Mocsilowni, KM 50000 50000 

Predkosc maksymatna, w 35,5 38 

Zasieg pfywania, Mm/w 2900/16 3800/18 

Artyferia gl. kaiibru, mm 5 x 1-130/40 3x2-120/50 

Artyleria plot., mm 2 x 1-75/50 2 x 1-40/39; 4 x 2-13,2 

Uzbrojenie torpedowe, mm 2 x 3-550 2x3-533 

Uzbrojenie pop, miny 4mbg, 2 zrzutniebg 2 mbg, 54 miny 

Zaloga, osoby 197 179 

sie pierwszoplanowym taktycznym wskaznikiem 

wielkiego niszczyciela (lidera). Francuzi zaktadali, 

ze majpc przewage 3-4 wpztow, okrpt bpdzie mogt 

uniknqc kontaktu i wybracdogodn^dia siebie pozy- 

cje w razie spotkania z silniejszym przeciwnikiem, 

zas w przypadku duzo stabszego rywala - dogo- 

nic go i zmusic do walki na dogodnym dla siebie 

dystansie. Dziatania przeciwko gtownym sitom 

wroga wymagaty silnego uzbrojenia torpedowe- 

go. W tym przypadku do rozwi^zania pozostawat 

problem liczby torped. Poniewaz francuscy spe- 

cjalisci morscy nie widzieli mozliwosci szybkiego 

N. it' h t” /+ I Prze^adowania wyrzutni podczas boju, jedynym 

Fantasque) na'pochylni stoczni rozwi^zaniem pozostawato zwipkszenie liczby wy- 
Ateliers et Chantiers de la France rzutni torped. Efektywnosc atakow torpedowych 
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zalezata tez od szybkiego zwi?kszenia pr?dkosci 
(poprzez podniesienie cisnienia pary). Spetnienie 
wszystkich wymagan nieuchronnie prowadzifo do 
wzrostu wypornosci. 

W wyniku tych dyskusji wypracowano model 
iekkich sit uderzeniowych floty. Niszczyciele po- 
dzielono na dwie podklasy: duze, o wypornosci 
standardowej przekraczaj^cej 2000 ton, okresla- 
ne mianem contre-torpiiieurs (kontrtorpedowce) 
i mniejsze o wypornosci petnej dochodzpcej do 
2000 ton, kiasyfikowane jako torpHleurs d'escadre 
(torpedowce eskadrowe), ktore w literaturze okre- 
sla si? czasami jako niszczyciele „standardowe"4. 
W latach 1925-1939 do stuzby weszto tqcznie 58 
jednostek obu kategorii: 32 wielkie niszczyciele 
i 26 niszczycieli klasycznych („standardowych”). 
Ich dopetnieniem byto 12 matych, 600-tonowych 
tor ped owed w5. 

WIELKIE NISZCZYCIELE 

Pierwszp seri? szesciu trzykominowych supernisz- 
czycieli typu Jaguar zbudowano wedtug progra* 
mu z 1922 roku. Ich przeznaczeniem byta walka 
z wioskimi „zwiadowcami''. Miaty tez spetniac rol? 
matych krpzownikow. Uzbrojenie ich w pipe po- 
jedynezyeh armat kalibru 130 mm spowodowato 
wzrost wypornosci z zaktadanych poczptkowo 
17801 do 21001. Okrpty posiadaty tez dwa dziata 
przeciwlotnicze kal. 75 mm, W 1932 roku zdjpto 
dziato nr 3 kal. 130 mm (ze srodokrecia), a artyleri? 
plot, zamieniono na osiem wkm-ow (2x4) plot, typu 
Hotchkiss. Okrpty krytykowano przede wszystkim 
za zbyt matg szybkostrzelnosc artylerii gtownego 
kalibru (4-5 wystrzatow/min), a takze zbyt wysokg 
sylwetkp, co utatwiato ich rozpoznanie. Poza tym 
znaezna wysokosc burt, obok dobrej dzielnosci 
morskiej, powodowata nieduzy przechyt pod dzia- 
taniem wiatru. Sitownia rozmieszczona zostata 

Typ Aigle (1932) 
Wypornosc: 24411 std, 31401 petna, 128, 5 (129.3 D) x 11.84 
x 5,5 m. Sitownia parowoturbinowa o mocy 64000 KM (68 000 
KM D). Pr^dkosc 36 wfztow. Zapas paliwa 5751 ropy, zasieg 
3650 Mm/18 w, Uzbrojenie: 5 x I kal 138,6 mm, 4 x ! kal. 37 
mm plot,, 2 x j| kal. 13,2 mm plot, 2 x Ml wt (grupa C) lub 1 x Hi 
i 2 x N (grupa D) 550 mm. 4 mbg, 2 zrzutnie bg (44 bg), 20 min 
(tylko grupa D), Zatoga 230 ludzi. W latach 1932-1934wybu¬ 
dowano 6 jednostek: Aigle", ..Vautour", „Albatros”, „Gerfaut”, 
„Milan“i „Epervier”. 

Typ Vauquelin (1934) 
Wypornosc: 24411 std, 31401 petna. Wymiary: 129,3 x 11.84 
x4,97 m. Sitownia parowoturbinowa o mocy 64000 KM. Prqd- 
kosc 36 w^ztow. Zapas paliwa 5751 ropy, zasi^g ptywania3650 
Mm/18 Mm. Uzbrojenie: 5 x | kal. 138,6 mm, 4 x | kal. 37 mm 
plot, 2 x l! ka!. 13,2 mm plot, 7 wt (1 x ill, 2 x II) 550 mm, 4 
mbg, 2 zrzutnie bg (44 bg), 50 min. Zatoga 230 ludzi. W latach 
1933-1934 wybudowano 6 jednostek: „Vauquelin", ..Kersaint", 
„Cassard", Jartu", „Maille Breze", ..Chevalier Paul". 

Typ Fanta$que(1935) 
Wypornosc: 25691 std* 33801 petna, Wymiary; 132,42 x 12.35 
x 5a0 m. Sitownia parowoturbinowa o mocy 74 000 KM. Pr$d- 
kosc 37 w^ziow. Uzbrojenie: 5 x I kal, 138P6 mmP 2 x 11 kal 37 
mm plot., 3 x III wt 550 mm* 2 zrzutnie bg (16 bg), 50 min. Zatoga 
210 ludzi (wtym 13 oficerow), W latach 1935-1936 wybudowa¬ 
no 6 jednostek: f*Le Fantasque" ^LAudacieux1, JIndomptable" 

uLe Matin" „Le Terrible" i PJLe Triomphanf. 

Typ Bourrasque (1926) 
Wypornosc: 12981 std, 19001 petna. Wymiary: 105,77 x 9,64 x 
4*3 m. Sitownia parowoturbinowa o mocy 31000-33000 KM. 
Pr^dkosc 33 w$zty, Zapas paliwa 3351 ropy, zasi^g ptywania 
2150 Mm/14 w. Uzbrojenie: 4 * \ kal. 130 mm, 2 * 11 kal. 37 
mm plot.* 2 x II kal. 13P2 mm plot, 2 x III wt 550 mm, 2 mbg, 
2 zrzutnie bg (12 bg}. Zatoga 138 ludzi. W latach 1926-1928 
wybudowano 12 jednostek: wBourrasque", wCydone” ^Mistral" 
„Orage" „Ouragan" P*Simoun" ^Siroco" Jem pete Tornade5* Jra- 
montane"* Jrombe" i Jyphonl 

Typ UAdroit (1929) 
Wypornosc 13561 std, 19681 petna. Wymiary; 107,2 x 9,84 x 
4,3 m. Sitownia parowoturbinowa o mocy 33 000-34000 KM. 
Pr^dkosc 34 wpzty. Zapas paliwa 335 ton ropy, zasipg ptywania 
2150 Mm/14 w. Uzbrojenie: 4 x | kal. 130 mm, 2 x I kal, 37 mm 

plot., 2 x ! I kal. 13,2 mm plot., 2 x III wt 550 mm, 2 mbg, 2 zrzut¬ 
nie bg. Zatoga 138 ludzi. W latach 1928-1931 wybudowano 
14 jednostek: ..LAdroit”, „LAIcyon", „Le Fortune" „Le Mars” „La 

wedtug schematu liniowego i obejmowata pipe 
kottow oraz dwa zespoty turbin. Kotty mark! du 
Temple wytwarzaty par? o standardowym dla tego 
czasu cisnieniu 18 atm. Na ..Leopardzie" i „Lynxie” 
zainstalowano turbiny systemu Breguet, a na po- Palme", „La Railleuse",,.Basque", „Le Bordelais" ..Boulonnais, 

ZOStatych 0kr?tach serii - Rateau. Pojawienie si? Superniszczyciel ..Mogador" „Brestois ,„Forbin, „Le Foudroyant, Touguex, ..Frondeur. 
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Niszczyciele i torpedowce Marine Nationale 1922-1942 

t. 

W czerwcu 1925 roku „jaguara" wywoiaio sen- Blizniak ^Mogadora” “ niszczyciel 

sacj?. Na probach okr?t przekroczyt pr?dkosc 35 "Vo!ta” 62* 
w?ztow. Podczas osnmogodzinnej proby maszyn 
w pazdzierniku tegoz roku „Tigre" osiggn^i sredni^ 
pr?dkosc 35,93 w?zta przy 355 obrotach turbin 
na mi nut?, wypornosci 2540 ton i mocy maszyn 
55 200 KM, Na poczqtku wojny okrpty rozwijaty 
nie wipcej niz 31 wpztow. ich kadtuby ciasno wy- 
petnione mechanizmami nie dawaty mozliwosci 
powaznej modernizacji. Wiosna 1939 roku roz- 
patrywano mozliwosc ich przebudowy na okr?ty 
obrony plot, i przezbrojenie w podwojne armaty 
kalibru 100 mm. Jednak wojna stan?ta na prze- 
szkodzie w wykonaniu tego zamierzenia. Wedlug 
opinii dowodcow tych jednostek wyrdzniaty si? 
one niezawodnymi sitowniami, ale na mechanizmy 
pomocnicze stale narzekano. 

Pierwsza udana seria niszczyciel! typu Jaguar 
zach?cita Francuzow do kontynuacji budowy du- 
zych i szybkich niszczycieli6.W latach 1926-1931 
potozono st?pki pod 18 niewiele rozni^cych si? 
od siebie okr?tow budowanych w trzech seriach. 
Charakteryzowaty si? rzadko widzian$ i nieco juz 
archaiczn^dla [at 30,, czterokominowg sylwetkg. 
Kominy ustawiono pa rami w sporym odst?pie, co 
wynikato z zastosowania naprzemiennego (eszelo- 
nowego) schematu rozmieszczenia sitowni. 

Pierwszych szesc okr?tow, okreslanych przez 
Francuzowjako ,,2400-tonowce1'. ukohczono w la¬ 
tach 1929-1931. Podzielono je na dwie grupy: A - 
typ Guepard iub Bison (trzyjednostki) z programu 
1925 oraz B - typ Vauban (trzyjednostki) z pro¬ 
gramu 1926, zewn?trznie nieznacznie si? rozni^- 
ce. Zaslugiwaty wpetni na mianosuperniszczycie- 
li, poniewaz swoj$ wielkosciq (wypornosc petna 
32001) i uzbrojeniem wyraznie przewyzszaty 
standardowe niszczyciele. Cztery wertykalne ko- 
tty Penhoet rozmieszczono w dwoch przedziatach 
kotfowycb, przy czym kazdy kociot odprowadzat 
spaliny do „wtasnego” komina. Zmniejszenie liczby 
kottow w porownaniu do typu Jaguar byio moz- 
IIwe dzipki podwyzszeniu ich wydajnosci. Okr?ty 
osi^gaty pr?dkosc ponad 40 w?ztow! Uzbrojo- 
no je w pi?c armat zwiekszonego kalibru 138,6 
mm. Nowe dzia+a wystrzeliwafy pociski o masie 
40,4 kg na odlegtosc 19 km. Na „Guepard'' dziala 
poczqtkowo miaty ostony, podobne do tych zain- 

stalowanych na niszczycielach typu L’Adroit, i do- 
piero w 1931 roku zamieniono je na standardowe. 
Uzbrojenie torpedowe pozostato takie same jak 
na poprzednikach - szesc wyrzutni torped kal, 
550 mm, ale dla nowych torped typu 23DT. Przy 
tym ich wn?trza zajmowa+y nowe torpedy modelu 
1923 z gtowic3 o masie 415 kg. Do walki z okr?ta- 
mi podwodnymi posiadaty cztery miotacze bomb 
gf?binowych (w 1932 roku zdemontowane dla 
poprawienia statecznosci okr?tu) i dwie podpo- 
kiadowe zrzutnie takich bomb (zapas 24 szt.). Na 
wszystkich szesciu jednostkach w okresie mi?- 
dzywojennym przebudowano mostki. W 1935 
roku ustawiono dwa podwojne wkm-y Hotchkissa 
kal. 13,2 mm. Zasadnicz^ wad$ tych okr?tow byfa 
mala szybkostrzelnosc armat giownego kalibru 
(5-6 wystrzalow/min) i mala pr?dkosc poczgt- 
kowa pocisku. Byly tez klopoty ze statecznoscig. 
Ogolnie trzeba je jednak uznac za udane okr?ty. 

Tab. 2. Charakterystyka armat kalibru 138,6 mm 
Kaliber, mm/di Iufyr kalibry 138,6/40 138,6/40 138,6/45 

Model M1923 M1927 M1929 i M1934 

Masa dziafa z zamkiem, kg 4100 4280 4650 

Dtugosc lufy, mm 5544 5544 6927 

Praktyczna szybkostrzelnosc, wys~ 
trz/mln 

5-6 8-10 8-10 

Masa pocisku, kg 40,4 40,6 40,6 

Masa iadunku z gilz^ kg 22 22 23,62 

Masa Iadunku, kg 9 9 12 

Donosnosc, m/kqt podn., stopnie 19 000/35 16 600/28 20 000/30 

Kqt podniesienia Iufyp stopnie 

L ^ _ __ -a n, 
-10... + 30 

tap, o, vnarancerystyKa armai Kaiioru iou mm_ 

Model M1919 M1924 M1930 

Masa dzi ala z zamkiem, kg 4050 3810 3810 

Dlugosclufy, mm 5200 5200 5899 

Praktyczna szybkostrzelnosc. wys- 
trz/min 

4-5 5-6 10-12 

Sposobladowania rozdzielny rozdzielny unitarny 

Masa pocisku unitarnego, kg — — 53 

Masa pocisku, kg 32/34,85 32/34,85 32,1/33,4 

Masa Iadunku z gilz^, kg 17,5 17,5 - 

Masa Iadunku, kg 7,7 7,7 8,76 

Predkosc poczatkowa pocisku, m/s 725 725 ok. 900 

Donosnosc, m/kgt podn., stopnie 18 900/36° 18 700/35° 20 800/45° 

Kqt podniesienia lufy, stopnie -10... +36° -10...+35° -10... +30° 

Calkowita masa stanowiska, kg 12 500-12750 12 700 32 600 
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W poczqtkowej fazie wojny potrafity rozwinqc 
pr?dkosc 37 w?ztow przy petnej wypornosci. 

Kolejna seria wielkieh niszczycieti weszta do 
stuzby w iatach 1932-1934. Liczyta takze szesc 
jednostek podzielonych na dwie grupy. Cztery 
niszczyciele typu Aigie (grupa C) z programu 1927 
oraz dwie typu Milan (grupa D) z programu spe- 
cjalnego 1927, ktore miaty sitownie o podwyz- 
szonych parametrach pary. Wyposazenie dwoch 
niszczycieli w kotfy roznych typow miato na ce!u ich 
porownanie.,.Milan" otrzymat kotty firmy Ateliers 
et Chantiers de la Mediterranee i Yarrow-Loire, 
a na ..Epervier" zainstalowano kotfy Thornycroft- 
Penhoet i du Temple. Podobnie byto z turbinami: 
,.Milan” otrzymai turbiny Parsonsa, a,.Epervier” 
typu Rateau. Robocze cisnienie pary zwi?kszono 
do 27 atmosfer, moc maszyn wzrosfa do 68 000 
KM. Okr?ty grupy D okazaiy si? nieco szybsze: 
..Milan" rozwijaf 41,94 w?zfa wobec 41,2 w?zta 
..Gerfaut”. W wyniku podwyzszonej ekonomicz- 
nosci nowej sitowni zwi?kszyt si? zasi?g pfywania. 
Istniaty tez pewne roznice w wygl^dzie zewn?trz- 
nym okr?tow grup C i D. Najistotniejsze z nich to 
rozne ksztafty rut i nadbudowek. Okr?ty otrzyma- 
fy unowoczesnione armaty tego samego kalibru, 
opracowane na bazie niemieckiej armaty kalibru 
150 mm z ..Admirata Sene" (byfego niemieckiego 
superniszczyciela S-113). Zastosowanie zamka 
klinowego pozwolifo podwoic szybkostrzelnosc, 
ktora cafkowicie zalezata od szybkosci podawania 
pociskow. Dla utatwienia pracy obslugi armaty 
wokot kazdego stanowiska rozmieszczone byfy 
piersdeniowe „por?cze”, po ktorych poruszaf si? 
wozek z pociskiem. Urzpdzenia te staiy si? cech$ 
wyrozniaj^c^ wi?kszosci francuskich wielkieh 
niszczycieli. Uzbrojenie torpedowe i pop jedno¬ 
stek grupy C powtarzato zestaw zainstaiowany 
na okrptach typu Bizon, ale na okrptach grupy D 
zostato wzmocnione. Zamiast dziobowego po- 
trojnego zespofu wyrzutni rozmieszczonego w osi 
wzdfuznej kadtuba,,.Milan” i ..Epervier” otrzymaty 
po dwa dwururowe zestawy wyrzutni rozmiesz- 
czonych po obu burtach. tqcznie dawato to sie- 
dem wyrzutni torped. Zainstalowano takze nowe 
miotaeze bomb gt?binowych typow 100/250. Po 

Tab. 4. Charakterystyka uzbrojenia przeciwlotniczego 
Kaliber, mm/dt. lufy, kalibry 100/45 75/50 37/50 13,2/76 

Model M1930 M1927 M1925 M1929 

Masa dziata z zamkiem, kg 1620 1070 300 33 

Dtugosciufy, mm 4500 3750 1850 1003 

Praktyczna szybkostrzelnosc, wystrz/min 10 8-15 30-42 180-200 

Masa naboju unitarnego, kg 24.2 12 — — 

Masa pocisku, kg 14,95 5,93 0,725 0,052 

Masa (adunku, kg 4,03 2,18 — — 

Pr^dkosc poczqtkowa pocisku, m/s 785 850 850 800 

Donosnosc, m/kqt podn., stopnie 15 800/45 14 100/40 7175/45 7200/45 

Putap. m/stopnie — 10 000/90 — 4200/ 90 

Kqt podniesienia lufy, stopnie -10. ..+35 -10...+90 -10... +90 -10...+90 

raz pierwszy we francuskiej flocie okr?ty grupy D 
miaty mozliwosc zabierania na pokfad 20 min. Do 
kohea 1932 roku okr?ty grupy C niosiy dziata plot, 
kal. 75 mm przed trzecim kominem (na ..Milanie” 
i ..Epervier” nie zostaty zainstalowane). W 1936 
roku okrpty otrzymaty udoskonalone dalmierze. 
W 1940 roku zaezpto wzmacniac uzbrojenie plot. 
Wraz z unowoczesnianiem artylerii doskonalono 
takze sitownie okr?towe. Kotfy wytwarzaj^ce par? 
przegrzanq pozwalaty podwyzszyc moc turbin. Je- 
den z wielkieh niszczycieli typu Aigie - ..Gerfaut” - 
na probach rozwinqt pr?dko$c powyzej 41 w?ztow, 
a pozniejszy ..Milan” osiagnat nawet 42 wezty. 

Ostatnie szesc niszczycieli typu Vauquelin 
weszto do linii w Iatach 1933-1934. Budowane 
wedtug programu 1928-1929 - po trzyjednost- 
ki. Ksztattem kadtuba, rozmiarami i uzbrojeniem 
odpowiadafy ..Milanowi1' i ..Epervier”, ale sitownia 
nie roznita si? od zainstalowanej na typie Aigie, 
Trzecia i ostatnia seria ,,2400-tonowcow” - gru¬ 
pa E - roznita si? od poprzeclnikow nieco innym 
zestawem uzbrojenia plot. Mogty zabierac na po- 
ktad do 50 min typu B-4. Na probach na krotkim 
dystansie rozwijaty od 39,83 (..Chevalier Paul”) do 
42,85 (..Cassard”) w. W 1941 roku na ..Chevalier 
Paul" zdjpto rufowy zespof wyrzutni torpedowych, 
a w miejsce automatow przeciwiotniczych zainsta¬ 
lowano jed no podwojne przeciwlotnicze dziato kal. 
37 mm na nadbudowce rufowej i dwa pojedyneze 
dziata tego samego kalibru na skrzydtach mostka; 
przy trzecim kominie ustawiono dwa pojedyneze 

Niszczyriel .Trombe” (32) - przed- 
stawiciel dtugiej serii niszczycieli 
typu Bourrasque 
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Tab. 5. Charakterystyka torped 
Mode! 19V 19D 23D 

Kaliber, mm 550 550 550 

Mas, kg 13,85 1830 2018 

Dtugosc, mm 6600 8200 8280 

Masa gtowicy bojowe], kg 238 238 310 

Typsilnika 
naftowyz pod- 

grzewaniem 
naftowyz pod- 
grzewartiem 

splrytusowo-pow 
ietrzrty 

Zasipg, m/przy predkosci w wez+ach 
2000/43 
4000/35 

6000/35 
14000/25 

9000/39 
13 000/35 

wkm-y kal. 13,2 mm typu Browning7, Pozniej po- 
dobne przezbrojenie przeszty cztery inne okrety 
sorts [poza „Mail!e Breze”, ktory ulegl katastrofie), 
z tq roznicq, ze zamiast rufowego zespolu wyrzutni 
zdjqto CAS.,Tartu” i „Cassard“ uzbrojono tak samo 
jak ,.Chevalier Paul”, a „Vauquelin” otrzymaf jedno 
podwojne stanowisko i dwa pojedyncze stanowiska 
kal. 37 mm. „Kersaint" zachowal 37-miiimetrowe 
automaty na gornym poktadzie, a jesieniq 1941 
roku otrzymal trzy automaty Hotchkissa kal. 25 
mm. Otrzymal tez Browning! kal. 13,2 mm. 

Trzeciageneracja francuskich ,,superniszczycieli” 
obejmowata szesc okrqtow typu Le Fantasque {tzw. 
2600-tonowe) wprowadzonych do siuzby w latach 
1935-1936. Okrqty te zrobity prawdziwq furore 
na swiecie. Bardzo udane, o piqknej rasowej syl- 
wetce. Poczqtkowo planowane jako udoskonalo- 
na i powiekszona o 200 ton wersja poprzednikow, 
Dotychczasowe cztery wqskie kominy zastqpiono 
dwoma szerokimi, tak by ich sylwetkq upodobnic do 
wtoskich niszczycieii typu Navigatori. Zastosowanie 
nowoczesnych i silniejszych urzqdzen napqdowych 
pozwalalo na osiqganie rekordowych prqdkosci. 
Niszczyciel tego typu - „Le Terrible” - ustanowil 
swiatowy rekord prqdkosci, osiqgajqc 45.029 wq- 
ztow, nie pobity do dzisiejszego dnia przez duze 
okrqty nawodne8. W czasie prob osmtogodzinnych 
okrqty rozwijaty od 40,9 do 42,9 wqztow. Zainsta- 
lowano takze nowe armaty kalibru 138,6 mm model 
1929 o dtuzszych lufach i z elementami potautoma- 
tyki. Saiwa burtowa tych okrqtow miala masq 200 
kg - dwa razy wiqksza niz brytyjskich niszczycieii. 
Podsk bytwstanie przebic pancerz lekkich krqzow- 
nikow wtoskich na duzycb dystansach. Zwiekszono 
kqt podniesienia luf do 30°, zwiqkszajac w ten spo- 
sob ich donosnosc do 100 kabli. Techniczna szyb- 
kostrzelnosc siqgata 12 wystrzatow na minutq, 
chociaz w praktyce byta nieco nizsza. Dziato nr 3 
zostato ustawione wedtug nowego schematu, tj. na 
przedniej czqsct dachu rufowej nadbudowki, lufq 
w kierunku dziobu. Dziqki temu rozwiqzaniu armata 
mogta prowadzic bardziej efektywny ogieh na dzio- 
bowych kqtach kursowych. Wprowadzonocentraine 
naprowadzania armat na cel. Zmianie ulegl takze 
zestaw uzbrojenia przeciwlotniczego. Cata szostka 
otrzymata nowe zdwojone stanowiska armat kal. 37 
mm model M1933. Na skrzydtach mostka zainstalo- 
wano wkm-y Hotchkissa kal. 13,2 mm. Wzmocnieniu 
uleg+o takze uzbrojenie torpedowe (3x| 11 wt 550 
mm). Pewnym mankamentem by! zbyt maty zasiqg 
dziatania oraz duza awaryjnosc sitowni na okrqtach 
zturbinami Parsonsa. 

Zwienczeniem ewolucji francuskich contre-tor- 
pilleur stafy sie dwa ostanie wielkie niszczyciele 
„Mogador” i „Volta” ukonczone w latach 1938- 
1939. Miaty bye liderami dla mniejszych okrqtow 
eskortowych oraz prowadzic dziatania ofensywne 
u boku krqzownikow i szybkich pancernikow. Okrq- 
ty wyrozniaty siq piqknq sylwetkq, upodabniajqcq 
je do lekkich krqzownikow, Byty jeszcze wiqksze 
niz okrqty poprzednich serii - wypornosc petna 
przekroczyta 4000 ton. Mi mo to potrafity osiqgac 
wielkie prqdkosci. Cechq szczegoinq ich sitowni 
byty zwiqkszone parametry pary: temperatura 
350° i cisnienie 27 atm. Podczas prob oba okrqty 

przekroczyty 43 wqzty. Udoskonalona sitownia 
pozwaiata na podniesieniepary wcelu zwiqkszenia 
prqdkosci zekonomicznej 14 wqztow do 35 wqztow 
w ciqgu zaledwie 5-7 mi nut, tj. 3-4 razy szybeiej od 
ich konkurentow z innych krajow. Petnych mozli- 
wosci ich sitowni nie poznano, Nie pozwolita na to 
napiqta sytuaeja miqdzynarodowa (weszty do linii 
tuz przed wybuchem wojny). Proby przeprowadzo- 
no wedtug skroconego programu. 

Artyleriq gtownq kali bru 138,6 mm zgrupowa- 
no w czterech lekkich i hermetycznych podwoj- 
nych wiezach, co pozwolito zmechanizowac poda- 
wanie pociskow. Wazqce 40,4 kg pociski byty zbyt 
ciqzkie do rqcznej obstugi. Trzeba przy tym dodac, 
ze catkiem smiaty projekt automatyzacji obstugi 
wiezy nie do kohea siq powiodt. Skomplikowana 
mechanika odmawiata czqsto postuszehstwa, co 
sprawiato, ze zamiast zaktadanej szybkostrzel- 
nosci na poziomie 14-16 wystrzatow/minutq, 
w praktyce osiqgano tylko potowq. Tym niemniej 
pod wzglqdem mocy w swojej klasie byty bezkon- 
kurencyjne, chociaz pod wzglqdem ciqzaru masy 
salwy minutowej ustqpowaty liderom typu Le 
Fantasque. W marcu 1940 roku problem z winda- 
mi amunlcyjnymi udato siq rozwiqzac, Jednostka 
ognia wynosita 1440 pociskow (potprzeciwpan- 
cernych, burzqcych) i 85 oswietlajqcych. Amuni- 
cji (wedtug standardow brytyjskich starezato na 
20 minut walk!). Zainstalowano na nich system 
kierowania ogniem odpowiadajqcy standardom 
krqzownikow. Uzbrojenie plot, nie byto zbyt silne, 
obejmowato cztery dziata kal. 37 mm i osiem wkm- 
-ow kal. 13,2 mm. Wzmocniono za to uzbrojenie 
torpedowe (do 10 wt kal. 550 mm), 

W kwietniu 1939 roku podjpto decyzjq o bu- 
dowie jeszcze trzech okrqtow tego typu („Kieber”, 

..Boulonnaise” typu bAdroit tuz po ..Marceau" i ..Desaix”). Poniewaz lekkie sity torpe- 
zwodowaniu dowe organizowano w trzyokrqtowe dywizjony, 
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rok pozniej zamowiono czwarty okr?t serii („Ho- 
che"), zeby z „Mogadorem'' i „Voltq" mogiy utwo- 
rzyc dwa peine dywizjony. W planach figurowaio 
jeszcze dalszych szesc „superniszczycieli'’ Projekt 
nowych liderow diugo wafkowano, giownie w za- 
kresie uzbrojenia artyleryjskiego (m,in, przymie- 
rzano si? do uniwersainych armat kal. 130 mm). 
Ostatecznie w czerwcu 1940 roku powrocono do 
pierwotnego pomysiu uzbrojenia okr?tow w osiem 
dziat kai. 138,6 mm w czterech wiezach, ale z kgtem 
podniesienia lufy zwi?k$zonym do 35°. Uzbroje- 
nie plot, miaio sie skiadac z czterech armat kal. 
100 mm i osmiu wkm-ow kal. 13,2 mm. Kapitulacja 
Francji przerwata dalsze prace nad projektem. 

TORPILLEURS D'ESCADRE 

Poczqtek prac nad klasycznymi Lstandardowymi”) 
niszczycielami przypadi na rok 1920, podobnie jak 
liderow. Zacz?to si? od stosunkowo skromnego 
okr?tu o 1350 tonach wypornosci standard, uzbro- 
jonego wcztery armaty kalibru 100 mm. Zanim po- 
tozono st?pk? pierwszego z nich, w drugiej potowie 
1923 roku kaiiber artylerii postanowiono zwi?kszyc 
do 130 mm (masa pocisku 32 kg). Autoryzowane 
w 1922 roku jednostki typu Bourrasque daly po- 
czqtek catemu szeregowi „standardowych" nisz- 
czycieli francuskiej floty. Wybudowano igcznie 12 
okr?tow tego typu, okreslanego tez jako typ Simoun 
lub Torpilleurs 1500 tonnes9. Wyrozniaty si? nieco 
archaiczng, trzykominowq sylwetkq. W momencie 
rozpocz?cia budowy byiy to najlepiej uzbrojone 

Wypornosc: 28841 std, 39541 petna. Wymiary: 137,5 x 12,67 
x 4,57 m. Sitownia parowoturbinowa o mocy 92 000 KM. 
Prpdkosc 39 wpz+ow. Zapas paliwa 7201 ropy, zasieg ptywania 
4200 Mm/15 w. Uzbrojente: 4 x II kal, 138,6 mm, 2 x ][ kal. 37 
mm plot,, 2 x II kal. 13,2 mm plot., 10 wt (2 * II, 2 * III) 550 mm, 
2 mbg, 40 min. Zaloga 264 ludzi. Wiatach 1938-1939 wybir- 
dowano 2 jednostki: „Mogador" i „Volta”. 

guar). Generalnie nie byty to jednostki zbyt udane. 
Siabe punkty to zia statecznosc, wysoka sylwetka, 
rnaia pr?dkoscoraz niewielki zasi?g. Pr?dkosc 33 
w?ztow udato si? osiqgngc wytgcznie na probach 
odbiorczych. W realnych warunkach pod peinym 
obdqzeniem z trudem rozwijafy 30 w?ziow. Powaz- 
nym niedostatkiem okazat si? brak hydro! okatorow. 
Budowano je w stoczniach cywilnych w niewiary- 
godnie slamazarnym tempie, a jakosc wykonania 
pozostawaia na dose niskim poziomie. 

Nie czekajpc na wnioski z eksploatacji nowych 
jednostek, zdecydowano si? zamowic diugg seri?, 
nieznaeznie tylko zmodyfikowanych, nast?pcdw. 
W ramach koiejnych programowz lat 1924 (szesc 
okr?tow), 1925 (cztery okr?ty) i 1926 (cztery okr?- 
ty) powstato tqcznie czternascie niemal identycz- 
nych niszczycieli typu LAdroit (w siuzbie w latach 
1928-1931). Uzbrojone zostaty w nowy model 
armat wz. 1924 kalibru 130 mm. Uzbrojenie plot 
poczqtkowo obejmowaio jedno dziaio kalibru 
75 mm i dwa wkm-y kal. 13,2 mm. Pozniej (jeszcze 
do wybuchu wojny) przezbrojono je. Okr?ty obar- 
czone zostaty wieloma wadami poprzedniego typu 
Bourrasque. Giowne z nich to staba statecznosc, 
nawet przy srednim stanie morza, duze zuzyeie 
paliwa ograniczajgce zasi?g ptywania, prymitywny 
system kierowania ogniem. Pr?dkosc maksymalnq 
33 weztowosiggaiy tylko na probach, a na poczgt- 
ku wojny rozwijaty nie wl?cej jak 28-29 w?ztow. 
Szybkostrzelnosc armat kal. 130 mm przy kqcie 
podniesienia lufy powyzej 15° znaezgeo spadata 
z powodu skomplikowanego system tadowania. 
W celu poprawienia statecznosc! w 1940 roku zdej- 
mowano dziaio nr 3 lub (rzadziej) nr 4. 

Po wejsciu do sluzby ostatniej jednostki typu 
LAdroit nastgpiia kilkuietnia przerwa w budowie 
standardowych niszczycieli. Wysiiki skupiono na 
budowie wielkich niszczycieli. Dopiero potrzeba no- 

niszczyciele swiata. Natym parametrze ich przewagi 
si? kohezyiy. Arty ter ia miafa niskg szybkostrzet „LeFoudroyant"(96)typu LAdroit, 

nose (podobnie jak wielkich niszczycieli typu Ja- 1931 r. 

„Brestoise' (97) typu LAdroit w dy- 
namieznym zwrocie 

Typ Mogador (1938) 
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woczesnych okrqtowdla eskorty nowych szybkich 
pancernikow typu Dunkerque wymogta powrot do 
konstruowania tradycyjnych niszczycieli, Ostatnie 
przedwojenne niszczyciele Marine Nationale typu 
Le Hardi budowano wedtug programowz 1932 r. 
(jeden okrpt), 1935 r. (dwa okrqty), 1936 r. (cztery 
okrpty) i 1937 r. (dwa okrqty). Pianowano je jako 
jednostki towarzyszqce dia nowych szybkich pan¬ 
cernikow typu Dunkerque. Okrqty poprzednich ty- 
pow nie bardzo sip do tej roli nadawaty z uwagi na 
zbyt matq prpdkosc. Ponadto potrzebne byty okrpty 
wyposazone w silniejsze uzbrojenie plot. Okrpty po- 
siadaty potautomatycznq artylerip gtownego kalibru 
(15 wystrzatow/min), analogicznq z ta zainstalowanq 
na wspomnianych pancernikach. Umieszczona zo- 
stata w lekkich wiezach, jednej na dziobie i dwoch 
na rufie w superpozycji. Jednak zbyt maiy kqt pod- 
niesienia luf (30°) wykluczat ich uzycie do zwalczania 
celow powietrznych. Uzbrojenie torpedowe roz- 
mieszczono w sposob charakterystyczny dla fran- 
cuskich okrptow torpedowych okresu mipdzywojen- 
nego: jeden trzyrurowy zespot rozmieszczono w osi 
wzdtuznej okrptu, a dwa dwururowe wzdtuz burt. Le 
Hard! nalezaty do najnowoczesniejszych niszczycieli 
swojego czasu, porownywanymi z japonskim typem 
Kagero i znacznie lepszymi od wtoskich niszczycieli 
typu Navigator). Mocny kadtub i niska masa nad- 
wodnej czpsci kadtuba zapewniaty im doskonate 
wfasciwosci morskie, znacznie lepsze niz na dwoch 
poprzednich typach niszczycieli. Nowoczesna si- 
townia dawata duze mozliwosci marszowe i umoz- 
liwiata, przy ograniczonej wypornosci, instalacjp 
si Inego uzbrojenia. Tradycyjne stabosci to artyleria 
przeciwlotnicza, ale w poczqtkowym okresie wojny 
byta to bolqczka niemaf wszystkich okrptow tej klasy 
wszystkich walczqcych flot. Btyskawiczna porazka 
Francji w wojnie nie data okazji do usuniecia tych 
niedostatkow. Tym niemniej niszczyciele typu Le 
Hardi stanowity szczytoweosiqgnieciefrancuskiego 
budownictwa okrptowego. Nie miaty co prawda 
okazji wykazania swoich walorow, ale nie maw tym 
winy konstruktorow. 

Niszczyciele „Fleuret'’ ..L’Epee", ..Lansquente”, „Le 
Corsaire” i „Le Flibustier" od 1 kwietnia 1940 roku 
nosity zmienione nazwy: „Le Foudroyant”, „LAdroit”, 
„Le Cyclone”, „Sirocco” i,.Bison'1. Cztery z nich pocho- 
dzity od nazw niszczycieli zatopionych na poczatku 
wojny. Okrpty wprowadzono do iinii w pospiechu, 
dostownie pod bombami niemieckiego lotnictwa. 
Nie byto czasu na przeprowadzenie prob odbior- 
czych. Jedynie prototypowy „Le Hard!” zdqzono 
przetestowac. Osiqgnqt nieztq prpdkosc - 39,09 w. 
Zaraz po wejsciu do stuzby otrzymaf nastppujqce 
uzbrojenie: 1 x podwojne dziatko kal. 37 mm, 4 * 
podwojne wkm-y kal. 13,2 mm i 5 x pojedyncze km-y 
kal. 8 mm. Wszystkie siedem okrptow wprowadzo- 
nych do Iinii zatopiono w Tulonie w 1942 roku. 

Ostatnie cztery niszczyciele programow 1938 
i 1938 bis - ..L’lntrepide", „L’Opiniatre” „Le Teme- 
raire” i „LAventurier”, bpdqce w poczqtkowym sta¬ 
dium budowy (prace rozpoczpto w sierpniu 1939 r.) 
nalezaty juz do ulepszonego typu Le Hardi. Miaty 
otrzymac artylerip uniwersainq nowego modelu. 
Przy czym lekkie uzbrojenie plot, miato sip ogra- 
niczyc do wkm-ow, a torpedowe zredukowano do 

Niszczyciel „Bourrasque" (14) - 
prototyp serii 12 niszczycieli stan- 
dardowych 

szesciu wyrzutni. Wadq byt brak uzbrojenia pop. 
Wspomniane zmiany doprowadzity do wzrostu 
wypornosci do 2180/2882 t i wymiarow (118,2 
mp x 11,8 x 4,2 m pomimo zainstalowania sitowni 
o wipkszej mocy - 62 000 KM); prpdkosc spadta 
z 37 do 35 wpztow. 

TORPEDOWCE 

Francuzi zdecydowali sip tez na budowp serii 12 
torpedowcow typu La Melpomene, okrptow juz 
niespotykanych (poza Wtochami, Niemcami i Japo¬ 
nic) weflotach wielkich mocarstw. Projektowano 
je, wykorzystujqc warunki narzucone przez morski 

Lewoburtowyzespot wyrzutni tor- traktat londyhski z 1930 roku, ktorego ustalenia 
ped niszczyciela „Le Hardi” nie ograniczaty liczby jednostek o wypornosci po- 
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nizej 600 ton. Pocz^tkowo zamierzano wybudowac 
okrety eskortowe d!a stuzby na Morzu Srodziem- 
nym z uzbrojeniem ztozonym z dwoch dziat kal. 
75 mm i czterech wyrzutni torped kalibru 400 
mm, ktore miano ustawic pojedynczo,skierowane 
w strong dziobu. Budowane w ramach programu 
z 1931 r.(osieim jednostek) i 1932 (czteryjednostki) 
nie nalezaty do zbyt udanych. Te mate (wypornosc 
std 669 ton) okreciki miaty wyj^tkowe wtasciwosci 
manewrowe, ale maty zasieg, stab^ statecznosc 
i niedostateczn^ dzielnosc morskg, Z uwagi na 
niewielkse rozmiary ich uzbrojenie sktadato sie 
z dwoch armat kal. 100 mm i dwoch wyrzutni tor¬ 
ped kal. 550 mm. Mate rozmiary nie pozwalaty na 
ich modernizacje. Jedynym rozwigzaniem w tej 
sytuacji byto wybudowanie doskonalszych torpe¬ 
dowcow pozbawionych wad poprzednikow. 

W grudniu 1936 roku KomitetTechniczny (nie- 
skrepowany ograniczeniami traktatowymi) wy- 
dat zadanie techniczne na prosty, ale niezawodny 
torpedowiec o zwiekszonej wypornosci. Pozbycie 
sie wad poprzedniego typu wymagato wzmoc- 
nienia kadtuba oraz odpowiedniego zwipkszenta 
wypornosci. Ta ostatnia cecha byta niezbedna dla 
osi$gniecia wiekszej predkosci (34 weztow) i za- 
instalowania silniejszego uzbrojenia. Wypornosc 
przy petnym obciqzeniu wynosita 13541, predkosc 
maksymalna 35 weztow. Okrety miaty otrzymac 
silniejsze uzbrojenie od poprzednikow: cztery po- 
jedyncze armaty kalibru 100 mm i cztery wyrzutnie 
torped kalibru 550 mm. W 1939 roku przyst^pio- 
no do budowy torpedowcow typu Le Fier. Miato 
ich bye czternascie, Pierwszedwiejednostki - „Le 
Fier" i ,,LAgir - zostaty zamowione 25 maja 1938 r. 
i z jeszcze dwoma okr^tami budowane wg progra¬ 
mu z 1937 r. Trzy kolejne budowano zgodnie z pro- 
gramem z 1938 roku, pi?c z programem 1938 bis 
(zamowione 2 maja 1938 roku) i trzy ostatnie z pro¬ 
gramem 1938 s (zamowione 12 kwietnia 1939 r.). 
Jednak do momentu kapitulacjl Francji w czerwcu 
1940 roku potozono stepki szesciu (siedmiu?) okre¬ 
tow. Z budowy pozostatych zrezygnowano. 

SHY TORPEDOWE FRANCJI NA 

PROGU II WOJNY SWIATOWEJ 

Intensywnie realizowany program rozbudowy lek- 
kich sit uderzeniowych zakohezyt sie sukcesem. 
W chwili wybuchu II wojny swiatowej marynarka 
wojenna Francji dysponowata 70 okretami torpe- 
dowymi: 32 wielkimi niszczycieiami (liderami), 26 
„standardowymi" niszczycieiami i 12torpedowca- 

Typ La Melpomene (1936) 
Wypornosc: 6691 std, 9111 petna. Wymiary: 80.7 x 7,96 x 3,07 
m. Si+ownia parowoturbinowa o mocy 22 000 KM. Predkosc 
34,5 wezta. Zapas paiiwa 167 ton ropy, zasiqg ptywania 1000 
Mm/20 w. Uzbrojenie: 2 x 1 kal. 100 mm, 2 x || kal. 13,2 mm plot., 

1 x || wt 550 mm, 1 zrzutnia bomb. Zatoga 105 (5 + 100) ludzi. 
W latach 1936-1938 wybudowano 12 jednostek: „La Melpo¬ 
mene", „La Flore", „La Pomonet „L'lphigenie”, „La Bayonnaise'’, 
„La Cordeliere" ..L'lncomprise", „La Poursuivante”, „Bombarde", 
..Braniebas”, „Bouclier", „Baliste". 

Typ „Le Hardi" (1940) 
Wypornosc: 17721 std, 25361 petna. Wymiary: 117,2 x 11,1 x 

4.2 m. Sitownia parowoturbinowa o mocy 58000 KM. Predkosc 
37 weztow. Zapas paiiwa 4621 ropy, zasieg 1900 Mm/25 w. 
Uzbrojenie: 3 x j| kal. 130 mm, 2 x | kal. 37 mm plot., 2 x II kal. 
13.2 mm plot., lx ||],2 x || wt 550 mm, 1 zrzutnia bg. Zatoga (?). 
W1940 r. weszto do stuzby 7 jednostek: „Le Hard!" „Le Foudroy- 
ant’j „LAdroit" „M3meluck", „Casque“ „Le Cyclone”, ..Siroco11. 

mi o tqcznej wypornosci 123 500 ton. Co istotne, 
okrety te swoimi walorami taktyczno-techniczny- 
mi nie ustepowaty jednostkom innych flot, a jesli 
chodzi o wielkie niszczyciele, to nie miaty sobie 
rownych na catym swiecie. Byty to jednostki sto- 
sunkowo mtode, z ogolnej ich liezby 20 okretow 
(29%) miato za sob^ mniej niz piec lat stuzby, 26 
okretow (37%) stuzyto we flocie od pieciu do dzie- 
sieciu lat, a 24 jednostki (34%) eksploatowano od 
ponad dziesieciu lat. Nalezy przy tym zaznaezye, 
ze budowe wszystkich 26 niszczycieli ..standardo- 
wych” zakonezono juz w 1931 roku, a do najmtod- 
szyeh nalezaty gtownie torpedowce. 

Na Morzu Srodziemnym najbardziej prawdo- 
podobnym przeciwnikiem dla francuskich okre¬ 
tow byty Wtochy ze swoimi 127 nawodnymi 
okretami torpedowymi (nie liezge matych setga- 
czy torpedowych) o tgcznej wypornosci 137 000 
ton. Ale trzeba zauwazyc, ze na te imponujgcg 
liezbe okretow sktadato sie az 68 torpedowcow, 
z ktorych spora czesc pochodzita jeszcze z czasow 
I wojny swiatowej lub pierwszych lat powojen- 
nych. Natomiast Regia Marina nie miata w swo- 
ich szeregach niczego podobnego do francuskich 
liderow. Drugi z prawdopodobnych przeciwnikow 
- Niemcy - dysponowat duzo mniejszymi sitami. 
Tworzyto je 21 stosunkowo duzyeh niszczycieli 
i 11 torpedowcow. 

NUMERY BURTOWE 

Do kohea lat 30. wielkie niszczyciele i niszczyciele 
nosity indywiduaine numery burtowe sktadajqce 

Niszczyciel „Mameluck” (T 105) 
typu Le Hardi 
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si? z dwoch lub trzech cyfr, ale w iipcu 1939 roku 
system oznakowania zmieniono, Teraz numery 
sktadaly si? z jednej litery (X - dla wielkich nisz¬ 
czycieii, T - dla niszczycieii i torpedowcow) i 2-3 
cyfr, z ktorych jedna-dwie pierwsze oznaczaty 
numer dywizjonu, a ostatnia numer okr?tu w dy- 
wizjonie. 

ZAKONCZENIE 

Podsumowuj^c udzial francuskiej floty w poczgt- 
kowym okresie wojny, mozna powiedziec, ze nie 
speiniia poktadanych w niej nadziei. Podobnie 
rzecz si? miala z sitami torpedowymi, ktore mozna 
nazwac sifami niewykorzystanych mozliwosci. 
Budowane z takim mozolem i wieikimi naklada- 
mi finansowymi si+y uderzeniowe nie miaty zbyt 
duzo okazji do wykazania si?. Wielka szkoda, ze 
oryginalne rozwigzania techniczne i taktyczne 
nowinki miaty tak mafo okazji sprawdzenia si? 
w warunkach bojowych10, Przeciwnie, wyraznie 
ujawnity si? tyiko negatywne cechy superniszczy- 
cieli i niszczycieii - staboscuzbrojenia przedwlot- 
niczego i przeciwko okrptom podwodnym. Okr?ty 
z trudem odpieraly ataki lotnictwa, szczegolnie 
niemieckich samoiotow nurkujgcych, odnosz^c 
cz?sto uszkodzenia, same natomiast nie zanoto- 
waty zadnych znaczpcych zwycipstw. Odniosly 
niewielkie sukcesy w walce z wrogimi okrptami 
podwodnymi z powodu braku nowoczesnych urzg- 
dzen hydrolokacyjnych. Szybka kapitulacja w woj- 
nie z Niemcami, a potem starcia z niedawnym 
sojusznikiem, czyli Anglic, nie daty mozliwosci 
rozwinipcia skrzydel. Honoru Marine Nationaie 
bronity tyiko siiy Wolnych Francuzow, ale w ich 
szeregach walczyio niewieie niszczycieii. Pozniej 
nadeszta tulonska tragedia 1942 roku, grzebiqc 
wi?kszosc sit torpedowych Francji. 

a 
Zrodta zdj?c: Wuerttembergisciien Landesbibtiothek, 

M. J. Whitley, Destroyers of World War Two. Arms and 
Armour Press. London1988. 

Autor Elziekuje panu Thomasowi Weisowi ze Sttutgartu za 
pomoc w uzyskaniu fetografii 
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PRZYPISY 
1 W' tym wypadku trudno si^ dzEwic Francji, ktora w odroz- 

nieniu od swoich zachodnich sojuszrtikow, ktorzy reparacyjne 
niszczyciele przeznaczyli na zlom, pozostawita w sluzbte osiem 
poniemieckich niszczycieii i jeden superniszczyciel. 

2 Poza nimi Francja ukohczyta po wojnie budow£ niszczyciela 
rozpocz^tego jeszcze przed I wojna swlatowa. 

1 Jednak nawet w oficjalnych dokumentach taka podziat nie 
zawsze obowiazywat. W publikacjach okrety zazwyczaj dzieli $i$ 
na trzy podklasy: a) Contra-torpilieurs {wielkie niszczyciele, lidery), 
b) Tcrpi/ieurs d'escadre (niszczyciele), c) Torpilieurs lub Torpilieurs 
legere (torpedowce) 

4 L Pacholski, Wieikie niszczyciele typu lfMogador,r, wMorza, 
Statki i Okrety" 2013, nr 5, s. 39. 

5 Zarowno w publikacjach krajowych, jak i obcoj^zycznych 
termin centre-torpilieurs (kontrtorpedowce) tiumaczony jest jako 
wielkie niszczyciele, superniszczyciele lub lidery, ale zaden z nich 
nie jest wstu procentach adekwatny, Wniniejszej publikacji b^da 
uzywane wszystkie te terminy, podobnie jak w przypadku torpjT- 
leursd'escadre (torpedowce eskadrowe}, oznaczaj^cy niszczyciele 
„standardoweJJ tub klasyczne, albo po prostu niszczyciele, 

6 Nie wszyscy podzielaja opinie, cz^sc specjalistow uwaza 
Jaguary za nieszczegdlnie udane. 

7 S. W. Patjanin, lidery, eskadriennyje minonoscy i minonoscy 
francii wo Wtoroj Mirowoj wojnie, St. Petersburg 2003. 

,e W pogoni za rekordami pr^dkosci do prob odbiorczych na 
mFli pomtarowej przyst^powaJy okrety „sztucznie" odci^zane, 
z minimalnym zapasem patiwa i nie w petni wyposazone, cz^sto 
bez uzbrojenia, Dzi^ki temu mogly osi^gac pr^dkosci niespoty- 
kane wczesniej. 

v Oprocz tego jeszcze dwa niszczyciele tego typu wybudowano 
dla Polskiej Marynarki Wojennej: ORP wBurza” IORP ^Wicher”. 

10 W tym kontekscie dose dziwnie wygl^da sprawa eksportu 
francuskich niszczycieii do innychflot. Pozadwomajednostkami 

Torpedowiec „la MelpomeneJJ dla PMWi jednej dla Jugoslawii nieudalosi^sprzedaczagranic^ 
(122) (ms) wiecej tych okr^tow. 
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Byl pierwszym z trzech wfoskich pan- 
cernikow klasy Littorio, wykorzystywa- 
nych podczas drugiej wojny swiatowej 
przez Wtoskg Marynark? Wojennq (Re¬ 
gia Marina), By! jednym z najnowocze- 
sniejszych i najpot^zniejszych pancer- 
nikow w swoim czasie. 
Zostat zaprojektowany przez generate 
Umberto Pugliese oraz inzyniera Fran¬ 
cesco Mazzullo. Byt to pierwszy pancer- 
nik, ktory przekraczat limit wypornosci 
35 000 ton, co byto narzucone warun- 
kami traktatu waszyngtonskiego (1922). 



HU1 IUUI ! I1K //VILLUI IU VUS IULU 

Carlo CESTRA - TEKST I 3D 

tppkp ,,Vittorio Veneto’’ pofozono 
28 pazdziernika 1934 r. we wtoskiej 
stoczni Cantieri Riuniti dell'Adriatico 
wTriescie. Okr^t zwodowano wczerw- 
cu 1937 r., a do stuzby w Regia Marina 

wprowadzono w sierpniu 1940 r. 
Nazwp nadano okrptowi na czesc zwycipskiej 

dla Wiochow bitwy pod Vittorio Veneto, stoczonej 
w pierwszej wojnie swiatowej. Okrpt miat jeszcze 
trzy siostrzane jednostki: „Littorio”, ^Roma” oraz 
Jmpero” (ktory nie zostat ukonczony). 

Gfowne uzbrojenie stanowity potrojne wieze ar- 
tyieryjskie, wyposazone tgcznie w dziewipc armat 
o kalibrze 381 mm. Okrpt byf w stanie osiggn^c 
prpdkosc do 30 wezfow (56 km/h). 

PROJEKT 

Nadzor i kierowanie pracami konstruktorskimi 
zostaty powierzone inzynierowi Umberto Pugliese, 
ktory catg swojg karierp poswipcit na nieustanne 
ulepszanie i projektowanie rozwigzah stocznio- 
wych. Rozwigzat wiele problemow i utrapien za- 
rowno konstrukcyjnych, jak i uzytkowych, ktore 
byty domeng pancernikow. Wymyslif i stworzyt 
wiele innowacyjnych rozwigzan, np. uktad podwod- 
nej ochrony kadluba. 

Widok od strony dziobu 

Catkowita dlugosc Vittorio Veneto” wynosifa 
237 m, szerokosc - ok. 33 m, a zanurzenie - 9,6 m. 
Wedfug projektu standardowa wypornosc wyno- 
sila 40 724 ton angieiskich (41 377 ton), co byto 
jawnym pogwalceniem zasad traktatu waszyng- 
tonskiego, ktory narzucii ograniczenie 35 000 ton 
angieiskich (36 000 ton). 

Pancerniki kiasy Littorio, wliczajgc wto Vittorio 
Veneto”, byty pierwszymi okrptami wyposazonymi 
w trzy stery kierunku. Glowny i najwipkszy ster byt 
umieszczony posrodku kadiuba, na rufie, a dwa 
pozostate zostaly zamontowane zaraz za dwiema 
przednimi srubami nappdowymi. Stery mogfy bye 
uzywane wspolnie lub - w razie uszkodzenia - kaz- 
dy oddzielnie. 

Zafoga okrptu sktadata sip z 1830 marynarzy 
i oficerow, a liezba ta w trakeie stuzby zostata 
zwipkszona do 1950. 

OPANCERZENIE 

Okr^t zostat wzmocniony pancernym „pasem", kto¬ 
ry w najgrubszym miejscu osiggat 350 mm i byt 
wychylony pod niewielkim kgtem na zewngtrz, 
co miafo zmniejszyc sifp potencjalnego uderzenia 
pociskow. Wewngtrz zamontowano dodatkowg 
warstwp stali o grubosci 70 mm. Gtowny poktad 
miatgrubosc 162 mm nasrodokrpeiujednak mniej 
krytyezne punkty miaty Izejsze opancerzenie, cza- 
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sem nawet do 45 mm. Opancerzente trzech gtow- 
nych wiez artyleryjskich miato grubosc 350 mm 
(od przodu dochodzito nawet do 380 mm), a nizsze 
czesci kryiy st? za barbetami, ktore takze miaty ok. 
350 mm gruboscs. Cztery dodatkowe wieze byty 
opancerzone ptytami 280 mm, a wieza dowodze- 
nia - 260 mm. 

Widok dziobowki od strony lewej 
burty 

Poktad dziobowy 

NAPEjD 

Okr?t napedzany byt czterema turbinami parowymi 
Beiuzzo o mocy ok. 140 000 KM (128 000 shp1, czyli 
95 000 kW). Kazda grupa nap?dzata jedn$ srub?. 
Cztery grupy turbin, niezalezne od siebie, zostaty 
umieszczone w wodoszczeinych przedzialach, dwie 
blizej dziobu i dwie na rufie. W srodku kadtuba (ml?- 
dzy przedziatami turbin) umieszczonoosiem kottow 
na olej nap?dowy marki Yarrow, ktore wytwarzaty 
par? niezb?dn$ do zasilania turbin. Kazdy z nich 
takze umieszczono w wodoszczelnym pomieszcze- 
niu. Okret standardowo zabierat tadunek 3700 ton 
oleju, jednak, gdy byto to konieczne, tadunek ten 
mogt zostac zwiekszony do 4200 ton. Paliwo znaj- 
dowato si? w 46 zbiornikach umieszczonych pod 
opancerzonym poktadem. Cztery sruby nap?do- 
we zostaty wykonane z wytrzymatego stopu br^zu, 
miaty trzy topaty (kazda w srednicy osi^gata 4,8 
metra). Silntki umoziiwiaty rozwini?cie pr?dkosci 
maksymalne] 30 wpztow (56 km/h; 35 mph). Zasipg 
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Rysowa! 

Mariusz Motvka 

Elementy wyposazenia poktadu srodokr^cia, na katapufcie 
widoczny wodnosamolot rozpoznawczy Aichi E13A„Jake” 
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wynosit 3920 mi! (6310 km; 3410 nmi) przy pr?dko- 
sci 20 w?ztow (37 km/h; 23 mph). 

SYSTEMYOCHRONNE 

Okr?t podzieiono wewnqtrz na siedem stref bez- 
pieczehstwa, odgradzanych od siebie wodoszczel- 
nymi grodziami. Kazda z nich byta podzielona do- 
datkowo na przedzialy. 

Ponadto oddelegowano speejalnedruzyny: dwie 
odpowiadaly za gaszenie pozarow i awaryjne dzia- 
lania w przypadku zalania, dwie naprawiaty silniki, 
jedna miata za zadanie naprawiac kadlub. Ponadto 
stworzono takze druzyn? ciesli oraz druzyn? gasni- 
czq dziataj$cg na poktadzie. 

Cztery elektryczne pompy o wydajnosci 60 to- 
n/h kazda, dwie turbosprezarki o wydajnosci 
150 ton/h oraz osiem strumienic ssgcych o wy¬ 
dajnosci 25 ton/h kazda byty wyposazeniem z?zy. 

Osiem pomp elektrycznych o wydajnosci 
800 ton/h kazda mialy za zadanie wypompowywac 
wod? w przypadku zalania. 

System przeciwpozarowy zapewniat koiektor, 
poi^czony dzi?ki systemowi rur na burtach z pi?c- 
dziesi?cioma dwoma zaworami do zarzgdzania 
podawaniem wody z „hydrantow". 

W razie niebezpieczehstwa sklady amunicji mo- 
gty zostac btyskawicznie zalane. 

OStONA PODWODNA 

Wszystkie okr?ty klasy Littorio, w tym ..Vittorio 
Veneto'’, byty wyposazone w podwodny system 

Zurawstuzqcydoobstugilewobur- ochrony okr?tu, zaprojektowany przez Umberto 
towegotrahj Pugliese. Sktadat si? z dwoch wielkich, poziomych 

rur zamontowanych ponizej iinii wody wzdtuz obu 
burt. W dwie puste rury wtozono ogromne pozio- 
me b?bny, ktore byty wypetnione wodg. W przy¬ 
padku wybuchu torpedy iub pocisku artyleryjskie- 
go, faia uderzeniowa przekazywana byta ..do" wody 
przechowywanej w bpbnach, ktore to nast?pnie 
zderzaiy si? z pustg rurg, ktora to z kolei przej- 

Ogolna charakterystyka 
Nazwa: „Vittorio Veneto” 

Klasa i typ: pancernik klasy Littorio 

Wypornosc: petna: 45 237 ton angielskich (45 963 ton) 

Dtugosc: 237,76 m (780,1 ft) 

Szerokosc: 

Zanurzertie: 

Silniki: 

Moc: 

Nap^d: 

Predkosc: 

Za$i?g: 

Paliwo: 

Uzbrojenie: 

Opancerzenie: 

Poktad: 

Dziafa wielkokalibrowe: 

Dziatka sredniokalrbrowe: 

Wiezadowodzenia: 

Samoloty na poktadzie: 

Zatoga: 

32,82 m (107,7 ft) 

9,6 m (31 ft) 

8 kottow Yarrow, 4grupy turbin parowych Belluzzo 

140000 KM (128 000 shp) 

4 wafy nap^dowe, 4 trojtopatowe sruby nappdowe 

30 w^zfow (56 km/h; 35 mph) 

4580 mil przy predkosci 16 wezfow, 3920 mil przy predkosci 20 w?ztow, 
1770 mil przy predkosci 30 wpztow 

3700 ton (do zwi?kszenia do 4210 ton) 

3 wieze po 3 dziata kai. 381/50 mm kazda, 4 dziatka kal. 152/55 mm, 
4 dziaika kal, 120/40 mm, wykorzystywane do rozswietlania pola bitwy, 
12 dziatek przeciwlotniczych kal. 90/50 mm, 8 dziafek kai. 37/54 mm, 
4 dziatka kal. 37/54 mm, 12 dziatek kal. 20/65 mm 

pasgtowny: 350 mm 

162 mm 

maksymainie 380 mm na przedniej cz?sci 

maksymalnie 280 mm na przedniej cz^sci 

260 mm 

3 samoloty (IMAM Ro 43 Iub Reggiane Re 2000) 

od 1830 do 1950 oficerow i marynarzy 
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mowata wi?kszosc fali uderzeniowej, ochraniajgc 
wr?g? we wn?trzu okr?tu. Dodatkowe b?bny byly 
zamontowane na obydwu burtach i potgczone ze 
sobg przy pomocy rur. Dzi?ki temu rozwigzaniu 
w przypadku zaiania okr?t mogt pozosta- 
wac w pozycji pionowej, poniewaz woda 
w b?bnach poruszata si? zgodnie z pra- 
wami naczyn potgczonych. 

UZBROJENIE 

Na g+owne uzbrojenie sktadato si? dzie- 
wi?c dzial kal. 381/50 mm, po trzy w kaz- 
dej z giownych, opancerzonych wiel 
Dwie wieze umieszczone zostaty w bloku 
na przedzie, jedna zas na rufie. 

Kazde z dzial mogfo podniesc si? mak- 
symalnie o 36 stopni, zapewniajgc sku- 
teczny zasi?g ognia do ok, 40 km. Zaioga 
kazdej z wiez sktadata si? z 40 osob. Ob- 
stuga byfa w stanie osiggac szybkostrzel- 
nosc na poziomie wystrzatu co 45 sekund 
na kazdg iuf?. Rufowa wieza zostata zamon- 
towana na wysokosci 3.2 m, aby samoloty 
rozpoznawcze mogty Igdowac pod nig. 

Dwanascie dztai kal. 152/55 mm rozdzie- 
lono mi?dzy cztery wieze mieszczgce si? na 
srodokr?ciu. Ponadto zamontowano takze 
cztery, nieco juz starawe, dziata kal. 120/40 
mm, ktore wykorzystywano do wystrzeliwa- 
nia rac i pociskow swietlnych. 

Pancernik „Vittorio Veneto" zostat wy- 
posazony takze w bateri? przeciwiotniczg, 
ktorg tworzyto 

dwanascie dziat kal. 90/50 mm w pojedynczych 
wiezach na srodokr?ciu - szesc na sterburcie 
i szesc na bakburcie. Uzupetnieniem broni plot, 

byto szesnascie dziat kal. 37/54 mm w osmiu 
stanowiskach (podwojnie sprz?zone), cztery 

dziatka kai. 37/54 mm na dziobie oraz dwa- 
dziescia dziatek kal. 20/65 mm w dziesi?ciu 
stanowiskach (podwojnie sprzpzone). 

Amunicja kal. 381/50 mm by-fa prze- 
chowywana w trzech sktadach, ktore znaj- 
dowaty si? pod opancerzonym poktadem 
u podstawy kazdej z trzech gtownych wiez. 
Sktady zosta-fy podziefone na dwa poziomy; 
w wyzszym znajdowaty si? tadunki, a nizej 
pociski. 

Amunicja kal. 152/55 mm by-fa przecho- 
wywana w dwoch sktadach: jeden miescii 
si? za maszynownig na rufie, drugi przy 
dziobowej przedniej maszynowni. Pociski 
kal. 90/50 mm oraz amunicja do karabinow 

maszynowych i dziatek mniejszego kalibru 
rowniez znajdowata si? w tych sktadach. 

Na szczycie wiezy dowodzenia, okoto 30 
metrow nad poziomem morza, znajdowa-fo 
si? centrum dowodzenia ogniem. 2 tego miej- 
sca dowodzgcy prowadzeniem ognia mogli 
namierzyc cel i wystrzeiic saiw? z dziat kal. 
381/50 mm za pomocg jednego przycisku. 
Centrum dowodzenia byto potgczone z glow- 
nym systemem kontroli ognia, a takze z gorng 
wiezyczkg telemetryczng, w ktorej znajdowa¬ 
ty si? dwa dalmierze dtugosci 7,2 m, a ktore 
odpowiadaty za okreslenie odlegtosci do celu. 
Ponizej miescita si? nizsza wiezyczka tefe- 

Widok od strony 
dziobu 



Pancernik ^Vittorio Veneto" 

metryczna, w ktorej z kolei znajdowai si? dalmierz 
stereoskopowy, wykorzystywany do dodatkowych 
pomiarow roznic w odlegiosci. W razie awarii iub 
wypadku mozna byto korzystac z wczesniej za- 
projektowanego i przewidzianego zapasowego 
centrum dowodzenia ogniem. Znajdowalo si? ono 
pod obydwoma wiezyczkamiteiemetrycznymi. Po- 

Zbllzenie na mostki admiralski 
i kapitariski 

nadto na tylnej cz?sci kazdej z wtez kal. 381/50 mm 
zamontowano dwunastometrowy dalmierz, dzi?ki 
ktoremu zaioga kazdej z wiez mogia prowadzic 
ogien niezaleznie i w peini samodzielnie. 

Dwie wiezyczki teiemetryczne, kazda wypo- 
sazona w trzymetrowy dalmierz stereoskopowy, 
znajdowaty si? na bokach wiezy dowodzenia. Wy~ 

Barbeta wiezy nr 2 wraz z platformami 
dla dzia+ek przedwlotmczych 
kal. 20/65 mm 
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korzystano je do kterowania ogniem dziobowych 
dziat kal. 152/55 mm. 

Kolejne dwie wiezyczki telemetryczne, kaz- 
da wyposazona w podwojny, sprzpzony dalmierz 
stereoskopowy, miescHy sie na srodokreciu, na 
obydwu burtach, w odpowiedniej odlegtosci od 
kominow. Stuzyly one do kierowania ogniem rufo- 
wych dzial kal. 152/55 mm. 

Pancernik posiadat takze wyposazenie do 
usuwania min morskich, charakterystyczne dla 

Prawoburtowa wieza dziobowa 
mieszczgcadziala kal. 152/55 mm. 
Na jejszczycie umieszczonostano- 
wtsko dzJaika kal. 20/65 mm oraz 
zamocowano tratw? ratunkowa 

Lewoburtowa wieza rufowa kal. 
152/55 mm 

tralowcow. Okr^t hoiowat dwa parawany przy- 
mocowane do gruszki dziobowej przy pomocy ian- 
cuchow. ..Wymiataty” one przestrzen o szerokosci 
75 metrow z kazdej strony okr^tu, na gi^bokosci 
do 15 metrow, 

Duzy poktad rufowy byt przeznaczony wytgcz- 
nie na wyposazenie lotnicze. Dwudziestojedno- 
metrowa katapulta, umieszczona doktadnie w osi 
symetrii okr^tu, zamocowana byia za pomocy 
trzpienia. Mozna byto obracac r^cznie lub przy 
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Pancernik ^Vittorio Veneto" 

pomocy silnika elektrycznego, a jej maksymalrty 
zakres obrotu wynosif 45 stopni w strong kazdej 
z hurt. Okr?t mogt zabrac na pokiad do trzech sa- 
molotow (byty to hydroplany rozpoznawcze Ro.43 
lub samoloty zwiadowcze Re,2000). Hydroplany 
podnoszono z wody przy pomocy teleskopowego 
zurawia {ktory znajdowai- si? na rufie, jeszcze za 
katapultq) o maksymalnym udzwigu 5000 kg. 

MostekadmiraiskL Pod nim usytu- 
owany byt mostek kapitanski 

WIEZADOWODZENIA 

Stanowisko dowodzenia zosta+o zaprojektowane 
w taki sposob, by przetrwaio ostrzai wielkokali- 
browych dziaf. Wszystkie przewody tgczgce wiez? 

Stanowiska obserwatorow oraz z resztq okr?tU zostaty umieszczone W opance- 
prawoburtowy dalmierz do kie- , , , , . 
rowania ogniem plot.o podstawie rzonym kanale pod centraln^ cz?scigwiezy. Na 
optycznej 2 m pierwszych dwoch pi?trach znajdowato si? opan- 
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cerzone centrum dowodzenia oraz opancerzona 
kajuta admiraia. 

Oba pomieszczenia zostafy opancerzone przy 
pomocy stalowych p+yt o grubosci 260 mm, byfy 
takze wyposazone w drzwi pancerne. Mostek ka- 

Zamowiony: 

Stocznia: 

Potozenie st^pki: 

Wodowanie; 

Wejscie do s+uzby: 

W boju: 

Skreslenie 
ze stuzby: 

Decyzja: 

Los: 

10 czerwca 1934 r. 

Cantieri Riuntti delTAdriatico 

28 pazdziernika 1934 r. 

25 tipca 1937 r. 
28 kwietnia 1940 r. 

od 2 sierpnia 1940 r 

1 lutego 1948r. 

1 lutego 1948 r. 

Zeztomowany w La Spezia w latach 1951- 
1954 

e-ogo 
Potrdjna wieza z dzialami kaL 381/50 mm 

Masa l^czna: 

Waga pocisku: 

Pr^cfkosc poczatkowa pocisku: 

Zasi?g razenia pocisku: 

1591,4 ton 

882 kg 

870 m/sek. 

42,8 km 

Potroina wieza z dzialami kal, 152/55 mm 

Masa t^czna: 210 ton 

Waga pocisku: 50 kg 

Predkosc poczatkowa pocisku: 925 m/sek. 

Zasi^g razenia pocisku: 24.9 km 
1 "Win HOF 1 1 umm■■——ii—^ 

Pojedyncza wieza z dzialami kal. 90/50 mm 

Masa i^czna: 19 ton 

Waga pocisku: 10 kg 

Predkosc poczatkowa pocisku: 845 m/sek. 

Zasieg razenia pocisku: 13 km 

Dziata przeciwiotniczeumieszczo- pitanski oraz mostek admiraiski zostafy zbudowane 
ne na prawej burcie na przedzie opancerzonego centrum dowodze¬ 

nia oraz opancerzonej kajuty admiralskiej. Takie 
rozwiqzanie gwarantowato wygode i dokiadnosc 
nawigacji w normalnych warunkach. Od strony 
rufy oba mostki byfy przedtuzone na zewn^trz. 
W warunkach bojowych nie mozna byfo na nich 
przebywac, poniewaz istniato realne ryzyko od- 
niesienia ran zarowno od ostrzafu nieprzyjaciela, 
]ak i od przedmiotow, ktore niejednokrotnie latafy 
po cafym pomieszczeniu, gdy ostrzat podejmowafa 
gtowna wieza numer 2. Podczas walki oficerowie 
sztabowi oraz admiraiowie pozostawaii wewngtrz 
opancerzonych pomieszczen, skgd mogli pianowac 
i przeprowadzac dziatania taktyczne bez zadnych 
przeszkod. 

StUZBA 

„Vittorio Veneto” zwodowano 25 iipca 1937 roku, 
a wi?k$zo$c konstrukcji zosta+a wykohczona do 
pazdziernika 1939 roku. Zanim okr?t zostai pod- 
dany serii testow morskich, 4 pazdziernika prze- 
niesiono go do Wenecji w celu wyczyszczenia dna, 
ktore zd^zyto juz zarosngc z uwagi na diugie okresy 
doposazania i przestojow w wodzie. Wenecja jako 
jedyna posiadaia suchy dok na tyie dfugi, by zmie- 
scic okr?t klasy Littorio. 

„Vittorio Veneto” wrocit do Triestu 19 pazdzier¬ 
nika, a cztery dni pozniej rozpocz?ta si? seria te¬ 
stow morskich, ktore przeciggn?ty si? az do marca 
1940 r. Niektore prace konstrukcyjne nadal trwaiy, 
a okr?t zostat ostatecznie oddany 28 kwietnia. 
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Pancernik „ Vittorio veneto" 

1 maja wystano go do La Spezii w ce!u wykonania 
robot koncowych. 

Mi§dzy 6 a 20 maja trwat zatadunek okr?tu - 
przede wszystkim amunicji do gfownych wiez oraz 
dodatkowych armat. Wtedy znow przeniesiono go 
do Tarentu, gdzie zostaf wtgczony w szeregi 9. Dy- 
wizji Wtoskiej Marynarki Wojennej. W nastepnym 
miesi^cu Wfochy przystapity do wojny przectw 

Prawoburtowe dziata plot. Na 
pierwszym planie stanowisko po- 
dwojnie sprzezonego dziaika kal. 
37 mm/54 

Widok od tytu na stanowisko kte- 
rowania ogniem rufowych dziat 
kal, 152 mm/55 

Francji i Wielkiej Brytanii.,.Vittorio Veneto” oraz 
..Littorio" zostaiy oficjainie zgtoszone jako gotowe 
do dziaian wojennych 2 sierpnia. 

31 sierpnia 1940 r. pancernik wzi$t udziat 
w misji, ktora rniata na ceiu przechwycenie i znisz- 
czenie brytyjskich sit morskich, jednakze nie na- 
potkano nieprzyjacielskiego konwoju i do walk 
nie doszto. 
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6 wrzesnia okr?t wyruszyl na koiejny wypad. 
Tym razem udato mu si? - skutecznie - zaata- 
kowac brytyjskie sily wychodz^ce z portu w Gi- 
braltarze. 

29 wrzesnia okrpt zostat dolqczony do misji ma- 
j$cej przechwycic nieprzyjacielski konwoj przewo- 
zgcy wojska na Malt?, jednak Brytyjczykom udato 
sie wymanewrowac wloskg flot?. 

Po ataku na port w Tarende (w nocy z 10 na 
11 iistopada), wktorym mocno ucierpiaty wloskie 
pancerniki,,.Vittorio Veneto'' zostat przeniesiony 
do Neapolu, w ktorym zostat okr?tem flagowym, 
pod dowodztwem admirata Inigo Campioniego. 

17 Iistopada ..Vittorio Veneto" oraz ..Giulio Ce- 
sare” probowaty przechwycic brytyjski konwoj pty- 
n^cy na Malt?, jednak nie udato im si? odnalezc 
przeciwnika. 

26 Iistopada wloska flota wojenna podjpta ko- 
lejn^ prob? zaatakowania brytyjskiego konwoju. 
Dzialania te doprowadzity do bitwy morskiej, kto- 
r$ pozniej okreslano jako „bitw? koto przylgdka 
Spartivento" (badz koto przyl^dka Cape Teulada). 
Wloskie rozpoznanie powietrzne przeszacowato 
liczebnosc brytyjskiej eskorty, w zwi^zku z czym 
admiral Campioni nie zdecydowaf si? podj$c ry- 
zyka zaatakowania pancernikami i oderwal si? od 
przeciwnika. ..Vittorio Veneto" na krotko wdal si? 

W nocy z 8 na 9 lipca 1941 roku brytyjski nalot 
na Neapol wyrzgdzit niewielkie szkody pancerniko- 
wi ..Giulio Cesare". Nast?pnego dnia obydwa okr?ty 
zostaly odestane do portu w La Spezia. ..Vittorio 
Veneto” by! w tamtym momencie jedynym w pelni 
sprawnym pancernikiem we wloskiej flocie. 

22 marca powrocil do Neapolu i po czterech 
dniach, razem z osmioma krgzownikami i dzie- 
wiecioma niszczycielami, zostat wystany na misj?, 
ktorej celem byl brytyjski konwoj, wyptywaj^cy 
z Grecji. Operacja ta przeszla do historii jako ..bitwa 
u przyl^dka Matapan”, czyli jedna z najtragiczniej- 
szych bitew morskich drugiej wojny swiatowej. 

Starcie rozpocz?lo si?, gdy wloska 3. Dywizja 
napotkala brytyjski 15. Eskadr? Niszczycieli. Ad¬ 
miral lachino, gtownodowodzgcy Wtosk^ Marynar- 
k$ Wojenn$, podj^t prob? zniszczenia brytyjskiego 
krgzownika, wspomagany przez krqzowniki admi¬ 
rala Sansonettiego. HMS ..Orion” dostrzegl pan* 
cerniki, zanim zamkn?ly pulapk?,,.Vittorio Veneto" 
natychmiast otworzyl ogien, razgc HMS ..Orion” 
pociskami odlamkowymi - przeciwnik uciekl na 
poludnie, w stron? nadptywajgcej floty brytyjskiej. 
W tej fazie bitwy ..Vittorio Veneto” wystrzelil ze 
swoich gtownych dzial 92 pociski. 

Brytyjczycy podjeli kilka prob atakow powietrz- 
nych - lotniskowiec HMS formidable” wystatswo- 
je bombowce torpedowe, ktore miaty spowoinic 
,.Vittorio Veneto”. O 15.10 jeden z samolotow Fa- 
irey Swordfish trafif,.Vittorio Veneto” w rufowq 
cz?sc bakburty. Wloska artyleria przeciwlotnicza 
zdolala zestrzelic samolot, jednak dopiero po tym, 
jak zrzucil on torped?. Byla to jedyna strata Bry- 

w walk? z brytyjskimi krgzownikami i udalo mu si? 
uszkodzic jeden z nich - lekki kr^zownik ..Manche- 
ster”. Podczas walki z brytyjskiego lotniskowca wy- 
startowaty bombowce torpedowe, ktore podj?ly 
prob? zaatakowania,.Vittorio Veneto”, jednak okret 
wyszedl ze spotkania bez szwanku. 

Nadbudowka rufowa ze stanowi’ 
skami refiektorow oraz lamp sy- 
gnafowych 
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Pancernik ^Vittorio Veneto" 

tyjczykow w tej bitwie. Uszkodzenia wyrzadzone 
przez torped? zmusily pancernik do zatrzymania 
si? na okoio 10 minut Po tym czasie okr?t kontynu- 
owai swoje zadanie i przyspieszyf do okofo 20 w?- 
z-fow, korzystajgc jedynie z nap?du na sterburcie. 

Wfoska fiota byia w odwrocie, a HMS „Formi- 
dable" wypuscif koiejnq tale dziewi?ciu samoiotow 
Sword/isfi, podejmuj^c prob? zatrzymania „Vitto- 
rio Veneto”. Jednakze zamiast zaatakowac wtoski 
pancernik, samoloty uderzyty na kr^zownik „Pofa'' 
wymuszajqc jego zatrzymanie. lachino rozkazai 
dwoim krqzownikom i kilku niszczydeiom zawro- 
cic i uratowac okr?t. Wszystkie trzy kr^zowniki 
oraz dwa niszczyciele zostaty zatopione podczas 
zazartej nocnej bitwy na bardzo biiskim dystansie. 
Egzekutorami okazaiy si? brytyjskie pancerniki 
,Valiant", „Warspite” oraz „Barham" W mi?dzycza- 
sie „VIttorio Veneto" doptyngtdoTarentu 29 marca. 
Naprawy potrwaty do konca iipca. 

Widok ogolny pancernika 
od strony prawej burty 
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Ponad 2300 wtoskich marynarzy polegio w bi- 
twie u przyi$dka Matapa, wipkszosc z nich zmarta 
po pi^ciu dniach oczekiwania na pomoc na petnym 
morzu. Ratunek nigdy nie nadszedt. 

W dniach 22-25 sierpnia,.Vittorio Veneto" oraz 
..Littorio” braiy udziat w nieudanej operacji prze- 
chwycenia brytyjskich sit. 

27 wrzesnia 1941 roku, wraz z pancernikiem 
,.Littorio”, pi^cioma kr^zownikami oraz czternasto- 
ma niszczycielami,,.Vittorio Veneto” poprowadzit 
atak przeciwko alianckiemu konwojowi, w ramach 
operacji ..Halberd”. Wtoskie sity 
nie zdotaty odnalezc przeciw- ^ 
nika. / 

Widok na kutry motorowe. W srodku 
dwie pinasy admiralskie 
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Wodnosamolot rozpoznaw- fl 
czv Rcl43 w czesci rufowej 

13 grudnia okr?t zostat przypisany do eskorty 

konwoju zmierzajgcego do Potnocnej Afryki, jed- 

nakze misja zostata przerwana, poniewaz istniato 

realne ryzyko na spotkanie catej fioty nieprzyjaciel- 

skiej na trasie rejsu. 
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Pancernik ^Vittorio Veneto" 

Podczas powrotu do portu, w Ciesninie Me- 
syhskiej, t,Vittorio Veneto” zostat trafiony torpedo 
odpalon^ przez brytyjski okr?t podwodny HMS 
„Urge" Eksplozja wyrwata 13 metrow kadtuba, 
przez co do wnptrza okr?tu dostafo si? 2000 ton 
wody. System ochrony przed torpedami projektu 
inz. Pugiiese spetnif swoje zadanie i wipkszosc fall 
uderzeniowej przejgi na siebie. Okrpt wrocit do 
Tarentu, gdzie podj?to naprawy, przez co nie byt 
zdatny do walki az do poczgtku 1942 r. 

Wodnoptat rozpoznawczy Ro.43 
opuszczany na pokfad 

Nazwaokr§tu umieszczona na pra- 
wej burcie w cz?sci rufowej 

14 czerwca 1942 r. „Uttorio" „Vittorio Vene¬ 
to", cztery krqzowniki oraz dwanascie ntszczycieii 
zostato wystanych w ceiu zaatakowania konwo- 
ju pfynqcego z Aleksandrii do Malty. Brytyjczycy 
rozpoznali pozycjewtoskiejfloty i przypuscili kifka 
atakow powietrznych. Samoloty uszkodztty kr$- 
zownik „Trento”, ktory pozniej zostat zatopiony 
przez brytyjski okr?t podwodny. Pozniejsze nalo- 
ty zdawaty si? nie wyrzadzac zadnej krzywdy. Po 
potudniu lachino zorientowat si?, ze nie uda im si? 

-u 



Monografre 

dostac do konwoju przed zmrokiem, zdecydowaf 
wi?c o przerwaniu misji. 

12 Sistopada ..Vittorio Veneto" zostaf przeniesio- 
ny z Tarentu do Neapolu. Brytyjski okr?t podwodny 
zaatakowat okr^t podczas przebazowania, jednak 
bez zadnego sukcesu. 4 grudnia amerykahski nalot 
na port w Neapolu zmusil Wfochow do wycofania 
floty do La Spezii. 

5 czerwca 1943 r.,.Vittorio Veneto" zostaf po- 
waznie uszkodzony wtrakcie amerykatiskiego na- 
lotu na La Spezie. Uszkodzenia zmusifydowodztwo 

Dzwon okr^towy umieszczony 
przy wiezy nr 3 artylerii gtownej 

Bomby gfebinowe przy rufowym 
pomoscie okr^tu 

do wysfania okrptu do Genui, w celu dokonania 
niezbpdnych napraw. 

3 wrzesnia Wtochy podpisaty separatystyczny 
pokoj z aliantami. 9 wrzesnia ..Vittorio Veneto" 
„Roma’', ..Littorio”, podobnie jak reszta wfoskiej 
floty, wyptyn?fy w kierunku Malty. Po drodze sa- 
moloty Luftwaffe probowaiy zaatakowac flotp przy 
pomocy samolotow Dornier Do 217 wyposazonych 
w nowg, naprowadzanp radiowo bomb? Fritz-X. 
Pancernik „Roma" zaton^f, ..Littorio" zostaf trafiony 
i uszkodzony, a..Vittorio Veneto” byf jedynym pan- 
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Poncernik,/Vittorio Veneto" 

cernikiem, ktory w trakcie tej walki nie ucierpiat 
w zaden sposob. Okr§t pozostat na Malcie do 14 
wrzesnia, kiedy to wraz z ..Littorio” {ktory zostat 
przemianowany na Jtalia”} zostat przeniesiony 
do Aleksandrii, a nast^pnie - 17 pazdziernika - na 
Wielkie Jezioro Gorzkie na Kanale Sueskim. 

Trzy lata pozniej, 6 pazdziernika 1946 roku, 
obydwa okr$ty powrocity do Wtoch. Pancernik 
,.Vittorio Veneto” dopiyngt do La Spezii 14 paz¬ 
dziernika 1946 r. 

Na mocy podpisanego 10 lutego 1947 r. trak- 
tatu pokojowego z Wtochami ..Vittorio Veneto'' 
przypadat Brytyjczykom jako tup wojenny. Okret 
zostai sptacony 3 stycznia 1948 r., a 1 lutego skre- 
slony z rejestrow marynark! wojennej, a nastepnie 
zeztomowany. 

PODSUMOWANIE 

Podczas drugiej wojny swiatowej pancerniki tej 
klasy byty dum$ Wtoskiej Marynarki Wojennej. 
Byty, bior^c pod uwagp okres ich stuzby oraz moz- 
liwosci technologiczne Wtoch, bardzo udanymi 
jednostkami. Niestety pancernik „Roma" 
zostat trafiony w najbardziej czute miej- 
sce, przez co zaton^t. Byt to jednak wy- 
jqtkowy zbieg okolicznosci i zwykty 
pech. W trakcie catego konfliktu 
pancerniki klasy Littorio, w tym 

Pancernik w widoku od rufy 

..Vittorio Veneto”, wielokrotnie otrzymywaty po- 
tpzne uszkodzenia zadane przy pomocy torped, 
ostrzatu artyleryjskiego i w wyniku nalotow lotni- 
czych, jednakze zawsze udawato im si§ wrocic do 
swojego portu, co byto chyba najlepszym dowodem 
na jakosc konstrukcji i projektu. 

NIc dziwnego, ze Brytyjczycy, swiadomi sity 
i mocy tych trzech okr^tow, wielokrotnie rzucali 
wszystkie sity, by je zatopic. Cl 

Ttumaczyli: Jacek Czuba (tekst), 
Tomasz Basarabowicz (podptsy do renderdw 3D) 
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Historia przedstawionych w artykule 
r ’ ' kilka dm po wejscm do sfuzby. 

trzech okr^tow podwodnych wtoskiej WidocznedzialokaU02 mm/35 
_ . . . . . , ii ... , zastapione pozniej nowoczesniej- 
Regia Marina jest dose podobna. Wszyst- szym kal. 100 mm/47 [Fot. „stona 

kie przybyty w 1940 r. do atlantyckiej Militare"nr7°] 
bazy w+oskiej floty w Bordeaux, znanej’ 
jako Betasom. Stracone zostaty we wrze- 
sniu-pazdzierniku 1941 r. Stuzb§ na oce- 
anie rozpocz^ty podobnie jak inne okr?- 
ty z Betasom. Ze wzgl§du na potrzeby 
operacyjne (niewielka ilosc dost^pnych 
U-Bootow) sprawuj^cy zwierzchnosc nad 
Wtochami Niemcy rzucili ich na wody 
Potnocnego Atlantyku. Wyj^tkowo sro- 
ga zima przetomu lat 1940/1941 nie 
sprzyjafa nauce. Mimo wielkiego serca 
i zaangazowania nie uda+o si§ wilkom 
morskim Mussoiiniego z marszu wkom- 
ponowac w taktyk? stosown^ przez so* 
j'uszniczq Kriegsmarine. Po pierwszym 
nieudanym okresie dokonano szeregu 
zmian - przebudowano okr^ty, ulepszo- 
no taktyk^ ataku i oddano dowodzenie 
w r§ce mtodszych oficerow. Wszyst ko 
to doprowadzito do szybkiego wzrostu 
skutecznosci wtoskich podwodniakow. 

| Marek SOBSK1 

PIERWSZY tUP NA ATLANTYKU 
Okr?t ..Alessandro Maiaspina’1 wszedt do stuzby juz 
poprzyst^pieniu Wtoehdowojny, 20czerwca 1940 
roku. Zatoga przeszta szybkie szkolenie, chociaz dla 
wielu jej cztonkow byt to pierwszy kontakt z bronig 
podwodng. W tym celu odbyto kilka szkoleniowych 
rejsow na Morzu Srodziemnym. Okr?t staejono- 
wat w La Spezia, tam jednostk? przygotowywano 
do dzi atari na Atlantyku, ktory stat si? jej rejonem 
operacyjnym. 

29 lipca, dowodzony przez capitano di frega- 
ta1 Mario Leoniego,,.Maiaspina" opuscit La Spezia 
i skierowat si? na swoj pierwszy rejs w tej wojnie. 
Nocg 3 sierpnia okr?t podjgt prob? sforsowania 
Ciesniny Gibraltarskiej, szedt w wynurzeniu z pet- 
na pr?dkoscig. O 3.55 zaobserwowano niszczycie! 
i ..Malaspina” zszedt pod wod?. Przez 30-40 se- 
kund zanurzenie przebiegato prawidtowo, okr?t 
pozostawat w pozycji horyzontalnej. Nast?pnie 
dostat nieznaeznego trymu na dziob, a kiedy ten 
doszedt do 10 stopni, zacigt si? ster gtpbokosci na 
rufre i pozostat zablokowany, gdy okrpt nurkowat 
pod katem 20°. Okrpt nadal szybko przegtpbiat si? 
na dziob, trym osiggngt 35°. Po przekroczeniu 130 
metrow gtpbokosci prpdkosc opadania nieco zma- 
iata, jednak nadal nie postadano kontroli nad rucha- 
mi okr?tu. Dopierogdy manometrwskazat 147 m, 
„Malaspina”zastopowat i pozostat na tej gtpbokosci 
przez dziesipc sekund2. Potem zaczgt si? podnosic, 



Okr^ty typu Marconi na Atlantyku - //Malaspina"/ //Marconi'7, ,/Baracca" 

poczgtkowo bardzo powoti, potem coraz szybciej. 
Mimo wszystko okr?t zdotat pokonac Gibraltar, 
nie odniost tez przy tym zadnych istotnych uszko- 
dzen. Leoni skierowat si? ku przydzielonej strefie 
i rtiebawem zajqt wyznaczong pozycj?. Nastepnie 
okr?t patrolowat wody wokdt Azorow t u wybrzezy 
Portugaiii. 

12 sierpnia ..Malaspina” zaatakowat brytyjski 
tankowiec ..British Fame” (8406 BRT) nalezqcy do 
British Tanker Company z Londynu. Statek wcho- 
dzit w sktad rozproszonego konwoju OB-193, 
kterujqcego si? do Ameryki Potudniowej. Wtosi 
odpaiiii salw? czterech torped i unieruchomili 
swojg ofiar?. ..Malaspina’' wynurzyt si? i zaczekat, 
az ocalata zatoga, 46 z 49 ludzi, opusci poktad na 
trzech szalupach. Nast?pnie ..British Fame" dobito 
ogniem artyleryjskim, statek zaton?t na pozycji 
37°44’ N i 22°56‘ W. W ten sposob wtoskie okr?ty 
podwodne zapisaty swoj pierwszy triumf na Atlan¬ 
tyku. Wtosi wzi?li jakojehca kapitana statku i przez 
prawie godzin?3, pomimo ryzyka ataku, holowali 
szalupy z rozbitkami w stron? Azordw. Z powodu 
pogarszaj^cego si? stanu morza holowania w kohcu 
zaprzestano, ale rozbitkowie zdotali o wtasnych 
sitach dotrzec do l$du. W1959 r. kapitan tankowca 
odwiedzit Wfochy, spotkat si? wowczas z Leonim 
i podzipkowat mu za jego humanitarny gest. 

19 sierpnia bezskutecznie atakowano frachto- 
wiec. Nastppnie okr?t obrat kurs na Morze Srod- 
ziemne, gdyz pierwotnie planowano jego powrot 
do Wtoch. W kohcu jednak otrzymaf rozkaz, by 
skierowac si? do nowo powstatej bazy Betasom. 
O 18.00 4 wrzesnia ..Malaspina". jako pierwsza wto- 
ska jednostka, osi^gngt Bordeaux. 30 wrzesnia 
poktad okr?tu wizytowat admiral Karl Donitz. 

Po potudniu 9 pazdziernika ..Malaspina” opuscit 
Bordeaux i skierowat si? w stron? zachodniego 
szkockiego wybrzeza. Dziewipc dni pozniej osi$- 
gni?to wyznaczony rejon. Niebawem odebrano 
nadany przez jednego z U-Bootow sygnat o do- 
strzezeniu konwoju. Wtosi byli najblizej meldo- 
wanej lokalizacji, poszukiwali statkow przez 30 
godzin, az dotarli do pozycji 59°25* N i 30°10' W. 
Nie zdotali jednak niczego dostrzec. 

Nocg 20/21 pazdziernika ..Malaspina” znajdujqc 
si? na pozycji 59° N i 29° W, atakowat statek han- 

dlowy szacowany na 3400 BRT*. Byt to element 
konwoju OB-229, ktory pi?tnastego dnia miesi^ca 
opuscit Liverpool, a dziewi?tnastego zostat roz- 
proszony. Wystrzelono torped?, jednak jej bieg 
zaktocity tale, pozniej postano kolejne trzy, ale tylko 
jedna z nich trafrta w statek. Pozniej cel ostrzeia- 
no z dziata, jednak szkwat, zapadajgce ciemnosci 
i pr?dkosc frachtowca uniemoziiwity jego dobicie. 
Prawdopodobnym jest, ze atakowanym celem byt 
hofenderski parowiec ..Bussum”. 

31 pazdziernika o 13.15, dzi?ki czasowemu 
przejasnieniu, dostrzezono na pozycji 57°17' N 
i 23°25’ W konwoj ztozony z siedmiu frachtow- 
cow w eskorcie dwoch niszczycieli, ktory szedt na 
potudniowy zachod z pr?dkosd§ 12 w?ztdw. Ma- 
newry jednego z niszczycieli zmusity Wtochow do 
przerwania podejscia do ataku i zejscia pod wod?, 
w efekcie kontakt utracono. 

4 listopada5 okr?t obrat kurs powrotny na dwa 
dni przed planowanym terminem - wyczerpywat 
si?juzzapa$ ropy. O 13.10 na pozycji 51°00’ N 

Okr?t„Malaspina”jako pierwszy 
przybyt do Bordeaux 4 wrzesnia 
1940 roku, tutaj niedtugo po tym 
wydarzeniu cumuje w nowo po¬ 
wstatej wtoskiej bazie [Fot. ..Storia 
Militare Dossier" nr 12] 

i 20°40’ W zaobserwowano koiejny konwoj, id$- 
cy w kierunku potudniowy potudniowy wschod 
z pr?dkoscig osmiu w?ztow. Tworzyto go 17 matych 
parowcow w eskorcie krgzownika pomocniczego, 
ptyngcego na jego kohcu. Do zapadni?cia ciemnosci 
..Malaspina” utrzymywat kontakt, po zmroku zacz^t 

..Malaspina” w La Spezii w lipcu 
1940 r. w okresie jego przekazania 
irzez stocznie 0X0. w Muggiano 
Fot. „Storia Militare" nr 70] 
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zajmowac pozycj? do ataku. Wtochow prawdopo- 
dobnie dostrzezono z poktadu krqzownika, ktory 
manewrowat, by zaj^c pozycj? pomi?dzy napast- 
nikiem i bezbronnymi statkami. Okr?t podwodny 
przerwat podejscie i oddalif si?. Pozniej w nocy 
probowano przywrocic kontakt, ale starania spet- 
zty na niczym. 

5 iistopada o 7.10 dostrzezono kotejny kr$zow- 
nik pomocniczy, duzych rozmiarow. By to to na wy- 
sokosci potudnika 20°00’ W, zaobserwowany okr?t 
szedt na potnocnyzachod, „Malaspina" ponownie 
zostat odkryty, przeciwnik zwi?kszyt pr?dkosc do 
20 w?ztow i szybko skroclt dystans do 5000 m. 
Otworzono ogien, w wyni ku czego wtoska jed nost- 
ka musiata zejsc pod wod?. Pozniej w panuj^cej 
ulewie skierowano si? do Francji. Betasom okr?t 
osiggn^t po potudniu 9 Iistopada. Poddano go prze- 
glgdowi i wykonano cykl prac konserwacyjnych. 

Komandor porucznik Mario le¬ 
oni, dowodca okr^tu „Malasptna" 
w rozmowte z niemieckimi ofice- 
rami [Fot. „Storia Militare Dossier" 
nr 12] 

5 stycznia 1941 roku „Malaspina” ponownie wy- 
szedt z Bordeaux. Jego obszar operacyjny znajdo- 
watsi? na zachod od Szkocji.Wyznaczong pozycj? 
zaj?to 13 stycznia, a do 24. dnia tego miesigca bez- 
skutecznie poszukiwano jakiegokoiwiek ceiu dia 
torped. Nast?pnie otrzymano rozkaz nakazujgcy 
zajecie pozycji potozonej bardzie] na potudniu. Po 
dwoch dniach zaobserwowano niszczyciel, jednak 
stan morza uniemozliwit podj?cie proby ataku. 28 
stycznia zauwazono krgzownik pomocniczy ptyng- 
cy z pr?dkoscig 16 w?ztow. Dystans dzielqcy oba 
okr?ty okazat si? zbyt duzy, by „Malaspina" zdotat 
zajgc dogodng pozycj? do odpalenia torped. 30 
stycznia obrano kurs na Franc]?. 28 lutego okr?t 
osiggngt Le Verdon. Capitano di fregata Mario 
Leoni zdat dowodzenie nad okr?tem, jego nowg 
jednostkg zostat niszczyciel .Lanzerotto Malocello". 
Okr?t trafit na okoto dwumiest?czny cykl prac. 

Mario Leoni obserwuje z poktadu 
okr^tu „Maiaspina” tongcy „Bri- 
tish Fame", 12sierpnia 1940 roku 
[Fot. internet] 

Pocztowka z epoki upami^tnia- 
j^ca zatopienie przez okr^t „Ma- 
laspina" tankowca ^Bittsh Fame” 
[Fot. Internet] 

z U-Bootami. Na zachod od Zielonej Wyspy zaob¬ 
serwowano konwoj co najmniej 20 frachtowcow, 
do ataku jednak nie doszto. 

3 maja storpedowano i powaznie uszkodzono 
brytyjski parowiec pasazerski ..Lycaon” (7350 BRT). 
Z powodu ulewy i co za tym idzie - ograniczonej 
widocznosci, zdotat si? on jednak oddalic i unik- 
ngc dobicia. 15 maja dostrzezono konwoj 20-30 
parowcow, ale nie udato si? go zaatakowac. ^ala- 
spina” zostat najpierw zap?dzony pod wod? przez 
atak z powietrza, a nast?pnie przez dziewi?c godzin 
byt obrzucany bombami gt?binowymi przez trzy 
niszczyciele. 19 maja (dzieh pozniej?} podczas rejsu 
powrotnego do Bordeaux, ok. 100 Mm od ujscia 
Zyrondy, „Malaspina” byt atakowany przez todz 
latajgcg Short Sunderland. Zrzucono pi?c bomb, 
ale zadna nie spadta na tyle blisko, by okr?t doznaf 
uszkodzen. Na poczgtku miesigca okr?t powrocit 
do Betasom. 

27 czerwca 1941 roku „Malaspina” opuscil 
Bordeaux i skierowat sie w obszar na zachod od 
Gibraltaru. 3 lipca dostrzezono niszczyciel, jednak 
z powodu duzej szybkosci przeciwnika i niesprzy- 
jajgcej pogody nie udato si? przeprowadzic ataku. 

Nocg 14/15 lipca, 105 Mm na potudniowy za¬ 
chod od Azorow, Prini postat na dno stary grec- 
ki parowiec „Nikoklis” (3576 BRT, wodowany 
w 1921 r. w stoczni Burger pod nazwg „Lingedijk” 
wtasnosc kompanii Marailis z wyspy Andros). Sta- 

TAJEMNICZY KONIEC „MALASPINA” 

23 kwietnia „Maiaspina”dowodzonyteraz przez te- 
nente di vascello Giuliano Prini ponownie wyszedt 
w morze. Obszarem operacyjnym byty wody na 
zachod od Irlandii, gdzie przebywano mi?dzy 3 a 17 
maja. „Malaspina” wchodzit w sktad grupy ude- 
rzeniowej „Da Vinci" (wraz z okr?tami „Da Vinci”, 
..Cappellini" i „Torelli"), ktora miata wspotpracowac 
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tek ptynqt pod balastem z Glasgow do Repel wSier¬ 
ra Leone, na swoje nieszcz?scie odt^czyl si? od 
konwoju OG-67. Zgin?to 11 cztonkowjego zaiogi, 
17 zdotano uratowac. 

Brytyjski parowiec „Guelma” (4402 BRT, zbu- 
dowany w 1928 r., wtasnosc Tunisienne Steamship 
Company) stal si? kolejn^ ofiarg „Malaspina'‘, Stor- 
pedowany poszedt na dno noc^ 17 lipca na pozycji 
30°44’ N i 17°33' W. Statek piyn^l z Madery do Pe- 
pel iub Freetown, przewozit towary drobne, wtym 
cebul?, by! cz?sci3 konwoju OG-337. Cata 41-oso- 
bowa zafoga przezyta zagtad? swojej jednostki. 

Na tym skonczyia si? dobra passa zaiogi. Kilka 
kolejnych dni okrpt sp?dzH na zachod od ciesniny. 
24 lipca atakowano trzy statki konwoju, ktory mei- 
dowat niemiecki zwiad lotniczy, ale nie osiqgni?to 
sukcesu. 30 lipca powrocono do Bordeaux, gdzie 
okr?t poddano cyklowi prac, ktore potrwaty do 
wrzesnia. 

7 wrzesnia 1941 roku okr?t wyruszyt z Francji 
z zadaniem zaatakowania konwoju, ktory wediug 
doniesiert wywiadu mial opuscic Gibraltar. Powrot 
z patrolu zaplanowano na 18 listopada. „Malaspi- 
na" zagingt na morzu wraz z catg, Ucz^caj 59 osob, 
zatogg. 

B.d.U. i Betasom zapisaty na konto okr?tu 
storpedowanie trzech statkow konwoju HG-73, 
w tym jednego szacowanego na 25 000 BRT, do 
czego miaiodojsc 24 wrzesnia. Niemiecki samolot 
z Kampfgeschwader 40 meldowat wowczas, ze 
zaobserwowat dwa ton^ce statki i trzeci w plomie- 
niach na pozycji 44°09’ N i 21°45’ W. „Ma!aspina” 

Dwa podwojne przeciwlotnicze 
wkm-y Breda Mod. 31 kai. 13,2 mm 
na pomoscie okr?tu podwodnego 
typu Marconi, cumujacego w Bor¬ 
deaux [Fot. ..Storia Miiitare” nr 70] 

Okr$t „Marconi” przybywa do 
Bordeaux 28 wrzesnia 1940 [Fot. 
..Storia Militare“ nr 70] 

by! jednym z czterech wtoskich okr?tow, ktore 
miaty zaatakowac ten konwoj, czyli 25 frachtow- 
cow w eskorcie 16 eskortowcow. Konwoj opu- 
scit Gibraltar 17 wrzesnia i ptyn^t do Liverpoolu, 
odkryl go i zameldowat o tym niemiecki samolot 
rozpoznawczy. Rozkaz do ataku wysfano Prini 18 
wrzesnia. Wspomniane sukcesy przypisano „Mala- 
spinie", poniewaz zaden inny okrpt Osi nie zgtaszat 
sukcesow, Jednakze nie potwierdza ich strona bry- 
tyjska. Prawdopodobnie byta to bt?dna obserwacja 
nlemieckiego lotnlka. Za t? i poprzednie akcje te- 
nente di vascelto Giuliano Prini zostat posmiertnie 
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odznaczony Medaglia d'Oro al Valor Militare {Zio- 
tym Medalem Walecznosci Wojskowej). 

Istniejq dwie hipotezy na temat korica „Ma- 
laspina". Po wojnie uznano, zejego los dopelnit 
si? o 21.15 21 wrzesnia za sprawq brytyjskiego 
niszczycieia „Vimy'' ktory eskortowat wspomniany 
wyzej konwoj. „Vimy'' obrzucit wowczas bombami 
gt?binowymi okr?t podwodny wykryty na pozycji 
37°46' N i 19°18J WI zgtosit jego zatoplenle. Gdyby 
..Malaspina” wykonywat polecenia z Betasom, to 
powinien znajdowac si? wowczas 180 Mm daiej na 
wschod. Naiezy przyjqc, ze ofiarg tego ataku pad! 
wowczas ..Torelli” i ci?zko uszkodzony powrocitdo 
bazy. Istnteja takze informacje, ze „Vimy” dwukrot- 
nie atakowai okr?ty podwodne - 20 i 21 wrzesnia. 

Nowsze zrodta wskazujq zupetnie innq hipo- 
tez?. W potudnie 10 wrzesnia Short Sunderland 
W3986/U (Flight Lieutenant Athol Galway Hope 
Wearne) z 10. Squadronu RAAF patrolowat nad 
Zatokq Biskajskq. Z jego poktadu wykryto okr?t 
podwodny znajdujqcy si? o ponad 900 m na !e- 
wej burcie i ptynqcy kursem 260° z pr?dkosciq 
osmiu w?ztow, ktory uznano za duzego U-Boota. 
Odkrycia dokonano na pozycji 46°23' N i 11°22’ 
W (ok. 435 Mm od Bordeaux), co zgadza si? z sza- 
cowanq trasq ,.Malaspina”. Sunderland znajdowai 
si? na 300 m wysokosci i zbyt blisko, by wykonac 
atak. Wykonat zwrot na prawq burt?, sukcesyw- 
nie obnizajqc putap iotu do 15 m. W tym czasie 
okr?t podwodny zaczqt zanurzac si? dziobem. Trzy 
bombygt?binowe Mk VII, nastawione na 15 i 30 m, 
zrzucono w momencie, gdy sylwetka atakowane- 
go okrptu byta jeszcze widoczna pod wodq, Dwie 
z nich miaty trafic w bezposrednie sqsiedztwo celu. 

waz 
Nazwa okretu: Potozenie stepki: 

or 11 oKr^tow 
Wodowanie: Weisded 

,.Malaspina” 1 III 1939 wCantieri del Muggiano wLaSpezia 18II1940 20 VI1940 

..Marconi" 19IX1938wCantieri C.R.D.A.wMonfalcone 30VII1939 8111940 

„Baracca" 1 III 1939 wCantieri del Muggiano wLaSpezia 21IV1940 10 VI11940 

..Marconi” powraca z patrol u atlan- 
tyckiego, 10 czerwca 1941 rokii. 
Honory zatodze oddaj^ zotnierze 
putku piechoty morskiej „San 
Marco”, ktorzy petnili stuzb? gar- 
nizonow^ w Betasom [Fot „Storia 
Militare" nr 70] 

Ostatnia miaia trafic o 42 m od dziobu wrogiej 
jednostki. 

Pozniejsza obserwacja wykazata obecnosc na 
powierzchni duzej plamy ropy, a pod wodq dopa- 
trzono si? sylwetki zanurzonego okr?tu. W wodzie 
nie zaobserwowano zadnych iudzi. Zrzucono w to 
miejsce kolejnq bomb?, ktora jednak nie wybuchta. 
W koncu, z powodu kohczqcego si? paliwa, zawro- 

„Guglielmo Marconi" cumuje w Bordeaux [Fot. ..Storia Militare Dossier" nr 12] 
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cono do bazy. Dwie doby pozniej inny samoiot zna- 
iazf w poblizu miejsca ataku plamp ropyoraz zaob- 
serwowat ppcherze paiiwa wydobywajace sie spod 
wody. „Malaspina” jest w tym przypadku jedynym 
podejrzanym, inne okrpty nie zostaty utracone i nie 
meldowafy atakow z powietrza w tym obszarze. 

NIEGOSCINNY POtNOCNY ATLANTYK 

6 wrzesnia 1940 roku okrpt „Gugiielmo Marconi" 
(capitano do corvetta Giulio Chialamberto) opu- 
sci+ Neapol i skierowat sip na Atiantyk6. Nocg, 
w pierwszych godzinach 11 wrzesnia, przekroczyt 
bez problemow Ciesninp Gibraitarskg. Z powodu 
dostrzezenia niszczycieli czpsc trasy pokonano w za- 
nurzeniu. 15 wrzesnia okret os:$gngt swoj$ strefp 
polowania na potnocny zachod od Galicji (Atiantyk 
Centrainy), w poblizu Przyl^dka Finisterre, wedtug 
rozkazow miat tam sppdzic 10 dni. 19 wrzesnia 
o 3.15, na pozycji 43°30’ N i 08°50’ W (16-25 Mm 
na potnocny wschod od Przylqdka Vi Ian w Zatoce 
Biskajskiej}, zaatakowat pojedynczq torpedg statek, 
btpdnie zidentyfikowany jako frachtowiec srednie- 
go rozmiaru. W rzeczywistosci byta to hiszpanska 
jednostka rybacka ..Almirante Jose de Carranza” 
(330 BRT). Hiszpania byta krajem neutralnym, a na 
dodatek przyjaznym Wtochom. Torpeda uderzyta 
w rufp jednostki i natychmiast zatopita pechowca. 
Zginpto 14 z 15 cztonkow jego zatogi, a jedynego 
ocalatego, Antonio Oujo Gonzaleza, przekazano 
na innajednostkp tego typu - „Marta Dolores”. 25 
wrzesnia „Marconi" obrat kurs na Bordeaux, ktore 
osi^gnqi 29. Na miejscu dowodz^cy zgrupowaniem 
Betasom admiral Angelo Parana skarcit Chialam¬ 
berto za staby wynikpatrolu i skandalzHiszpanami. 

27 pazdziernika „Marconi” opuscit Bordeaux 
i skierowat sip w rejon na zachod od Szkocji, byt 
czpsci$ grupy ..Bagnolini” (wraz z „Bagnolini” „Ba- 
racca” i „Finzi”). W tym okresie Wtosi zorganizowali 
dwie takie grupy uderzeniowe, ktore miaty wspot- 
pracowac z U-Bootami na Potnocnym Atlantyku. 
4 listopada odebrano komunikat o dostrzezeniu 
konwoju wystany przez „Malspina”. Natychmiast 
obrano nowy kurs i rozpoczpto bezskuteczne poszu- 
kiwania. Po tym rozczarowujpcym doswiadczeniu 
,,Marconi” skierowat sie do wyznaczonej mu strefy. 
Przybyt tam nocg 6/7 listopada, posiadaj^c informa- 
cjp o konwoju id^cym na wschod, prawdopodobnie 
chodzito o HX-84 (38 frachtowcow z Haiifaksu na 
Wyspy Brytyjskie, jedyng eskortp byt krgzownik 
pomocniczy Jervis Bay"). Okrpt przeczesywat ob- 
szar na zachod od swojej pozycji - bezskutecznie. 
Tego samego konwoju poszukiwaty wowczas takze 
„Finzi" i „Baracca” oraz U 93, U 100, U 104, U 123, 
U 137 i U 138. 

Wczesnym popotudniem 8 iistopada ..Marconi" 
przechwycit wiadomosc wystany z poktadu parow- 
ca „Cornish City", zaginionego z konwoju HX-84, 
ktorego byt jednostk^flagow^.,,Cornish City” prosit 
o pomoc dla uszkodzonego f rachtowca. Wtosi skie- 
rowali sip w stronp statku znajdujqcego sip w opa- 
tach, popetniii jednak btqd, kierowali sip w stronp 
zrodta wiadomosci, wipe na sprawny „Cornish City". 
W punkeie 56°01’ N i 17°50' W dostrzezono pa- 
rowiec, ale wiadomosc odebrat takze, i byt juz na 

Mario Paolo Pollina, dowddea 
..Marconiego" [Fot. „Storia Militare 
Dossier" nr 12] 

Dziato morskie kai. 102 mm/35 
w cz^sci dziobowej akrftu typu 
Marconi [Fot. Jtoria Militare" nr 70] 
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miejscu, niszczyciel,.Havelock1'. Mysliwi stall si? 
zwierzyng, zeszli pod wod? i musieli przetrzymac 
atak 14 bombami gt?binowymi, ktory trwat mi?- 
dzy popotudniem a wieczorem. ..Marconi'' zszedt 
na 125 m, tam bezpiecznie przeczekat eksplozje 
bomb nastawionych duzo ptycej, przeciwnik nie 
wiedzial bowiem jeszcze, ze okr?ty podwodne Osi 
bez problemu osiggaj§ takg gt?bokosc. ..Marconi'' 
odniost jedynie niewielkie uszkodzenia. Chiaiam- 
berto sprobowat nabrac przeciwnika na najprostsz$ 
sztuczk?, wypuscit troche powietrza, ropy i obiek- 
tow maj^cycb udawac szczgtki zatopionego okr?tu. 
Przeciwnik nie dat si? zwiesc, ..Havelock” pozostat 
w okolicy. Przez wiele lat przypisywano mu zatopie- 
nie w tej akcji okr?tu ..Comandante Faa di Bruno”, 
ktory w tych dniach przepadt na Atlantyku. 

Nast?pnie,.Marconi” powrocit do poszukiwan 
uszkodzonego statku, a po otrzymaniu meldun- 
ku z poktadu okr?tu ..Otaria", takze lotniskowca 
w towarzystwie kiiku niszczycieli. Przed zacho- 
dem stonca 9 listopada natkni?to si? na szwedz- 
ki motorowiec ..Vingaiand" (2734 BRT, kapitan i. 
Sjogren), ktory ptyngt na trasie Nowy Jork - Haii- 
faks - Glasgow z fadunkiem stall i innego frachtu, 
Byta to kolejna jednostka konwoju HX-84, ktory 
rozwigzano po ataku niemieckiego pancernika 
kieszonkowego ..Admiral Scheer”, ktory zatopit 
pi?c statkow i krgzownik pomocniczy Jarvis Bay”. 
O 9.45 dnia poprzedniego, juz po ataku niemiec- 
kiego pancernika, szwedzki statek zostat trafiony 
dwlema bombami w srodokr?cie w poblize prawej 
burty, zrzucit je Focke-Wulf Fw-200 Condor z l/KG. 
40. Zgin?to 7 z 26 cztonkow zatogi, a po poktadzie 
rozprzestrzenitsi?gwattowny pozar. O 13.45 roz- 
bitkow podj^t inny parowiec konwoju - ..Danae II". 
Wtosi odnalezli porzucony statek, ktory dryfowat 
z ptonqc^ ruf^. O 21.05 9 listopada (tub juz noc$ 10 
o 5.45) wystrzelono w jego stron? torped?. Wysoka 
fala zaktocita jednak jej bieg, torpeda chybita celu. 
Drugi pocisk byt celny i postal statek na dno. „Vin- 
gaiand" zatongt szybko na pozycji 55°41' N i 18°24' 
W (lub 55°00’ N i 17°55’ W), okoto 290 Mm na 
zachodni potnocny zachod od Erris Head w Irlandii. 

14 listopada zaobserwowano na duzym dystan- 
sie statek szacowany na 4000 BRT. Od poczgtku 
misji niesprawny by! peryskop bojowy, korzystano 
zdrugiego peryskopu. W koncu udato si?wystrze- 
lic torped? z 2500 m. jednak z powodu ci?zkich 
warunkow pogodowych chybiono celu. Te same 
czynniki spowodowaty utrudnienia w podejsdu do 
celu, frachtowiec wykazywat tez zamiary starano- 
wania podwodnego przeciwnika. To, oraz wi?ksza 
szybkosc celu, spowodowato przerwanie ataku. 

16 listopada otrzymano kolejny meldunek o od- 
kryciu konwoju. Byt to HG-46,10-20 statkow pty- 
n?to z prpdkosciq 9 w. Panuj^ca burza utrudniata 
manewry okr?tow podwodnych i ograniczata ich 
pr?dkosc. ..Marconi" byt zbyt daleko, by w takich 
warunkach odnalezc konwoj. 18 listopada otrzyma¬ 
no kolejny wiadomosc radiowg o duzym konwoju. 
Poszukiwania nadal paralizowata pogoda. Wieczo¬ 
rem dnia nast?pnego okrpt obrat kurs na Bordeaux. 
Betasom osi$gngt 28 listopada. 

16 stycznia 1941 roku ..Marconi" wyszedt z Bor¬ 
deaux i skierowat si? na zachod od Porto. 21 stycz- 

Okr^t „Baracca“ sfotografowany 
w Bordeaux podczas przebudowy 
kiosku, ktory miat zostac znaczaco 
zmniejszony i upodobniony do nie- 
mieckich U-Bootow [Fot. ..Storia 
Miiitare Dossier” nr 12] 

nia osi^gn^tswoj obszaroperacyjny. Nie zaobserwo¬ 
wano tam zadnych celow, dlatego okr?t rozpoczqt 
patrol obszaru pomiedzy Lizbonq i ujsciem Tagu. U 
ujscia rzeki zaczait si? na id^cy z Gibraltaru do Anglii 
konwoj 20 frachtowcow. 10 lutego wykryto znaczny 
wyciek ropy, z tego powodu przerwano poszuki¬ 
wania konwoju. Rankiem atakowano w zanurzeniu 
parowiec nieznanej narodowosci, ale nie osi^gnipto 
trafienia. Usterka okazata si? niemozliwa do napra- 
wienia na morzu, dlatego o bra no kurs powrotnydo 
Francji. 17 lutego okr?t wszedtdo Bordeaux. Admi¬ 
ral Angelo Parona zaproponowat w swoim raporcie 
nagan? dla Chialamberto, moziiwosc tak$ odrzucito 
Maricosom (dowodztwo okrptow podwodnych). 
Dowodzenie ..Marconi” przejgt tenente di vasceilo 
Mario Paolo Pollina. 

OSTATNI REJS „MARCONIEGO” 

19 (lub 13) maja 1941 roku ..Marconi’’ (tenente 
di vasceilo Mario Paolo Pollina) opuscit Betasom 
i skierowat si? w obszar na zachod od Gibraltaru. 
Pierwszy atak w czasie tego rejsu, na konwoj HG- 
69, okazat si? nieskuteczny. 

30 maja ok. 8.00 Pollina zatopit na wodach Azo¬ 
row brytyjski tankowiec ..Cairndale” (8129 BRT). 
W cel trafity dwie z czterech wystrzelonych torped. 
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Zbiornikowtec szybko poszedt na dno w punkcie 
35° 19’ N i 08°33’ E, 170 Mm na zachodni potu- 
dniowy zachod od Przylgdka Trafalgar. Zjego zatogi 
zgin?ty cztery osoby. 26 maja tankowiec wyruszyt 
pod balastem z Gibraltaru do Curacao, eskorto- 
wany przez korwety ..Coreopsis” i ..Fleur de Lys” 
..Cairndale” wtasnie powracat z zakonczonego suk- 
cesem polowania na pancernik,.Bismarck”, w czasie 
ktorego zaopatrywat okr?ty Force H. 

Do kontrataku przeszty korwety, wzmocnione 
niedtugo potem przez trzy niszczyciele: ..Faulk- 
nor”, ..Fury” i ..Forester", ktore specjafnie wysta- 
no z Gibraltaru, a pozniej takze korwety ..Azalea” 
i ..Woodruff' oraz trawler zwalczania okr?tow pod- 
wodnych ..Imperialist” ..Marconi" przez 18 godzin 
przechodzit naprawd?trudnechwile, jednak pomi- 
mo siedmiu atakow bombami gt?binowymi zdotat 
ujsc z jedynie niewielkimi uszkodzeniami. 

Okr?t byl w na tyle dobrym stanie, ze pozniej 
tego dnia atakowat torpedo w pozycji 35°28' N 
j 08°11’ W koiejny tankowiec. ..British Yeoman" 
miat jednak szcz?scie, Poilina wystrzeiil torped? 
z duzego dystansu i nie uczynita ona przeciwniko- 
wi zadnej szkody, bye moze przez defekt pocisku. 
Zbiornikowiec bezpiecznie osiggngt Gibraltar. 

1 czerwca o godzinie 14.52, w punkcie 35°40’ 
N i 10°30' W ..Marconi” zaatakowaf z dziata maty 
nierozpoznany parowiec. Potrzebowano 50 poci- 
skow, by go zapalic I zatopic. Juz po fakeie dowie- 
dziano si? od kapitana zatopionej jednostki, Jose 
dos Santos Bodasa, ze przez pomytk? zgtadzono 
portugalskiego rybaka ..Exportador Primero” (318 
BRT). Portugalczycy wiezii do Lizbony 3001 zfowio- 
nych ryb. Zatoga zaniedbata srodki bezpieczenstwa 
i ptyneta bez widocznych znakow identyfikacyj- 
nych, ktore pozwoliiyby rozpoznac statek jako 
neutralny. Sposrod jej 22 cztonkow zgin?to dwoch 
ludzi, kolejnych trzeeb odniosto ci?zkie rany. Roz- 
bitkowie dwa dni pozniej osiggn?li Oihao. Rzgd 
portugalski probowat ukryccaty incydent. 

O 23.50 5 czerwca, na pozycji 35°05’ N i 11°45’ 
W (350 Mm na zachod od Gibraltaru), dostrzezo- 
no duzy konwoj, ktory nast?pnie sledzono. Byf to 
OG-63 (39 statkow), ktory 25 maja wyszedt z Li¬ 
verpool i kierowat si? na Gibraltar. O jego odkry- 
ciu powiadomit drogg radiowa ..Velelia”. ..Marconi" 
sprobowat przenikngc pomi?dzy statki, ale prze- 
ptoszyta go czujna eskorta, niebezpiecznie blisko 
zblizyt si? bowiem niszczyciel. 

Ataku na konwoj jednak nie poniechano. 
6 czerwca o 4.22 wystrzelono z dystansu 500 m 
dwie celne torpedy do duzego tankowca (nie poda- 
je si? jego nazwy, podaje si? natomiast jego tonaz 
- 5742 BRT i typ - Daghestan), ktory zostat ci?zko 
uszkodzony, ale ocaiaL Ptyngt on w central nej ko- 
lumnie konwoju, gdzie zakradt si? Poilina. Statek 
zostat trafiony na pozycji 35°32’ N i 11°05' W. a na 
..Marconim” uznano jego zatopienie. Trzy mmuty 
pozniej ..Marconi” zatopit brytyjski parowiec „Ba- 
ron Lovat” (3395 BRT). Po trafieniu dwiema tor- 
pedami statek zatongt szybko na pozycji 35°30' N 
i 11°30' W (347 Mm na zachod od Gibraltaru). „Ba- 
ron Lovat” ptyngt do hiszpahskiego portu Huelva 
z 32451 w?gla. Catg 35-osobowg zatog? uratowat 
slup ..Wellington”. O 4.27 ostatnie dwie torpedy 

-techniczne okr?towtypu Marconi 
1171/14061 

dtugosc - 76 m, szerokosc tmaksymalna - 6,7 m, zanurzenie - 

5,21m 

na powierzchni dwa silniki wysokopr^zne C.R.D.A, (3500 KM), 
dwa silniki elektryezne Marelli (1500 KM) 

17.5/8 w^z+ow 

2900 Mm przy pr?dkosci 17 w^ziow, 10 500 Mm z ekononmczn^ 
preclkoscia 8 w^ztow 

110 Mm przy 3 wezlach, 8 Mm przy 8 w^zlach 

100 m 
951 

dzialo 100/47 Mod. 1927 (kaf. 100 mm), 4 km-y kal. 13,2 mm 
(2*11). 8 wyrzutni torped kal. 533 mm (16torped - po4na dziobie 

i rufie) 
59,wtym7oficer6w 

postaty na dno szwedzki parowiec ..Taberg” (1392 
BRT), ktory ptyngt bez oznaezen przewidzianych 
dla jednostki kraju neutralnego. Statek ptyngt pod 
balastem z Glasgow do Huelvy, zatongt na pozycji 
35°36' N i 11° 12’ W. Z 22-osobowej zatogi 16 ludzi 
poniosto smierc, reszt? uratowat brytyjski okr?t 
i odstawit do Gibraltaru. Wedtug Polliny udato si? 
takze ci?zko uszkodzic inny frachtowiec srednie- 
go tonazu (ok. 8000 BRT7), ale brak konkretnych 
wiadomosci na ten temat. ..Marcont” zanurzyt si? 
i pod wod^ spokojnie przetrwat po Iowa nie z uzy- 
ciem bomb gt?binowych. W tym ataku wystrzelono 
wszystkie pozostate jeszcze torpedy. Wieczorem 
6 czerwca okr?t opuscit wyznaczona stref? i obrat 
kurs na Bordeaux, ktore osiqgnat 20. 

3 sterpnia 1941 roku okr?t ponownie opuscit 
francusk^ baz?. Pomi?dzy 10 a 23 sierpnia przeby- 
wat na wodach na zachod od Gibraltaru. ..Marconi” 
wraz z ..Finzi", ..Veniero” i osmioma U-Bootami po- 
szukiwat konwoju HG-69. 

Wieczorem 11 sierpnia okr?towi zasygnalizo- 
wano potozenie innego konwoju - HG-70. Poili¬ 
na ruszyt ku niemu na petnej pr?dkosci. O 3.35 
zauwazono na pozycji 37°16J N i 09°50’ W slup 
HM5 ..Deptford” i korwet? HMS ..Convolvulus" 
ktore nalezaty do eskorty konwoju. Wystrzelono 
dwie torpedy przeciwko slupowi, niestusznie jed- 
nq z nich uznano za celng. Bombami gt?binowymi 

..Baracca” cumuje w Bordeaux kontratakowaty oba brytyjskie okr?ty. Na jakis czas 
jesienia 1940 roku [Fot. internet] stracono kontakt ze sledzonym konwojem. 

Dane taktyezno 
Wypornosc nawodna/podwodna 

Wymiary 

Nap^d 

Predkosc nawodna/podwodna 

Zasieg rtawodny 

Zasi^g podwodny 

Zanurzenie operacyjne 

Petny za pas pali wa 

Uzbrojenie 

Zatoga 
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14 sierpnia o 9.00 Poilina wystrzelit trzy tor- 
pedy w strong jugostowianskiego parowca .Sud” 
(2589 BRT). Statek ptyngt pod balastem z Halifak- 
su do Gibraltaru, odtgczyt si? od konwoju HG-70, 
by samemu osiggngc port docelowy. W wyniku 
ataku zostat unieruchomiony na pozycji 41°00‘ 
N i 17°4T W (na pbtnocny wschod od Azorow). 
Wtosi zaczekali, az zatoga zejdzie z poktadu, a na- 
stppniezaczpli dobijacfrachtowiecogniem zdziata. 
W mipdzyczasie zjawit si? na miejscu U 126 i to 
on za pomocg torpedy zadat coup de grace. Catg 
33-osobowg zatogp .Sud" uratowat portugalski 
parowiec .Alferrarede”. 

17 sierpnia zakonczono bezowocne poszuki- 
wania konwoju. 20 sierpnia. wraz z .Finzi” i „Cap- 
peilini”, poszukiwano, takze bez efektow, konwoju 
HG-71, ktory ptyngtz Gibraitaru. Nastppnieopusz- 
czono wyznaczong strefp i 23 sierpnia osiggnipto 
Betasom (podaje si? tez 29 sierpnia, a 23 miano 
przerwac patrol). Po powrocie Poliina zdat dowo- 
dzenie okr?tem z powodow zdrowotnych. Jego 
zastppcg zostat capitano di corvetta Livio Piomarta. 

5 pazdziernika 1941 roku .Marconi” ostatni 
raz opuscit Betasom, miat przejgc sygnalizowany 
konwoj na zachod od Gibraltaru. Powrot plano- 
wano na 4 grudnia. Wdrodze spenetrowano wody 
w rejonie Porto, ale nie odkryto niczego. Pozniej 
skierowano si? w rejon Azorow. 22 pazdziernika 
okr?t znajdowat si? 720 Mm na zachod potnocny 
zachod od Gibraltaru. Patrol nadal by! bezowocny, 
26 pazdziernika .Marconi” przeniost si? w rejon 
na zachod od Lizbony. Dwa dni pozniej, ogodzinie 
23.30, otrzymano ostatnig wiadomosc z okr?tu. 
Piomarta meldowat, ze znajduje si? w punkcie 
41°55’ N i 21°55’ W (na potnocny wschod od Azo- 
row) i ze zaobserwowat konwoj. Byto to zgrupo- 
wanie HG-75, ktore sktadato si? z 17 statkow. Do- 
wodca zamierzat sledzic przeciwnika i zaatakowac 
go. Pozniej .Marconi” przepadt. Powody utraty 
jednostki i jej 60-osobowej zatogi pozostajg nie- 
znane. Piomarta otrzymat posmiertnie Medaglia 
d'Oro ai Valor Militare. 

Naturalnie powstaty rozne hipotezy na temat 
tej straty. Jedna mowita o omytkowym zatopieniu 
.Marconi" na portugaiskich wodach przez U 67 
w dniu 28 pazdziernika. Pomowiony U-Boot prze- 
bywat jednak wowczas w Lorient. Tego samego 
dnia akcj? przeciwko okr?towi podwodnemu wyko- 
nat niszczyciel .Duncan” ktory eskortowattropiony 
przez Wtochow konwoj. Chwile po nadaniu przez 
„Marconi" ostatniego komunikatu zauwazyt on 
okr?t podwodny, ktory probowat ujsc pod wod?. 

„BARACCA” NA ATLANTYKU 

Okr?t .Maggiore Baracca” wszedt do stuzby 10 lip- 
ca 1940 roku, wykonat kilka szkoleniowych wyjsc 
w morze, nast?pnie dostat zadanie przejscia na 
Atlantyk. 31 sierpnia .Baracca" (capitano di corvet¬ 
ta Enrico Bertarelli) opuscit La Spezia, 7 wrzesnia 
z powodzeniem sforsowat Gibraltar. Pomi?dzy 12 
a 30 wrzesnia patrolowat na potnocny zachod od 
Madery. 1 pazdziernika id gey ku Francji okrpt zato- 
pit grecki parowiec „Aghios Nicolaos” (3687 BRT). 
Po skontrolowaniu okazato si?, ze statek ptyngt do 
Belfastu z tadunkiem cynku i drewna. Podejrzewano, 
ze jest uzytkowany do celow wojennych. Zatoga opu- 
scita poktad, a Wtosi zatopili go ogniem z dziata. Do 
Bordeaux okr?t wszedt 6 pazdziernika 1940 roku. 

24 pazdziernika „ Baracca" wyszedt z Bordeaux 
i skierowat si? w obszar na zachod od Szkocji. 31 
pazdziernika odpalono torped? przeciwko parow- 
cowi, nie uzyskano jednak trafienia i gwattownym 
nurkowaniem unikni?to proby taranowania w wy- 
konaniu niedosztej ofiary. Kolejnegodnia zauwazono 
konwoj, ale nie zdotano utrzymac z nim kontaktu. 
Pomi?dzy 1 a 18 listopada okr?t patrolowat wzdtuz 
zachodnich wybrzezy Szkocji. 9 listopada probowano 
zaatakowac tankowiec, ale stan morza nie pozwo- 
lit na zajpeie odpowiedniej pozycji do wystrzelenia 
torped. Wieczorem 18 listopada zatopiono brytyjski 
parowiec .Lilian Moller” (4866 BRT), ktory odtgczyt 
sfpod konwoju SLS-53, Dtugo siedzony statek zostat 
trafiony dwiema torpedami. 24 listopada .Baracca” 
wszedt do Bordeaux. Przy okrpeie wykonano okoto 
dwumiesipezny cykl prac. Jego zewnptrzne elementy 
mocno ucierpiaty od uderzen fal. 

19 styeznia 1941 roku .Baracca” ponownie opu- 
scB Betasom. Pomipdzy 26 styeznia a 12 iutego 
okrpt patrolowat na zachod od Szkocji. Juz w dniu, 
w ktorym przybyt do strefy, zaobserwowat wro- 
gg formacj?, jednak ponownie atak uniemozliwity 
czynniki pogodowe. 4 Iutego .Baracca" zostat od- 
kryty przez jednostk? eskorty. Przetrwat dtugie 
i cipzkie polowanie, wychodzgc z opresji bez uszko- 
dzeh. 18 Iutego powrocit do Bordeaux. 

10 kwietnia okrpt opuscit francuskg baz? i skie¬ 
rowat si? na wody na zachod od Gibraltaru. Pod- 
czas marszu w wyznaczony obszar zostat wykryty 
i zaatakowany przez sity zwalczania okrptow pod- 
wodnych. Nie odniost wowczas zadnych istotnych 
obrazeh. Patrol okazat si? bezowocny, nie odkryto 
zadnego ruchu wrogich jednostek. 5 maja .Baracca” 
powrocit do Bordeaux. 

18 czerwca 1941 roku .Baracca" wyruszyt na 
.Duncan” zrzucit w to miejsce ogotem 11 bomb patrol w rejon potozony na zachod od Gibraltaru. 
gtpbinowych. Nie odkryto zadnych szczgtkow mo- pkr?ttypu Marconi podezaspatro- 27 czerwca zaobserwowano niszczyciel, ale atak 

ggcych swiadezye o zatopieniu, ale jest to najpo- jest to .Marconi" lub .Baracca". [Fot. okazatsip niemozliwy z powodu przewagi prpdkosci 
wazniejszy trop w tej zagadkowej sprawie. „Storia Militare Dossier” nr 12] przeciwnika i wzburzonego morza. Do 18 lipca nie 
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zauwazono innych jednostek3, wowczas porzuco- 
no wyznaczong stref? i obrano kurs na Francj?. Po 
zakonczeniu misji C. C. Bertarelii objqidowodzenie 
okr?tem podwodnym ,, Medusa”, z ktorym poszedt 
na dno. Na pokiadzie „Baracca” zastgpii go tenente 
di vascelio Giorgio Viani. 

31 sierpnia 1941 roku okr?t wyszedi na swoj 
ostatni patrol, ktorego obszarem byty wody na 
zachod od Gibraltaru. 5 wrzesnia zatopiono ogniem 
z dziaia panamski motorowiec „Trynidad” (434 
BRT)9. Dwa dni pozniej, na polecenie z Betasom, 
rozpocz?to poszukiwania konwoju HG-72, ktory 
opuscil Gibraltar. 

W dniu 8 wrzesnia „Baracca” zostat wykryty ra- 
darem przez niszczyciel „Croome’', ktory, gdy dystans 
wynosit ponad 7500 m, zmusit go do zanurzenia. 
Brytyjski okr?t zrzucii dwie serie bomb gi?bino- 
wych. Druga z nich byta na tyle celna, ze spowodo- 
wata ci?zkie uszkodzenia na „Baracca” j zmusifa go 
do wynurzenia. Na pokiadzie okr?tu zgasiy wszyst- 
kie swiatia, wyiqczone z uzycia zostaiy silniki i ster. 
Na ruf? wdzieraia si? woda. Wioski okr?t podjgt 
twardg walk? na powierzchni, w tym czasie rozpo- 
czynajgc procedur? samozatopienia. SHa ognia prze- 
ciwnika byia jednak zbyt wielka i w koncu zaprzesta- 
no odpowiadac ogniem. Zatoga zacz?ta opuszczac 
pokiad tongcej jednostki. wCroome” skonczyi star- 
cie, taranujqc „Baracca" i wbijaj^c si? w niego tuz za 
kioskiem od strony rufy. Wioski okr?t poszedi na 
dno w przeciqgu kilku chwil. Do starcia doszio na 
przyblizonej pozycji 40°15' N i 20°55’ W. Niszczyciel 
podjqi z wody dowodc? T. V. Vianiego.jego zast?pc? 
T. V. Piero Gherardelliego, dwoch Innych oficerow - 

S.T.V. Pier Donato Poliego oraz G. M. Ettore Gavett?, 
a takze 24 podohcerow i marynarzy. Wraz z okr?tem 
na dno poszio 28 cztonkow jego zaiogt. W wyntku 
taranowania .Croome” odniosi ci?zkie uszkodzenia 
i przez miesi^c byi poddawany naprawom. □ 
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PRZYPISY 
1 Lubcapitanodicorvetta. 
2 Dziob okrftu miat osi^gn^c gfebokosc 165 m. 
3 Cz^sto podaje si§ informaoje o cafej dobse, 
4 Tonaz jednostki bywa podawany jako ok. 8000 BRT, 
5 Bye moze juz 2 listopad a. 
6 Podczas krotkiej siuzby na Morzu Srodziemnym „Marconi” 

zatopif 11 [ipca niszczyciel HMS ^Escort" (1405t). 
7 Podaje si^ takze tonaz 3400 BRT. 

„Marconi" wpfywa na teren bazy b Czqsc Siteraturywspominajeszczeozaobserwowaniu lotni- 
Betasom, 10 czerwca 1941 roku skowca w eskorcie dwoch niszczydelL 
[Fot Storia Militare Dossier'1 nr 2] 9 Zatopienie tego statku bywa takze przypisywane U 95, 
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„Dozorowiec to nie okr^t bojowy, a po- 
mocniczy okr§t przybrzezny. Nasi ma- 
rynarze slepo nasladujg Amerykanow 
i Anglikow i nie widz$ roznicy w sytuacji 
naszej i ich. Oni muszg ochraniac oce- 
aniczne szlaki zeglugowe, a my w ocean 
wyehodzic nie musimy” 

Jan RADZIEMSKI 

ak^ reprymend? ustyszeli przedstawi- 
ciele sowieckiej floty od swojego wo- 
dza, towarzysza Stalina, w odpowiedzi 
na ich postulat budowania duzych no- 
woczesnych okr?tow eskortowych. Dla 

Stalina dozorowce nafezaiy do okr?tow drugiej 
kategorii i jako takie miaty bye mate, a przez to 
tansze. Tansze, to znaezy przydatne do masowej 
produkeji. Zeby nie byto jakichkolwiek wptpli- 
wosci, osobiscie okreslit najwazniejsze parame- 
try przysztych dozorowcow: petna wypornosc 
nie wi?ksza niz 1200 ton, zasi?g ptywania z pet- 
np pr?dkoscip do 1000 Mm, autonomieznose 
pi?cdob, artyleria - trzy stumilimetrowe dziata 
uniwersalne1. 

DOZOROWCE, TORPEDOWCE, 
A MOZE NISZCZYCIELE ESKORTOWE? 
Marynarka sowiecka zatnteresowanie okr?tami do- 
zorowymi wykazywata od poczptku swojego istnie- 
nia. Okr?ty tej klasy znalazty si? juz w pierwszych 

Dozorowiec„Ortan“(632),lata50. programach budownictwa okr?towego z lat 20. 
xx wieku XX wieku. Budowane w latach 1927-1938 okr?ty 

proj, 2,4 i 39, okreslane wspolnym typem Uragan, 
nalezaty do stosunkowo tanich i technoiogicznie 
prostych jednostek. Niewielkie (420/5431) jed- 
nostki przybrzezne, o mate] dzielnosei morskiej 
oraz ograniczonych mozliwosciach zwalczania ce- 
low powietrznych i okretow podwodnych, miaty 
operowac w Zatoce Finskiej i Morzu Czarnym2. 
Niewiele lepsze okazaty si? dwa razy od nich wi?k- 
sze (920/10731) okrety dozorowe typu Jastrieb 
(proj. 29/29K)3. 

Apetyt marynarzy na okr?ty eskortowe z praw- 
dziwego zdarzenia wzrost po zapoznaniu si? z ame- 
rykanskimi fregatami typu Tacoma, ktore w ramach 
Lend-Lease trafity do Floty Oceanu Spokojnego. 
Duze (wypornosc petna 22771) i dobrze uzbrojone 
w bron plot, oraz pop okr?ty miaty dobre wtasciwo- 
sci morskie i duzy zasi?g ptywania4. Az si? prosito, 
by wykorzystac je jako wzor dla nowo projektowa- 
nych w Zwigzku Radzieckim okr?tow eskortowych. 
Cytowane na wst?pie stowa nie pozostawiatyjed- 
nak zadnych ztudzen co do oczekiwan „wodza ca- 
tej post?powej ludzkosci” Stalin jakos nie lubit tej 
klasy okr?tow (byt zafascynowany krpzownikami). 
Ktody pod nogi rzucat tez przemyst stoezniowy, 
ktory krotko po wojnie speejalizowat si? w budo- 
wie okrptow projektow oznaczonych literkg „K” 
(oznaezata projekt poddany korekeie)5. 

Pozostawato zatem oprzec si? na rodzimych 
dokonaniach i zaprojektowac okr?t o wyporno- 
sci okoto 1000, a jeszcze lepiej 900 ton. W czasie 
wojny (w 1943 r.) rozpocz?to prace nad proj. 37 - 
matego niszczyciela, ktory z czasem przeksztatcit 
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si? w dozorowiec na bazie proj. 29. Prace dopro- 
wadzono tylko do stadium projektu wst?pnego. 
Po zakonczeniu wojny w 1945 r. ponownie podj?to 
temat projektowania dozorowcow. Trzeba przy 
tym dodac, iz byt to rok, w ktorym powstat wieiki, 
10-letni plan budownictwa okr?towego na lata 
1946-1955. Zamierzano w tym okresie zbudowac 
177 dozorowcow. Jak mozna bylo tego dokonac, 
kiedy trwaty niekoncz^ce sie spory mi?dzy flot^ 
a przemystem wokot koncepcji takiego okr?tu? Kie- 
rownictwo resortu stoczniowego, zaniepokojone 
perspektyw^ rozwini?cia wielkoseryjnej budowy 
nowych dozorowcow, zg+ostfo pomyst ich budowy 
wedtug ulepszonego przedwojennego projektu 
29. Jednak przedstawiorty w styczniu 1946 roku 
przez CKB-32 projekt dozorowca 29 bis o wypor- 
nosci 11001, pr?dkosoi 27,5 w?zta i uzbrojeniu: 3 
x 100 mm, 6 x 37 mm, 1 * III wt 533 mm nie wzbu- 
dztf entuzjazmu wsrod marynarzy i zostat wkrotce 
zarzucony. Chociaz marynarze kr?ci!i nosem na 
kolejne zmodyfikowane warianty okr?tow dozo* 
rowych, podsuwane im przez przemysi, to sami nie 
potraftli stworzyc klarownej i spojnej koncepcji per- 
spektywicznego dozorowca. Wiod^ce mocarstwa 
morskie, uzaleznione od morskich przewozow, 
poradzity sobie z tym problemem duzo lepiej. Ich 
okr?ty dozorowe drogzi ewolucji transformowaiy 
si? w okr?ty zwalczania okr?tow podwodnych: 
niszczyciele eskortowe, fregaty i korwety. W czasie 
wojny odegraiy one kluczow^ rot? w zwycipskiej bi- 
twieoAtlantyk. Diategowtych krajach (Angiii, USA 
i Francji) niezb?dnosc i waznosctych jednostek nie 
podlegata dyskusji. 

PROJEKTOWANIE 

Dowodztwo floty, niezadowolone z projektu dozo¬ 
rowca 29K i 29 bis (skorygowanego z uwzglpdnie- 
niem doswiadczeh wojennych), w iipcu 1946 roku 
wydaio Zatozenia Operacyjno-Taktyczne (OTZ) na 
opracowanie nowego okretu dozorowego, ktoremu 
przypisano indeks 42. Kierownictwo floty, jak to sie 
mowi, ^oszalato”. Wypornosc dozorowca ustalono 
na 1800 ton, uzbrojenie giowne, godne duzego 
niszczyciela, obejmowato dwie dwudziatowe wie- 
ze kaiibru 130 mm, dwa poczworne stanowiska 
armat plot. kal. 45 mm, trzy stanowiska armat plot, 
kal. 25 mm; uzbrojenie torpedowe: jeden zespoi 
trzyrurowych wyrzutni kal. 533 mm. Uzbrojenie 
pop - jeden 24-lufowy rakietowy miotacz M-10, 

Dozorowiec „Kondor" (652) jesz- 
cze przed modernizacj^, zestary m 
SWP-29RLM, lata 50. XX wieku 

Fragment cz^sci dziobowej do¬ 
zorowca „Sowietskij Dagestan" 
(eks-„Kreczet") w bazie r»a Morzu 
Kaspijskim, lata 70. XX wieku 

DIMM 

cztery miotacze bomb gt?binowych i jedna zrzut- 
nia bomb gt?binowych (96 pociskow rakietowych 
i 64 bomb). Prpdkosc maksymalna 26-27 weztow, 
zasi?g ptywania 5000 Mm przy 14-16 wpztach. 
Jednoczesnie okreslono zakres zadari, ktore miai 
realizowac nowy okr?t: eskorta konwojow i peinie- 
nie stuzby dozorowej, uczestniczenie w operacjach 
desantowych i stawianie zagrod minowych. Pozniej 
sformutowano dodatkowe wymagania: mozliwosc 
ptywania w warunkach lodowych, zapewnienie wy- 
starczaj^cej wytrzyma+osci kadtuba w przypadku 
koniecznosci taranowania okr?tu podwodnego, 
mozliwosc holowania okr?tow podobnej wypor- 
nosci i transportowcow, mozliwosc podchodzenia 
w warunkach sztormowych do uszkodzonego stat- 
ku bez ryzyka uszkodzenia swojej burty. 

Pierwszy raz po 30-letniej przerwie przeprowa- 
dzono konkurs na opracowanie projektu wst?pne- 
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go. Wymagano przedstawienia dwoch alternatyw- 
nych projektow: z sitownia kottowo-turbinowa 
i silnikami diesla. Ale w obu przypadkach predkosc 
maksymalna i zasipg miaty bye jednakowe. Oba 
biura projektowe (CKB-32 i CKB-53) przedstawi- 
ty swoje propozycje (patrz tabefa nr 1). Wkrotce 
okazatosiejednak, ze kaiiber artylerii gtownej jest 
zbyt duzyjak na okrpty tej wielkosci i zgtoszono 
propozycjp zamiany na 100-milimetrowe dziata 
typu B-34. Nie wszyscy jednak podzielali ten po- 
g!$d i przyjpto rozwi^zanie kompromisowe, pole- 
gajpce na uzbrojeniu okrptow w zdwojone dziata 
kai. 100 mm typu SM-5 zastosowane wczesniej na 
kr^zownikach proj. 68 K. 

W pewnym momencie pojawit sip pomyst zapro- 
jektowania dwoch dozorowcow: jednego opatrzo- 
nego numerem 47, z artylerip typu B-34 i drugiego 
o numerze 47 - z dziatami typu SM-5. Propozycja 
takjak szybkosip pojawita,takszybko znikta.Trud- 
no bowtem wyobrazic sobie sytuacjp wielkoseryjnej 
budowy dwoch typow okrptow tej samej klasy tak 
nieznacznie roznipcych sip od siebie. Po kolejnym 

tadne uj ?de ^Kondora" (652} od 
strony dziobu* dobrze widoczna 
struktura otwartego pomostu bo- 
jowego okr§tu t dziobowe stanowi- 
ska dzial katibru 100 mm 

okresie dyskusji i uzgodnien w lutym 1947 roku 
wydano nowe Zadanie Operacyjno-Taktyczne na 
proj. 42. Wypornosc ustalono na 1450 ton, z tym ze 
zaiecono przerobienie trzech wariantow uzbroje- 

Tab. 1. Podstawowe dane T-T wariantow projektow 
przygotowanych przez biura konstrukcyjne w ramach konkursu 

CKB-32 CKB-53 

WyszczegoSnienie z silnikami 
z silowni^ 

z silnikami 
z sitownia 

diesla 
pa rowo- 

diesla 
parowo- 

-turbinowa -turbinowa 

Wypornosc std, t 1860 2000 1930 1925 

Predkosc maksymalna, w 26 26 26,6 28,3 

Predkosc ekonomiczna, w 15 15 15 16 

Zasipg ptywania pr^dkoscia ekonomiczna, 
Mm 

5000 4000 5120 4050 

Mocsitownir KM 2 x (2 x 6700) 2 x 16 000 2 x (2 x 5050) 2 x13 000 

Autonomicznosc, doby 

Uzbrojenie: 
Artyleryjskie (liczba stanowisk x liczba luf 
- kaiiber, mm, systemy) 
Torpedowe 
pop 

2 x 130SM-2. 
2 x 4-45,16 x 25, 

1 x 3-533, 
4x1 BMB-2,1 x 24 miotacz M-10,2 zrzutnie 

nia: cztery pojedyncze dziata B-34, dwie podwojne 
wieze SM-5 lub dwie podwojne wieze z dziatami 
ka!. 130 mm typu Bt-109. Po kiiku miesi^cach ko- 
rekt i przerobek w czerwcu 1947 roku wydano 
uszczegotowione OTZ. Wypornosc zredukowa- 
no do 1300 ton, zdecydowano sip na dziala B-34 
i dziala plot. W-ll kaiibru 37 mm. Zaktadano juz 
tyiko wariant z nappdem parowo-turbinowym 
o prpdkosci 28 wpztow. 

Wykonanie projektu powterzono CKB-32 w Le- 
ningradzie. Na czele zespotu projektowego stanpt 

«! 

gtowny konstruktor D. D. Zukowski. Z ramienia 
floty nadzor nad procesem projektowania objgt 
kapitan pierwszej rangi (komandor) A. P. Sagojan. 
Projekt wstppny okrptu byi gotowy w kohcu sierp- 
nia 1947 roku. Najego podstawie wspoin^decyzjq 
marynarki i resortu przemystu stoczniowego z 12 
pazdziernika/1 listopada 1947 r. zatwierdzono 
podstawowe Eiementy Taktyczno-Techniczne (ETT) 
dozorowca. Prace nad projektem technicznym 
trwaty do grudnia 1947 r. Projekt poddano dalszym 
konsultacjom i opiniowaniu przez wiele szczebii 
i instytucji floty i przemystu. Okrpt. a w szczegol- 
nosci zadania, jakie miatby realizowac, w dalszym 
cipgu budzity kontrowersje. Marynarka niespodzie- 
wanie zazyczyta sobie opracowania wariantu okrp¬ 
tu z wyposazeniem tratowym. Proba stworzenia 
okretu uniwersainego nie powiodta sip. W kwietniu 
1948 roku zapadta decyzja o realizacjl wariantu 
bez wyposazenia tratowego, za to ze zwipkszong 
do czterech iiczbg miotaczy bomb gtpbinowych 
i zapasem 48 bomb. W drugtej potowie 1948 roku 
zaczpio sip przygotowanie rysunkdw roboczych dla 
stoczni w Kallningradzie, 

OPIS KONSTRUKCJI 

ARCHITEKTURA 

Okrpty miaty dose zgrabng sylwetkp, z charakte- 
rystyczng wysokg i zwartp nadbudowkg dziobow^. 
Przed nadbudowk^ ustawiono dwie pojedyncze 
armaty kal. 100 mm w lekko opancerzonych osto- 
nach. Mipdzy nadbudowka a przednim kominem 
znalazt sip iekkl trojnogi maszt, dalej dwa pochy- 
lone ku rufie kominy o roznej wysokosci, a mipdzy 
nimi zespot wyrzutni torped, Za rufowym kominem 
umieszczono niewielkg nadbudowkp z niewyso- 
kim masztem, dwa stanowiska dziat plot kaiibru 
37 mm, a dalej w superpozycji rufowe stanowiska 
dziat kaiibru 100 mm. 

Po raz pierwszy w sowieckiej flocie zbudowano 
okrpt o gtadkopoktadowej architekturze ze stosun- 
kowo duzq wysokosci p nadwodnej burty6. Wypor¬ 
nosc na probach wyniosta 13391 std i byta wyzsza 
od wypornosci okreslonej w zadaniu taktyezno- 
-technicznym, ale nizsza niz zaktadana w projek- 
cie technicznycm (13601), Niewieikiezanurzenie 
(3,36 m przy peinej wypornosci) okazato sip bardzo 
przydatne w czasie pokonywania wewnptrznych 
szlakowwodnych Rosji wdrodze na Morze Kaspij- 
skie i podezas stuzby na tym akwenie. Konstrukcja 
kadtuba wykonana zostata zgodnie z normami wy- 
trzymatosdowymi z 1944 roku. Brak potbaka dawat 
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Dozorowiec „Kondor'' (325) po 
modernizacji, z dobrze widocznym 
stanowiskiem SWP-42 na dachu 
nadbudowki, 1962 r. 

•wr 

—*■ — 

z amerykanskiego samolotu roz 
poznawczego 

mozfiwosc bardziej racjona Inego wykorzystania 
pracy materiatu samego kadtuba dla zapewnienia 
ogolnej wytrzymatosci. Miniona wojna przyniosta 
sporo dowodow na niedostateczna wytrzymaiosc 
kadtubow sowieckich okr?tow nawodnych. Sruby 
nap?dowe zostaty umieszczone tak, ze nie wystawa- 
ty poza obrys dennej czpsci kadtuba, cozapewniato 
bezpieczne ptywanie okr?tow na p+ytkfch wodach 
oraz w ujsciach rzek. Obecnosc dwoch sterow po- 
zwolita zapewnic tym jednostkom iepszg zwrotnosc. 
Kadtub okr?tu dzielit si? grodziami wodoszczelnymi 
na 11 przedziatow. Przy tym zapewniona byta nie- 
zatapialnosc okr?tu przy zalaniu dwoch sgsiednich 
przedziatow przy wypornosci standardowej. 

SltOWNIA 

Okr?ty otrzymaty sitowni? odziedziczong w proste] 
iinii po przedwojennych niszczydelach projektu 7. 
Rozmieszczona zostata w czterech przedziatach 
naprzemiennie. Dwa gtowne kotty wodnorurkowe 
typu KW-42znaturalnqcyrku!acj^wytwarzafy 146 
ton pary na godzin? o dsnieniu roboczym 28 kG/ 
cm2 i temperaturze 370°C (para przegrzana). Wen- 
tylatory wdmuchiwaty powietrze do zamkniptych 
przedziatow kottowni. Para wprawiata w ruch dwa 
zespoty turbin TV-10 o tgeznej mocy 27 820 KM, 
napedzaj^ce poprzez waty nappdowe dwie sruby. 
Zbiorniki paliwa mogty pomiescic 150 ton mazutu 
(zapas normalny), 300 ton (petny) i 3601 (maksy- 
malny). Zapas wody kottowej wynosit 32 tony, do 
picia i mycia - 26,51. Poza tym okr?t posiadat jeden 
odparownik (odsaiacz) wody morskiej o wydajnosci 
40 ton na dob?. Prpdkosc maksymalna na probach 
to 29,65 w?zta (praktycznie ok. 28 w?ztow), tech- 
niczno-ekonomiczna - 13 w?ztow. Zasi?g ptywania 
przy petnym zapasie paiiwa: 670 Mm przy 29 w?- 
ztach, 2810 Mm przy 13,7 w?ztach, 2210 Mm przy 
18 w?ztach, a przy maksymalnym si?gat 3300 Mm. 

Sitownia charakteryzowata si? wysokim poziomem 
wytwarzanego hatasu, ktorego gtownym zrodtem 
byty turbowentyiatory oraz reduktory turbin. 
Poziom hatasu w przedziatach kottowni wynosit 
113-128 decybeli, a w maszynowniach 104-114 
decybeli. 

Elektrownia okr?towa sktadata si? z dwoch 
turbogeneratorow o mocy sumarycznej 300 kWt 
i dwoch rezerwowych generatorow diesla DG-100 
o igcznej mocy 200 kWt, ktore wytwarzaty prgd 
przemienny o napi?ciu 220V i cz?stotliwosci 50 Hz. 
Agregaty rezerwowe rozmieszczono pojedynczo 
w kazdym z przedziatow maszynowych. Oprocz 
nich na gornym poktadzie znajdowat si? jeszcze je¬ 
den generator diesia o mocy 50 kWt. Zastosowanie 
trojfazowego pr$du zmiennego pozwolito na wyko- 
rzystanie w systemie elektroenergetycznym okr?- 
tu synchronicznych siinikow eiektrycznych, mniej 
zawodnych w eksploatacji i bardziej efektywnych 
w porownaniu do wielkich i ci?zkich, ale awaryjnych 
siinikow na pr^d staty zastosowanych na wczesniej- 
szych dozorowcach proj. 29K i niszczycieiach proj. 
30K i 30 bis7. Autonomicznoscwynosita 10 dob. 

UZBROJENIE 

Gtowne uzbrojenie dozorowcow stanowity cztery 
pojedyncze uniwersalne armaty kalibru 100 mm 
typu B-34USM, w pototwartych wiezach (jednost- 
ka ognia 1005 pociskow + 160 pociskow pierw- 
szych wystrzatow). Dziata te skonstruowano na 
bazie produkowanych w iatach 30. armat B-34 
dia krqzownikow proj. 26. Wersja USM weszta do 
uzbrojenia w 1953 r. Naprowadzanie na cel odby- 

Tab. 2. Podstawowe dane taktyczno- 
techniczne dozorowcow proj. 42 

Wy por nose, t 

- standard 1339 

- normalna 1514 

- petna 1679 

Wymiary, m 

- dtugosc (na Iinii wodnej) 96,1 (90) 

- szerokosc (na Iinii wodnej) 11,0 {10,25) 

- za nurzenie (srednie) 3:96 (3,14) 

Sitownia 
- liezba kottow 

- liezba i moc turbin, KM 

- turbogeneratory * moc, kWt 

- diesel generatory x moc, kWt 

2 
2 x 13 910 

2 x 150 

2x100,1x50 

-maksymalna 29,65 

- ekonomiczna 13,7 

Zasi?g ptywania, Mm/w 3300/13,7 

Autonomicznosc,doby 10 

Zatoga (w tym oficerowie}, osoby 211 (14) 

Uzbrojenie 

Artyleryjskie 

- uniwersalne, liezba luf x kaliber, mm 4x 1-100 

- przeciwlotnicze, liezba luf x kaliber, mm 2 x 2-37 

Torpedowe 

- liezba wyrzutni* kaliber, mm 1 x ill 533 

Przeciwko okretom podwodnym (pop) 

- miotaeze rakietowych pg 2x4 

- miotaeze bg 4 x l 

- zrzutnie bg 2 

Minowe,szt. 20-38 
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walo si? r?cznie, a ladowanie w sposob polauto- 
matyczny. Stosowano amumq? typu urtitarnego. 
Przy strzeianiu dziaia sprawialy pewne klopoty. fL 
Na okr?cie czasowo (z powodu niegotowosci 
etatowego SWP-42) ustawiono stanowisko 
naprowadzania artylerii SWP-29-RLM z radio- 
dalmierzem „Wympief-2" majgce wiele brakow. 
Do kierowania ogniem systemow artyleryjskich 
kalibru uniwersalnego wykorzystywano system 
przyrzgdow kierowania ogniem „Zenit-42”. Artyle- 

Znaczek pami^tkowy SKR (Storo- 
zewoj Koriabl) „Kondor” 

strzelaniem pop „Szar-2". Pod pokladem rufowym 
znajdowaiy sj? dwie zrzutnie bomb gt?binowych. 

Okr?t mogl zabrac na pokfad 38 min. Uzbrojenie 
rnoglo bye uzywane bez ograniczen przy stanie 
morza do 4° w skaif Beauforta. Na wi?kszej fali 

(do 5-6°wskali Beauforta) uzyeie uzbrojenia bylo 
utrudnione z powodu intensywnego zaiewania 
dziobowej czpsci okrptu. 

WYPOSAZENIE RADIOTECHNICZNE 
ri? piot. bliskiego zasi?gu stanowily dwa podwojne 
stanowiska artylerii kalibru 37 mm typu W-11M 
(zjednostkg ognia 5400 pociskow). 

Uzbrojenie torpedowe stanowil jeden trzyru- 
rowy zespof wyrzutni kalibru 533 mm typu TTA- 
533-42. Okr?t zabieral tylko trzy torpedy w wy- 
rzutniach bez zapasowych pociskow. Wyrzutnie 
przystosowano do wystrzeiiwania klasycznych pa- 
rogazowych torped typow: 53-38,53-38U i 53-39 
przeciwko celom nawodnym. Kierowanie ogniem 
torpedowym odbywato sip za pomoeg systemu 
„Sta I ingrad T-42”, 

Do waiki z okrptami podwodnymi mialy sluzyc 
dwa miotaeze rakietowych pociskow gtpbinowych 
RBM, o stalym kgeie podniesienia 45° i zasiegu 
razenia wynoszgeym 260 metrow oraz zapasem 
48 pociskow RGB-128. W zwigzku z niewielkg do- 
nosnoscig pociskow gfpbinowych zachodzila oba- 
wa, iz idgey pefng pr?dkoscig okrpt znajdzie si? 
w strefie wybuchow wlasnych pociskow. Komisja 
odbioreza uznala za celowe unowoczesnienie mio- 
taeza, tak by mozna bylo go naprowadzac na cel, 
zalecata tez wyposazenie go w urzgdzenie stabili- 
zujgce kat miotania i naprowadzania na cel wediug 
wskazan staeji hydrolokacyjnej. Dodatkowo okr?t 
wyposazono w cztery miotaeze bomb gl?binowych 
typu BMB-1 (48 bomb BB-1). System kierowania 

„Kreczet" (545) u brzegow Poiwy- 
spu Kolskiego, lata 60. XX wieku 

„Ortan" (534) podezas fconserwacji 
w Zatoce Dotgaja-Zapadnaja (m. 
Granitnyj), pocz^tek !at 60. XX 
wieku 

W sktad zestawu urzgdzeh obserwacji radiotech- 
nieznej wchodzily: staeja radioiokacyjna obserwacji 
celow powietrznych „Gjus-lM4”, staeja radioioka¬ 
cyjna wykrywania celow nawodnych „Rif' staeja 
hydro lokacyjna „Tamir 5M” (wg innych danych „Ta- 
mir-10” iub Jamir-5NS'’), pozniej zastgpiona przez 
stag? ..Gierkulies” Staeja radioiokacyjna „Rif miala 
martwg stref? dwoch kabli, a zasi?g wykrywania 
celow nawodnych klasy dozorowca - 110 kabli 
(20 km). Staeja radioiokacyjna wykrywania celow 
powietrznych „Gjus 1M4" miala zasieg wykrywania 
celow powietrznych typu lekkiego bombowca przy 
jego locie na wysokoset 3000 m 25 Mm (46 km). 
Hydroiokator Jamir-5M”miai zasigg wykrywania 
okrptu podwodnego na dwoch roznych prpdko- 
sciach: 10 w?ztow - 16 kabli, a przy prpdkosci 18 
w?zlow 11,7 kabla. 2 pozostalych urzgdzeh mozna 
wymienic radiostacj? typu ..Tulipan'', aparatur? roz- 
poznania swbj-obcy uNikie!-Chrom - K”. 

URZADZENIA NAWIGACYJNE 

Na wyposazeniu okr?tow znajdowaly si?: cztery 
zyrokompasy typu „Kurs-3”, dwa kompasy magne- 
tyczne typu „KP-M1”, automatyezny wykreslacz 
kursu typu „Put’-l” logi typu „LG-50'’, echosonda 
typu „NEL-4SU” radionamiernik typu „ARP-50" 

BUDOWAI PROBY 

Stocznia Nr 820 „Jantar" w Kaliningradzie zbudo- 
wala Igcznie osiem okr?tow projektu 42 (w kodzie 
NATO typ „Kola”). St?pk? pierwszego z nich -,.So¬ 
kol” - polozono 17 sierpnia 1949 roku, wodowanie 
odbylo si? 11 wrzesnia 1950 roku. Kadtubformo- 
wano z osmiu wielkich blokow z szerokim zasto- 
sowaniem spawania. Prace wykonezeniowe pro- 
wadzono w szybkim tempie, tak ze jeszcze w tym 
samym roku przyst$piono do prob odbiorezyeh, 
Od 11 listopada 1950 do lipca 1951 roku glowny 
okr?t serii Sokol przechodzil stoezniowe i pahstwo- 
we proby odbioreze. W tym czasie okr?t pokonal 
ponad 2000 Mm, zaiiczaj^c strzeiania artyleryjskie 
i torpedowe oraz inne testy. Nast?pnie w okresie 
marzec-maj 1952 r. okret przechodzil rozszerzone 
proby marszowe na Baltyku, przy stanie morza do 
6° B. Na mili pomiarowej, przy stanie morza 6° B 
i sile wiatru 8-9° B, okr?t rozwingl maksymalng 
pr?dkosc 29,65 w?zla (przy 580 obrotach walow 
napgdowych na minut?). Na pr?dkosciach do 24 
wgzlow utrata pr?dkosci wynosila zaiedwie 0,5 
w?z!a, a kolysania boczne byly mniejsze niz na nisz- 
czycieiach proj. 30 bis. Praktycznie nie wystepo- 
walo zalewanie, a niewielkie bryzgi obserwowano 
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w pojedynczych przypadkach na k^tach kursowych 
45-50°. Przy zwiekszeniu predkosci do 28 wpzlow 
jej utrata wzrastata do jednego wezta. Przy tym na 
kqtach kursowych 45-90° okrpt silniezabryzgiwato 
na catej dtugosci, ale i w tych warunkach byto moz- 
liwe uzycie uzbrojenia (nnaksymaina amplituda ko- 
tysan burtowych osiagata 20°). Okret dysponowat 
dobrymi wtasciwosciami manewrowymi. Srednica 
cyrkuSacji na petnej predkosci wynosita wszystkiego 
4,7 dtugosci okretu. Zauwazono tez niedostatki, 
liczne ppknipcia w poszyciu i grodzi w rejonie rufy 
(168-179wrpga)spowodowanesilngwibracjgcze- 
sci rufowej kadtuba. Okrpt trafit do stoczni, kto- 
ra dokonata dodatkowego wzmocnienia kadtuba. 
Panstwowa komisja odbiorcza miata tylkojedng 
powazng uwage do aparatury rozpoznawania „Fa- 
kiet-M”, ktorej nie odebrata, poniewaz urzqdzenia 
te samoczynnie wysytaty w eter kod sygnatowy bez 
zapytania z zewngtrz. Ostateczna konkluzja komisji 
odbiorczej gtownego okretu serii brzmtata naste- 
puj^co: Okrqt w peini odpowiada operacyjno-taktycz- 
nemu przeznaczeniu, majqc niewykorzystany zapas 
wypornosci i posiadanq rezerwp statecznosci moze 
zapewnic w razie koniecznosci instalacj? na okrecie do- 
datkowychtrzech stanowisk W-l 1M; dozorowiec proj. 
42, majqc zadawaiajqce wiasciwosci morskie, dobrq 
zdotnosc pokonywania fall i sterownosc, jednoczesnie 
majqcy duzy zasi$g piywania, z powodzeniem moze bye 
wykorzystywany na Pofnocnym i Dalekowschodnim 
morskim teatrze dziaian. Ostatni okret wszedt do 
stuzby 25 kwietnia 1953 roku (patrz tabela nr 2). 

MODERNIZACJE 

Okrety stuzyty stosunkowo krotko i dose duzo 
czasu spedzity w rezerwie, w zwi^zku z czym ich 
sylwetki nie zmienity sie w tym okresie. Wyjgtkiem 
sgdwiejednostki: ..Kondor” i „Grif”, na ktorych uno- 
woczesniono nieco uzbrojenie pop, wymieniaj^c 
przestarzate miotaeze RBM na nowsze wyrzutnie 
RBU-2500 „5miercz", wystrzeliwujgce rakietowe 
pociski gtebinowe RGB-25 (zapas 128 pociskow). 
Zdemontowano rufowe zrzutnie bomb gtpbino- 
wych i cztery miotaeze bgtypu BMB-1. Zmieniono 
takze system kierowania ogniem pop na nowszy 
typu „$zar-4’'. Wymieniono rowniez usytuowane na 
dachu nadbudowki stanowtsko kierowania ogniem 
artyierii gtownej na SWP-42 z radarem artyieryj- 
skim „Jakor-2M'’. Usunieto stare staeje radioioka- 
cyjne obserwacji ogoinej „Gjus-lM4" zamontowa- 
no nowe radary „Fut-N” nawigacyjne „Wista" oraz 
„Zaria'’. 
Analiza dostepnych zdjec wskazuje, ze moderniza- 
cji poddano jeszcze przynajmniej dwiejednostki: 
..Kreczeta” i „Sokota”. W tym ostatnim przypadku 
wyraznie widac dwulufowe stanowisko dziala plot, 
kalibru 25 mm typu 2M3. Wzadnej znanej autorowi 

Tab. 3. Daty budowy dozorowcow proj. 42 

„Sokof (od 1956 r. „Kom- 
somolec Azerbejdzana", od 
17.09,1971 - UTS-256) 

.Berkut" {od 27.08.1965- 
UT5-7) 

..Kondor” 

„Grif" (od 29.09.1965 „So- 
wietskij Azerbejdzant od 
21.12.1977 - PKZ-26) 

.Kreczet" (od 28.07.1970 
„Sowietskij Dagestan") 

jDrtan” {od 15.12.1966 „So- 
wietskij Turkmenistan”) 

„Uew”(od 17.09.1971 -UTS- 
257) 

„Tigk_ 

100 17.08.1949 11.09,1950 04.12.1952 20.06.1986 

101 25.04.1950 02.04.1951 10.05.1952 26.10.1965 

102 28.06.1950 27.05.1951 10.05.1952 26.01.1970 

103 18.09.1950 03.09.1951 25.10.1952 21.05.1981 

104 15.12.1950 27.11.1951 18.12.1952 28.06.1977 

105 30.04.1951 09.05.1952 17.03.1953 22.111976 

106 30.04.1951 24.05.1952 17.03.1953 18.08.1971 

107 01.07.1951 29.09.1952 25.04.1953 18.09.1974 

zorowiec o numerze 639,1955 r. 

publikaeji nie wspomina sie o instaiowaniu dziaf 
tego typu na dozorowcach proj. 42. Dotyczy to za- 
rowno okresu budowy, jak i eksploatacji okretow. 
Fotografia nie pozostawia jednak zadnych w^tpli- 
wosci. To spora niespodzianka, chociaz w posiada- 
niu autora jest plan dozorowca typu .Kola” z 1974 
roku autorstwa Siegfreda Breyera, na ktorym widac 
dwa stanowiska dziaF2M3. Usytuowane zostaly po 
obu burtach przed rufowym kominem. Pozostaje 
zatem otwarta kwestia nie tyfko liezby okretow 
poddanych modernizaeji, aie i jej zakresuT 

StUZBA OPERACYJNA 

Po zakohezeniu prob odbiorezyeh „SokoF’ zostat 
przekazany w sktad 48. Samodzielnego Dywizjonu 
Okretow Dozorowych z baza w Lipawie. Trafity tarn 
tez po zakohezeniu odbiorow pozostate jednostki, 
zwyjptkiem „Grifa” ktory trafit do wojsk pogranicz- 
nych Ministerstwa Bezpieczenstwa Panstwowego 
ZSRR. „Grif ” i „Kreczet'J po przeniesieniu do Floty 
Potnocnej od 11 marca 1954 r. zostaty wt^ezone do 
sktadu Eskadry Floty Potnocnej. 4 kwietnia 1955 
roku w sktadzie eskadry sformowano nowq jed- 
nostke organ izacyjng - 272. Samodzieiny Dywizjon 
Dozorowcow. W jego sktad weszty „Tigr" „Ortan", 
..Liew1', „SokoF’, ..Kreczet’1. 6 czerwca tego roku sa¬ 
modzieiny dywizjon przeformowano w 6. Brygade 
Dozorowcow. 24 sierpnia 1955 r. w jej sktad do- 
datkowo weszty „Kondor” i „Berkut”. 1 kwietnia 
1956 r. 6. Brygada zostata przekazana ze sktadu 
eskadry do 23. Dywizji Ochrony Rejonu Wodnego 
Floty Potnocnej. Po odstawieniu do rezerwy okrety 
wchodzity w sktad 428. Dywizjonu Dozorowcow 

OKRETY 75 
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Rezerwy, ktory podporz^dkowano 176. Brygadzie 

Okr?tow Rezerwy i Konserwacji. 
„Sokot” -wgrudniu 1952 roku rozpoczgt stuzby 

na Battyku w sktadzie 4. Floty, ale juz w czerw- 
cu 1955 roku zmieniono mu przydziat na Flot? 
Potnocng. Latem tego roku przeprowadzony we- 
wn^trznym systemem wod z Battyku na Morze 
Biate. 17 lutego 1961 roku zostat zakonserwowany 
i odstawionydo Zatoki Dotgaja Zapadnaja (m. Gra- 
nitnyj), ale juz 30 maja 1967 r. ponownie znalazt 
sie w linii. W sierpniu 1971 roku opuscit szeregi 
czynnej floty i zostat przeformowany wjednost- 
k§ treningowo-szkoleniow$ UTS-256 z miejscem 

postoju w Zatoce Ura (m. Widajewo). 20 czerwca 
1986 roku skreslony z listy floty i przeznaczony 
do sprzedazy. 1 wrzesnia 1988 r. rozformowany 
i rozebrany na ztom w Murmansku. 

.jBerkut" - w czerwcu 1952 roku wszedt w sktad 
4. Floty na Battyku, a latem 1955 r. przeszedt we- 
wnetrznymi wodami na Morze Biafe i od wrzesnia 
1955 roku rozpoczgt stuzbe we Fiocie Potnocnej. 
W sierpniu 1965 r. wycofany z linii, rozbrojony, 
przeformowany w stacjonarnq jednostk? trenin- 
gowo-szkoleniow^ UTS- 7 w Siewieromorsku. 
Juz 26 pazdziernika 1965 r. skreslony z listy floty 
w zwiqzku z przekazaniem Agencji Rezerw Mienia 
wcelu sprzedazy. W latach 1966-1967 ztomowany 

w Murmansku. 
„Kondor" - w czerwcu 1952 roku wcieiony 

w sktad battyckiej 4. Floty, a latem 1955 roku 
przeprowadzony systemem wewn^trznych drag 
wodnych na potnoc. Od 19 wrzesnia 1955 r. w skta- 
dzie Floty Potnocnej. 26 stycznia 1970 r. skreslony 
z listy okr^tow WMF ZSRR w zwigzku z przezna- 
czeniem na sprzedaz. 30 stycznia 1969 r. rozformo¬ 
wany i rozebrany na ztom w Murmansku. Wedtug 
innych danych kadlub okr^tu zachowat si§ do dzis 
jako ptywaj^cy magazyn. 

„Grif' - jeszcze w trakcie budowy przekazany 

Ministerstwu Spraw Wewn^trznych. Po wejsciu 
do stuzby w pazdzierniku 1952 roku wtgczony do 
sktadu Morskiej Ochrony Pogranicza Litewskiego 
Okr^gu Pogranicza w charakterze okr^tu dozo- 
rowego ochrony pogranicza. W czerwcu 1953 r. 
przeprowadzony Kanatem Biatomorsko-Battyckim 

z Leningradu na potnoc. Wtgczony do sktadu 3. Pot- 
nocnego Oddziatu Dozorowcow Morskiej Ochrony 

Tab. 4. Charakterystyka artyleril dozorowcow proj.42 
Wyszczegolnienie B-34USM W-11M 

Kaliber, mm 100 37 

Dfugosc lufy: 
- wkalibrach 56 70 

- wmm 5795 2579 

Max. zasi§g strzatu, m 22400 8000 

Max. putap.m 15600 4000 (samolikwidator) 

Szybkostrzelnosc techn. wystrz./min 15 180/z kazdej lufy 

Kat podniesienia lufy -10,+85 -15, +90 

Zywotnosc iufy, wystrzaty 800 2000 

Predkosc poczatkowa podsku m/sek. 617-895* 880 

Masa podsku. kg 15,8 0,7 

Obs+uga, osoby 9 7-8 

Masa stanowiska. tony 13,75 3,4 

Liczba luf 1 2 

*w zaleznosd od rodzaju pocisku 

Dozorowiec proj. 42 Floty Pof- 
nocnej podczas cwiczeri na Morzu 
Barentsa. Z prawej strony zdj^cia 
widoczny krqzownik typu Swier- 
dtow lub typu Czapajew 

Pogranicza Kareio-Finskiego Okregu Pograniczne- 
go. Stacjonowat w Kuwszynskiej Salmie (Zatoka 
Kolska). Wykonywat typowe dla okr^tu ochrony 
pogranicza zadania: ochrona granic i rybotowstwa 
u wybrzeza Potwyspu Koiskiego w Morzu Barentsa. 
24 grudnia 1953 roku przekazany Fiocie Potnocnej. 
11 marca 1954 r. wszedt wsktad Eskadry Fioty Poi- 
nocnej. 10 sierpnia 1961 roku wycofany ze sktadu 
okr^tow bojowych, zakonserwowany i postawio- 
ny w Zatoce Dotgaja-Zapadnaja (m. Granitnyj). 
31 sierpnia 1964 r rozkonserwowany i ponownie 
wprowadzony do linii. Latem 1965 roku skiero- 

wany na Morze Kaspijskie i 27 listopada tego roku 
wcieiony wsktad Kaspijskiej Fiotylli Wojennej. Od 
29 wrzesnia 1965 r. nosit nazw§: ^Sowietsktj Azer- 
bejdzan”. Od 25 lutego 1970 r. podporz^dkowany 
Kaspijskiej Wyzszej Szkole Marynarki Wojennej 
im. S. M. Kirowa i wykorzystywany w celach szko- 
leniowych. 2 grudnia 1977 r. powtorme wycofany 
ze sktadu bojowego, rozbrojony i przeformowany 
w ptywajgce koszary (PKZ- 26). 21 maja 1981 roku 
skreslony z listy okr^tow WMF w zwi^zku z prze¬ 
kazaniem Agencji Rezerw Mienia wcelu sprzedazy. 
1 lipca 1977 r. rozformowany, W1981 roku roze¬ 

brany na ztom. 
..Kreczet" - podobnie jak „Grif” przekazany Mini¬ 

sterstwu Spraw Wewn^trznych. Po wejsciu do stuzby 
wgrudniu 1952 roku wtgczony do sktadu MPCZ 
MGB Litewskiego Okr^gu Pogranicza. W czerwcu 
1953 r. przeszedt Kanatem Biatomorsko-Battyckim 
na Potnoc, do nowego miejsca stacjonowania w Kuw¬ 

szynskiej Salmie (Zatoka Kolska). Pefnit stuzby patro- 
lowq w 3. Potnocnym Oddziaie Morskiej Ochrony 
Pogranicza Kareio-Finskiego Okrpgu Pogranicznego. 
24 grudnia 1953 roku przekazany Fiocie Potnocnej. 
4 czerwca 1956 roku wycofany do rezerwy i zakon¬ 
serwowany w Zatoce Dotgaja Zapadnaja (m. Gra¬ 
nitnyj). 31 pazdziernika 1964 r. powrocit do stuzby 
liniowej. Latem 1968 r. skierowany do stuzby na Mo¬ 
rzu Kaspijskim. Od 9 sierpnia tego roku w sktadzie 
Kaspijskiej Fiotylli Wojennej. W 1970 roku zrrienit 
nazw? na „Sowietskij Dagestan”. W dniach 10-16 
lipca 1972 r. przebywatzwizytqw Pachlewi (Iran). 10 
lutego 1977 r. rozformowany i przekazany Agencji 
Rezerw Mienia w celu sprzedazy. 28 czerwca 1977 
roku skreslony z listy floty. 

„Ortan" - w marcu 1953 roku wszedt w sktad 
battyckiej 4. Floty. 9 czerwca 1955 r. przeniesio- 



;/$okoly" z Kaliningradu - okrety dozorowe projektu 42 [typ Sokol] 

ny na potnoc. 31 grudnia 1960 r. wycofany z linii 
i zakonserwowany w Zatoce Dotgaja-Zapadnaja 
(m. Granitnyj). 31 pazdziernika 1965 roku wrocit 
do stuzby liniowej. Latem 1966 r. przeszedt wod- 
nymi drogami wewn§trznymi z Siewierodwinska 
do Baku i 31 sierpnia tego roku wszedt w sktad 
Kaspijskiej Floty! I i Wojennej pod nowa nazwq „So- 
wietskij Turkmenistan". Od 25 Sutego 1970 r. petnit 
rol§ okr^tu szkolnego Kaspijskiej Wyzszej Szkoty 
Marynarki Wojennej im. S. M. Kirowa. 22 iistopada 
1976 r. skreslony z listy floty i przekazany Agen- 
cji Rezerwy Mienia w ce!u sprzedazy. 10 lutego 
1977 r. rozformowany. 

„Liew” -w marcu 1953 roku wszedt w sktad bat- 
tyckiej 4. Floty. W czerwcu 1955 roku przeniesiony 
w sktad Floty Potnocnej. Latem tego roku udat si$ 
na potnoc Kanatem Biatomorsko-Battyckim. 27 
stycznia 1961 r. wycofany z linii I zakonserwowa¬ 
ny w Zatoce Dolgaja-Zapadnaja (m. Granitnyj). 
1 kwietnia 1964 roku przywrocony do stuzby. Wro- 
cit na Battyk kanatem Biatomorsko-Battyckim. 30 
lipca 1969 roku rozpocz^t remont kapitalny w swo- 
jej rodzimej stoczni, zakonczony 15 lipca 1971 r. Po 
remoncie pozosta! na Battyku w sktadzie tutejszej 
floty. Jednak miesi$c pozniej (18 sierpnia 1971 r.) 
zostatwycofanyz linii, rozbrojony, przeformowany 
w UTS-257 i pozostawiony w Battyjsku. Po niemal 
40-letnim postoju 9 stycznia 2009 r. zaton^t przy 
nabrzezu bazyw Battyjsku. 

,Jigr” - w kwietniu 1953 r. wt^czony w sktad 
battyckiej 4. Floty. 9 czerwca 1955 roku przenie¬ 
siony do Floty Potnocnej. Latem tego roku prze- 
ptyngt Kanatem Biatomorsko-Battyckim na Potnoc. 
1 marca 1961 r. wycofany z linii i zakonserwowany 
w Zatoce Dotgaja-Zapadnaja (m. Granitnyj). 15 paz¬ 
dziernika 1970 r. powrocit do linii. 18 wrzesnia 
1974 r. wycofany ze sktadu floty i przeznaczony 
na sprzedaz. 1 pazdziernika 1974 r. rozformowany 
i rozebrany na ztom w Murmansku. 

NUMERY BURTOWE 

„Sokot”: 730; ..Kondor": 652 (1955), 325 (1962), 
409 (1962); „Kreczet": 545, 770 (1972), 726 
(1976); „Ortan”:534, 632 (1955), 725 (1975). Ist- 
niej^ tez zdj^cia niezidentyfikowanych okr^tow 
o numerach burtowych 411,622 i 639. 

ZAKONCZENiE 

Mimo pochlebnych ocen komisji seri$ ograniczono 
doosmiujednostek. Powody tej decyzji niesgjasne, 
poniewaz nie zachowaty si$ zadne swiadectwa 
pisemne na ten temat. Z relacji uczestnikow tam- 
tych wydarzen wynika, ze taka byta wola „wodza 
narodow”. Stalin z uporem d$zyt do ograniczenia 
wypornosci okretow roznych klas, moze tylko poza 
kr^zownikami. Z niewiadomych przyczyn z$dat 
dla okretow proj. 42 wypornosci okoto 1000 ton. 
Marynarze nie potrafili odwiesc go od tego, bo sami 
nie mieli jasnej koncepcji okrptu tej klasy. Pogl^dy 
wojskowego i politycznego kierownictwa ci^gle 
ewoluowaty. Zasadnicze pytanie brzmiato: jakie 
konwoje miatyby ochraniac nowe okrpty dozo¬ 
rowe? Okr^ty tego typu byty potrzebne podczas 

Dozorowiec „Sokot" (730) z SWP- 
-42 i radarem „Fut-N”. Co ciekawe, 
na prawoburtowym podescie wi- 
doczne jest stanowisko 25-milime- 
trowegodziata 2M3 (?!) 

Ciekawe i bardzo rzadkie zdj?cie 
dozorowca proj. 42 na pochylni 
stoczni w Kaiiningradzie 

Lotnicze zdj^cie dozorowca o nu- 
merze burtowym 639 

minionej wojny na Potnocy do ochrony sojuszni- 
czych konwojow. Po wojnie sytuacja zmienita sie 
diametralnie. Sowieci nie mogli oczekiwac dostaw 
od swoich bytych sojusznikow. Powojenny ZSRR 
nastawiony byt na samowystarczalnosc. Dla eskor- 
ty konwojow przybrzeznych w zupetnosci wystar- 
czaty okr?ty duzo mniejszych rozmiarow. Byty za 
duze jak na ograniczone akweny Battyku i Morza 
Czarnego. Zatem za paradoks naiezy uznac fakt, ze 
trzy z nich zakonczyty karier§ na Morzu Kaspijsktm 
czyli akwenie jeszcze mniejszym. 

Projekt 42 miat kilka rozwigzan po raz pierw- 
szy wdrozonych w sowieckim budownictwie okr$- 
towym: przemienny trojfazowy prqd 50 Hz o na- 
pi^ciu 220 V, gtadkopoktadowy, spawany kadtub. 
Po raz pierwszy na okr^tach tej klasy zastosowa- 
no uniwersalna artyleri? gtownego kalibru 100 
mm i miotacze rakietowych bomb gt^binowych. 
Przypomnijmy, ze budowane w tym samym czasie 
w duzej liczbie (70 jednostek) niszczyciele typu 
Skoryj (proj. 30 bis) nie miaty artylerii uniwersal- 
nej. Mankamentow byto jednak wi^cej. Przesta- 
rzata sitownia i elektronika, skromne moziiwosci 
zwalczania okretow podwodnych. Chybionym 
pomystem byto zainstalowanie wyrzutni torped 

OKRETY 7? 



.zdolnych atakowac tylko ceie nawodne. Przeciez 
projektanci musieii wiedziec, ze w czasie catej 
wojny nawet sowieckie niszczydele zaledwie kilka 
razy wykonywaiy ataki torpedowe na cele na¬ 
wodne, i to bez powodzenia. Powaznqwada byfo 
nieuwzgiednienie w konstrukcji okr^tu ochrony 
przed skutkaml dziatania broni masowego razenia. 
Swiadczyty o tym: otwarte gtowne stanowisko 
dowodzenia, liczne iluminatory w kadiubie i nad- 
budowkach, wreszcie otwarte praktyczniewszyst- 
kiestanowiska bojowe na poktadzie10. Ponadto I 
okr^tybyty zbyt drogie jak na masowg budowe, 
ich koszt byt niewiete nizszy od ceny niszczycieli 
proj. 30 bis.'Siowem.byly reiiktami przesziosci 
reprezentujgcymi, poziorrvtechniczny lat 30. XX 
wieku. Wchodz^c do sluzby; byty juz wi<?c moral- 
nie przestarzale, diatego nie budzi zdziwienia ich 
stosunkowo- krotki okres eksploatacji; Konstruk- 

‘torzy otrzymali zadaniezaprojektowania nowego, 
znacznie mniejszego okrptu eskortowego, ktory 
otrzymat numer 50. 

□ 
. Zrodta zdjec: Wuerttembergisctien Landesbibliothek, 

internet, archiwum autora. 
> Autor dzi^kuje panu Thomasowi Weisowi ze Sttuigartu za 

' pomoc w uzyskaniu fotografii. 
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PRZYPISY 
1 I. Drogowoz, Bolszoj Flat Strany Sowktow, Minsk 20Q3f s.184. 
2 Faktycznie dozorowce typu Uragan nalezy zaliczycdo klasy 

torpedowcow, Obecnosc na ich poktadach uzbrojenia torpe- 
dowego (3 wt kal. 450 mm) miafa cz^sciowo rekompensowac 
niedostatek niszczycieli w WMF ZSRR. 

s Seria miata liczyc 30jednostek* Do pocz^tku wojnypolozono 
st^pki tylko 14okretow. Prototypowy Jastrieb" wszedtdo stuzby 
tuz przed zakonczeniem wojny. Po wojnie, wedtug skorygowane- 

■ go projektu 29K, ukonczono jeszcze pi^c jednostek. 
4 16 fregat trafilo do ZSRR w czasie wojny, koiejnych 12 po 

wojnie. Poza jedna utracon^jednostka wszystkie zwrocono USA 
w 1950 r. 

5 W pierwszych latach powojennych zbudowano pi$e kra- 
zowntkow,proj. 60K [typ Czapajew), 10 niszczycieSE proj. 30K 
(Ogniewoj) i wspomniane dozorowce proj. 29K. 

6 Gladkopoktadowy kadtub miat takze niszczyciel „Nieusta- 
raszimyj■ {proj. 41), ale wszedt on do stuzby nieco pozniej od 
dozorowcow typu Sokol 

7 J. W. Apatkow, Protiwohdocznyje korabli Moskwa 2010, s. 3. 
8 Byta to kopia amerykahskiego rakietowego mozdzierza 

M-13, Dwa stanowiska miotacza, maj^ce sta^y kat podniesienia 
15 stopnit instalowano wdziobowej cz^sci okr^tu rownolegle do 

Nalez^cy do Fioty Baftyckiej do- 
zorowieco numerze 639,1955 r. 

Jeden ze zmodernizowanych dozo¬ 
rowcow proj. 42 

Dozorowiec o numerze burtowym 
622 podczas przejsda z Battyku na 
Potnoc, 1955 r. 

,Jigr" na konserwacji, iata 60. XX 
wieku 

Inne uj?cie dozorowca proj. 42 
podczas cwiczen Fioty Potnocnej 

osi wzdluznej kadluba. Naprowadzanie na cel odbywato $ie calym 
okrptem. 2 dwoch miotaczy odpalano jednoczesnie salwe osmiu 
bomb gfpbinowycb (bg) do przodu na odlegtosc 260 m zgodnie 
z kursem okr?tu. Poczatkowo uzywano raktetowycb bg RBM 
o masie 56 kgT zawierajacych 25 kg materiatu wybuchowego. 
Zapalnik zapewnial detonacj? bomby na gtpbokosci do 210 m. 
Prfdkoscopadaniabgwwodziewynosi+a 3r2m/s. Elipsarozsiewu 
saiwy bomb wynoslta 40 * 85 m. 

Weterani fioty wspominaj^c stuzby na tych okretach, twier- 
ze modernizacji poddano takze 7lBerkuta". 

10 R. Rochowicz; Projekt 42. Dozorowce z doswiadczeniem. 
„Nowa Technika Wojskowa" nr ll/2005t s. 64, 
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Przed faty dane mi bylo obejrzec w jed- 
nym z wrodawskich muzeow kolekcj? 
hetmow uznawan^ przez niektorych 
za wiodgc^ w naszym kraju. W jednej 
z gablot mojq uwag? zwrocit egzemplarz 
brytyjskiego hetmu Mk II pomalowany 
na kolor ciemnoniebieski. Towarzyszqca 
zabytkowi etykieta z opisem informo- 
wata, ze jest to hetm uzywany w czasie 
II wojny swiatowej w marynarce handlo- 
wej. Dla wielu osob identyfikacja taka 
moze nie budzic zadnych wgtpliwosci, 
z tego chociazby wzgl?du, ze niebieska 
barwa rzeczywiscie kojarzy si? z kolo- 
rem... morskiej wody. Dla pragn^cych 
dowiedziec si? czegos wi?cej o tym, jak 
naprawd? wygl^daiy hetmy w brytyj* 
skiej flocie handlowej, do dyspozycji jest 
bogata literatura i zasoby internetowe, 
ktorych blizsza analiza skutkuje jedynie 
odnajdywaniem kolejnych wzmianek 
oraz wielu uproszczen. 
Niniejszy artykut stanowi prob? za- 
sygnalizowania kilku najwazniejszych 
problemow, ktore dla lepszej czytelno- 
sci zostaty osadzone w nieco szerszym 
kontekscie skrotowo przedstawionej 
genezy brytyjskiego hetmu stalowego. 

I Barttomiej BtASZKOWSKI 

NIECO HISTORII 

W czerwcu 1915 roku brytyjskie ministerstwo 
obrorty zaakceptowafo wst?pny projekt hetmu 
stalowego, ktorego autorem byt inz. John Leopold 
Brodie. Przedstawiona przez niego propozycja do- 
tyczyfa dwoch rozni$cych si? mi?dzy $ob$ detalami 
modeli hetmu jednocz?sciowego, ttoczonego ze 
stali, posiadajpcego ptytki czerep z wyraznym ron- 
dem i obci?tp krawedzip. Wybranp odmian? skie- 
rowano do produkcji w Army & Navy Cooperative 
Society Ltd., i pomimo pewnych trudnosci natury 
technologicznej oraz kooperacyjnej, po miesi^cu 
dostarczono na front pierwsze z biisko miliona wy- 
produkowanych egzemplarzy. 

Artyierzysci na m/s „San Emiliano". 
Uwag? zwracajs paski podpinek 
hetmow zatozone do tytu 

Zebrane w trakcie ich uzytkowania doswiad- 
czenia staty si? punktem wyjscia do opracowania 
hetmu Mk !, uznawanego wspdtczesnie za jeden 
z trzech najbardziej charakterystycznych mode¬ 
li z Wielkiej Wojny. Dwa pozostate to francuski 
M15 nazywany potocznie Adrianem oraz niemiecki 
M16. Mozemy spotkac si? z opinip mowipcp, ze re- 
prezentowaty one cechy typowe dla krajow pocho- 
dzenia: francuskp elegancj? i wygod?, niemieckp 
solidnosc oraz brytyjskp oszcz?dnosc potpczonp 
z przywiazaniem do tradycji. W tym ostatnim przy- 
padku rzeczywiscie forma ta przypomina nieco 
kapalin. Brytyjski hetm Mk I miat pfytki czerep 
z blachy stalowej, ttoczony w jednym rozmiarze, 
z zawalcowanq na obrzezu ronda naktadka z meta- 
lowej tasmy. Wyposazenie wewnetrzne mocowane 
w szczycie czerepu stanowit skorzany pas nosny 
oraz wktadka z wojtoku. juty i scipganej sznuro- 
wadtem siatki, uzupetniona potnikiem z dermy. 
Podpinka w postaci skorzanego paska posiadata 
mosipzng klamerk? bez bolca. 

W okresie powojennym hetmy Mk 1 byty mody- 
fikowane przez wymian? wyposazenia wewnetrz- 

Cardiff* listopad 1943 roku. Cwi- 
czenia artylerzystow Royal Navy 
przewidzianyth do stuzby na stat- 
kach marynarki handlowej. Dobrze 
widoczne helmy Mk II 

so OKRETY 



Stalowe helmy w brytyjskiej Merchant Navy 1939-1945 

nego na nowe, bardzie] funkcjonalne, wykonane 
z fibry i dermy. Zastqpiono rowniez dotychczasowe 
skorzane paski podpinek parcianymi, z metalow^ 
klamrq bez bolca oraz wszytg wewn^trz stalowe 
spr?zyn? zapewniajqcs lepszg eiastycznosc. Zakta- 
dano je na zaczepach nitowanych do spodu ronda. 
Tak przerobione egzemplarze otrzymywaty ozna- 
czenie Mk It 

Na przetomie lat 1938 i 1939 rozpoczpto wpro- 
wadzanienowegomodelu hetmu okreslanegojako 
Mk li. Zachowywat ksztatt czerepu zbiizony do 
poprzednika, wyrozniato go natomiast nowe wy- 
posazenie wewn?trzne mocowane w szczycie cze¬ 
repu i sktadajgce si? z fibrowego stelaza, scigganej 
sznurowadtem wktadki z dermy oraz wykonanych 
z gumy i g$bki elementow amortyzujqcych. Podczas 
II wojny swiatowej wzor ten byt masowo produko- 
wanyw Wielkiej Brytanii oraz krajach Wspolnoty 
Brytyjskiej w odmianach roznigcych si? mi?dzy 
innymi detalami wyposazenia wewn?trznego oraz 
paskami podpinek. Pomimo opracowania jego na- 
st?pcy, oznaczonego jako Mk ill, oraz uzywania 
hetmow stalowych typu dta broni pancernych, 
motocyklistow i spadochroniarzy, w latach wojny 
wcigz pozostawat typem podstawowym w mary- 
narce wojennej, wojskach l^dowych oraz sitach 
powietrznych. 

Z MAGAZYNOW ADMIRAUCJI 

W chwili wybuchu II wojny swiatowej Royal Navy 
dysponowata he-lmami Mk I* oraz niewielkimi iio- 
sciami Mk I. Najprawdopodobniej z koncem 1939 
roku rozpoczpty si? pierwsze dostawy Mk ll.Wraz 
z pocz$tkiem 1940 roku wspomniane modele byty 
sukcesywnie dostarczane ze sktadow Admiralicji 
d!a Merchant Navy. Na poktady statkow trafia- 
ty one w ilosci zapotrzebowanej indywidualnie 
przez kapitana, a okreslonej przez liczb? oficerow 
i marynarzy znajdujgcych si? w czasie wachty na 
mostku oraz obstugi stanowisk z uzbrojeniem, po- 
wi?kszonej zazwyczaj rezerw$ w wysokosci 10 
procent catego przydziatu. Wyraznego podkre- 
slenia wymaga to, ze ich ilosc odpowiadata iiczbie 
stanowisk, a nie ogotu ludzi spetniajgcych na nich 
swoje obowigzki. Wymtana egzemplarzy uszko- 
dzonych w czasie uzytkowania oraz uzupetnienie 
brakow odbywato si? rowniez za posrednictwem 
sktadnic Admiralicji. Ostroznie mozemy przyjgc, ze 
proces „uhetmawienia" marynarki handlowej ztego 
zrodta trwat do kohca 1942 roku. Nie sg znane, 
przynajmniej na razie, dokladne liczby opisuj^ce 
to zjawisko. Po zakohczonej wojnie wycofywanie 
hetmow rozpocz?to stopniowo od jesieni 1945 r. 

Na marginesie zauwazmy, ze w czasie wojny 
przez sktady marynarki wojennej przewin?ty si? 
rowniez brytyjskie hetmy stalowe typu dla broni 
pancernych i motocyklowe, jednak ich odbiorc^ 
byta wyt^cznie Royal Navy I niektore zwojennych 
flot sojuszniczych. 

w wi?kszosci wyekwipowane byty w hetmy US Ml 
- dwucz?sciowe, sktadaj^ce si? ze stalowego, gt?- 
bokiego czerepu z profiiowanym daszkiem i na- 
usznikami, obrzezem zabezpieczonym metalowa. 
naktadkq oraz wyposazenia wewn?trznego w po- 
staci drugiego czerepu wykonanego z laminatu, 
posiadajgcego we wn?trzu wktadk? z parcianych 
paskowscigganych sznurowadtem i skorzany po- 
tnik. Oba opisane elementy miaty parciane paski 
podpinek. Przewidziane byiy dla cztonkow zatogi 
znajduj^cych si? w czasie akcji na eksponowanych 
stanowiskach. Jak dowodza zrodta ikonograftczne, 
w przypadku koniecznosci wymiany egzempla¬ 
rzy uszkodzonych, byty zast?powane modelami 
brytyjskimi. bez zachowania jakiejkolwiek troski 
ojednolitosc. 

MALOWANIE 

W 1930 roku opubiikowano w Admiralty Fleet 
Orders zarz$dzenie, zgodnie z ktorym - w ceiu 
ujednolicenia wyglqdu - stalowe hetmy w Royal 
Navy miaty bye maiowane na kolor ciemnoszary 
{darkgrey), Tuz przed wybuchem wojny tak przy- 
gotowane egzemplarze znajdowaty si? na okr?tach 
w czynnej stuzbie oraz stanowity cz?sc zgroma- 
dzonego zapasu magazynowego - reszta pozosta- 
wata w pierwotnym malowaniu. Dostarczane po 
wybuchu konfliktu hetmy Mk II byty, wyrazajgc si? 
w duzym uproszczeniu, poczgtkowo khaki o gtad- 
kiej powierzchni, z czasem zast^pionej chropowatq, 
uzyskiwana przez dodanie do farby domieszki tro- 
cin. Zgodnie z zarz$dzeniami zachowywanoje w ta- 
kim wtasnie malowaniu. Barwa hetmow przydziela- 
nych przez Admira!icj?f1ocie handlowej byta wi?c 
odbiciem posiadanych stanow magazynowych: 
nieliezne Mk I zielonobrgzowe, Mk I* ciemnoszare, 
natomiast Mk II niemal wytgcznie khaki. Hetmy 
produkcji amerykanskiej byty w zdecydowanej 
wi?kszosci khaki. 

Sporadycznie maiowano na nich oznakowania 
nieb?dgce oficjalnie ustalonymi elementami obo- 
wiqzkowymi. Najcz?sciej byta to naniesiona z przo- 
du czerepu nazwa stopnia w petnym brzmieniu, 
bgdz w skrocie, na przyktad: 1st OFFICER czy tez 
2nd OFF. Znane jest tez odwzorowaniewtym miej- 
scu oznaki stopnia master, czyli kapitana zeglugi 
wielkiej. Wiadomo takze o egzempiarzu hetmu 
z pewng prowenienejg, posiadajgcego namaiowane 
na czole czerepu wyobrazenie brytyjskiej odznaki 
stuzbowej marynarki handlowej, przedstawiajg- 
cej litery M.N. (Merchant Navy) w otoczeniu liny 

OD AMERYKANSKIEGO SOJUSZNIKA 

Statki handlowe produkcji amerykanskiej przeka- 
zywane w latach wojny brytyjskiej Merchant Navy 

Obsfuga dzfa-fa na s/s „Oan Mur- 
dock” w hefmach Mk I* 1940 rok, 
Drugi z lewej 2nd offtcer Lawrence 
W. Gubbins 

Jhank You to the Merchant Navy" 
- brytyjski plakat propagandowy 
z lat II wojny swiatowej, Ukazani 
na nim marynarze floty handiowej 
wyst^puj^ w stalowych hefmach 

OKRETY si 
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Sluzba na morzu 

zwienczonej koron^ okrptow. Niezwykle intere- 
suj^cy w tej kwestii moze bye fragment opubli- 
kowanej przed laty relacji jednego z wojennych 
weteranow, oficera Polskiej Marynarki Handlowej, 
ktory przebywajgcemu na pokladzie jego statku 
komodorowi ozdobil helm sylwetkami statkow 
i okrptow powstalymi przez zeskrobanie jednej 
z warstw farby. 

SPOSOB NOSZENIA 

Artylerzysci czpsto zakladali helmyz paskami pod- 
pinek zafozonymi ztyfu. Rozwigzanietakiedawalo 
szansp, ze w przypadku silnego podmuchu helm 
zostanie latwo zerwany z glowy. Podpinka pod 
brodq mogla to uniemozliwic, potenejainie przy- 
czyniajqcsip do urazu krpgow szyjnych. Sposob ten 
bywal czasem nasladowany rbwniez przez innych 
czlonkow zalogi. Przy szczegolnie dotkliwym zim- 
nie powszechnie stosowang praktyk^ bylo wyj- 
mowanie z helmow wyposazensa wewnptrznego 
(w przypadku modeti Mk I' i Mk II bylo to bardzo 
latwe - wystarezylo odkrpcicjednq srubp w szczy- 
cie czerepu) i zalozenie czerepu z paskiem podpinkt 
bezposrednio na welniang czapkp lub kominiarkp. 
Podczas konwojow arktycznych regut^ z kolei bylo 
nieuzywanie helmow w ogole, bowiem ich noszenie 
wymagalobyzdjpcia tak powszechnych na tej trasie 
futrzanych nakryc glowy. 

VARIA 

Dose rozpowszechnione we fiocie handlowej byly 
helmy model! brytyjskich pozyskiwane roznymi 
sposobami, najczpsciej przez nieco bardziej zapo- 
biegliwych oficerow. Egzemplarze takte, nazwijmy 
je umownie „prywatnymi", pozostawaly w wyfgcz- 

Stalowe hetmy na gbwach obsa- 
dy stanowiska dzialka przeciw- 
lotniczego obslugiwanego przez 
artylerzystow Royal Navy na s/s 
„Cameronia" 

Szesnastoletni George Thomas, 
najmtodszy wiekiem artylerzysta 
w Merchant Navy, stuz^cy na s/s 
„Empire Airman” w hetmie Mk IJ 
i z karabinem maszynowym Lewis 
na ramieniu 

nym uzytkowaniu ich posiadaezy nawet po kolej- 
nych zmianach przydzialu. 

Z dostppnych relacji wiadomo nam o wykorzy- 
stywaniu stalowych helmow jako rekwizytow do 
pamia.tkowych fotografii. Bardzo czpsto uwieezniaii 
sip w nich ludzie na co dzieh niemajgcy z nimi na 
statkach doezynienia, a pragngey posiadaejedyng 
w swoim rodzaju wojenn^ pamiqtkp z tak wyrazi- 
stym atrybutem. 

Malo znanym przyezynkiem, bpdqcym - jak 
mozna s^dzic - ciekawym dopelnieniem omawia- 
nego watku, mogg bye stalowe helmy brytyjskiej 
obrony cywilnej i strazy pozarnej jednostkowo 
wydawane w razie potrzeby marynarzom floty 
handlowej kierowanym na ipdzie do prac przy 
usuwaniu zniszczeri spowodowanych przez naloty. 

Na pokladach statkow handiowych mogli zna- 
Sezc sip oficerowie Royal Navy, Royal Naval Rese¬ 
rve, Royal Naval Volounteer Reserve, ktorzy za- 
zwyczaj uzywali w tym czasie helmow, z ktorymi 
przybywali. W czasie podrozy morskich zdarzalo 
sip rowniez, ze przewozeni zolnierze wojsk Iqdo- 
wych obejmowaii na miarp istniej^cych potrzeb 
stuzbp przy zaimprowizowanych przez siebie bgdz 
juz istniejqcych stanowiskach obrony przeciwiotni- 
czej. W czasie jej pelnienia wystppowali w posiada- 
nych helmach. 

ZAKONCZENIE 

Helmy stalowe uzywane na statkach Merchant 
Navy byly wymuszonym przez wojnp srodkiem 
maj^cym na celu zapewnienie minimum bezpie- 
czenstwa ich uzytkowmkom. W ogromnej wipk- 
szosci stanowilyje modele brytyjskie: Mk I* Mk II 
I nieliezne Mk I. Byly tanie w produkcji, ich zaletq 
byl jeden rozmiar czerepu, latwosc wymiany wy- 
posazenia wewnptrznego i paskow podpinek, co 
dotyezylo model! Mk I* i Mk II. Zaletg dodatkow^ 
helmow Mk i i Mk I* bylo to, ze w momencie wybu- 
chu wojny istnialy ich zapasy magazynowe gotowe 
do natychmiastowego uzyeia. Wadg wszystkich 
byly dose plytkie i cienkie czerepy, niezapewniajgce 
ochrony dla uszu czy karku. Uzupelnieniem ich byl 
amerykanski US Ml - helm bardzo funkcjonalny 
j wygodny, ale obeeny jedynie w bardzo ograniezo- 
nych ilosciach, □ 

Zrodlo zdjpc: 
Imperial War Museum, internet, 

zbiory autora. 

Stalowe hetmy Mk I* obstugi dziata 
nam/s,, Darina” 

Ujpcie marynarzy w helmach 
obsluguj^cych karabiny maszyno- 
we Hotchkiss na s/s „Scythia'‘, maj 

1942 roku 
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* szkolenia teoretyczne do Ucencji pi lota SPL, PPL(A), LAPL 
* szkolenie do Swiadectwa kwalifikacji: 

- na samoloty ultralekkie - UAP(L) 
- na operatora drondw - UAVO 

Nie musisz czekac na termin rozpocz^cia kursu. 

Nie muisz jezdzic na zaj^cia. 

Kazdy wyktad mozesz ogladac i stuchac dowolnq ilosc razy, 
w dowolnym miejscu, o porze tylko Tobie wygodnej, jak dobry film. 

Zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia wydrukuj 

Zapraszamy do nowoczesnej szkoty, ktora przygotuje 
o praktycznej nauki latania! 

avioner 
szkola I o t n i c 2 a online 

Warszawa, ul. Wiertnicza 142 
Tel. 514 097 300, e-mail: biuro@avioner.pl 
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