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OSTOJE BUDOWNICTWA OKRĘTÓW
WOJENNYCH W Z. S. R. R.
budownictwie okrętowym) oprócz budowniczych) biorą
także udział i architekci. Szczególnie wyraźnie ujawnił sit::
ich wpływ w zaraniu naszego wieku) w okresie między
.
wo1ną hiszpa{isko - anierykańskąJ a 1-szą Wojną światową. Ksztaity okrętów wojennych -rwsily jeszcze wtedy wybitne piętno odrr;;lmości architektury poszczególnych narodów. If.ażdy) choćby tylko
trochę obyty z żywiołem niorsl;,imJ nie rnógl po prostll nie rozróżnir5
tiwru stoczni ros1_11skich od ameryka11-sldch, angielski.eh od japoń
.skich) czy też nfo~nieckich od francuskfoh. Nawet tak młoda mary-

W

1

narka) jaką była u:tcdy marynarka icloslw, starała się zastosować
styl architektoniczny.
Taktycy morscy zrozumi€li jednak bariizo vrędko) ie ta zbyt
.
J~skrawa odrębność typu i indvwidualność architektoniczna kształ
tow okrętowych jest wręcz s.zlcodliwa dla ws.::elkich zadaii wojennonwrskich o charakterze zaskoczeniowum, a szczególnie w dziedzinie zagonów korsarskich. Skoficzyły „ się czasy wielolwminowo.foi,
dowolnego kształtowania dziobó,w , i ruf) masztów, wieź, pomostów
~i nadbudówek. Zaczęto ·stosować linię opływową) mogącą oczywiś
cie mieć pewne odchylenia ocl wzoru niatematycznie słusznego
(co obserwujemy np. na karoserii samochodów), czego jednak w za.sadzie mieć nic powinna.
Klasa ol~rętów musi być unitarna) a więc jak najmniej ró.i11iąca się od odpowiedniej klasy okrętóu· przeciwnika. Okręt winien
zatracić indywidualne cechy przynależności do określonej bandery.
Statek, jako przyszły transportowiec lub okręt szpitalny, musi również o tym pandętać. Każda chwila zastanou;ienia się podwodnika,
lub lotnika - czy celuje we właściwy cel - jest bezcenna.
Rzeczywistość dzisiejsza stawia inne u,ymogi dla kształto
wania się nawodnych części kadłubów okrętowych, wymogi, które
·wywierają wpływ mt 7:arlou·acenie masztów, na zanik wszelkich nadbudówek i nrt wtłoczenie ich w kadłub zasadniczy. Tak jak ongiś,
·wystający za rufę balkon wtłoczył się w kadłub nmvoczesnego panCt..:rnika, niby kursywa salonu admiralskiego - wzór uporczywości
.tradycjonalizmu brytyjskiego.
odrębny
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Okręt więc

być mądrze ,,skrojony", a nade wszystk~·
było tivierdzenie pionierów budo1.cnictwa:.
okrętowego. Słuszne było też i inne założenie w pierwszych latach
wieku XX, że dla zaprojektowan ia okrętu wystarczy inżyniercnv·i
b. o. z:nać wagę pocisku przewidzianej artylerii najciężs.zej '") i jego,
s:::ybko.§ć wylotową.
Rzeczywiście u·szystkie_ , inne dane okrętu,.
( pocisk określa nawet jego kategorię) są matematyczni e powi,ązane·

mocno zs~yty.

musi
Takim

zasadniczymi formulami z icagą i szybkością wylotową pocisku~
lY' formy te wchodzą oczywiAcie także liczby „obyczajowe" . Na.
v,·zylclad: okręt posfrtcla wzwyczaj 12 cl.ział artylerii najciQższej, ro:!-rnieszczonych -iu czterech wi.ei:ach po 3 działa, lub sześciu po 2. Ilość
amunicji oblicza sir; na Zu.f g, stąd pojemność komór auiunicyjnych „
~tąd te.i, w stosunku procentowym pojemnosć i wypumość r:ało.ści. ,;Oliyczajou;ą•( liczbą jest O(;zywiście również szybkość okrętu,
ldórn dla pancernika wyraża się zwykle l·iczbą 30-t?1, węzłów ( okres
G['fatniego ,nigdzyivojnia ) i t. d. Dotyczy to nau et lotniskowcówr
Uóre podporzącllwinują się tym zasadom.
il-ga Wojna światoira zwródla itu'ttgę wszystkich fachow-cóiu świat01.uego lmcluumictira nior::;kiego na N ADZWYCZAJ N,J.
żYWOTNOśó BOJ01VĄ OKRĘTU RADZIECJ{JE GO.
Weźmy clwri najbardziej znane i charakterysty czne przykla-dy z tej wojny: Pfota IJaltyckaJ wtłoczona pocl ,·,nury bazy kronsztadzkiej i Flota Czarnomorska , błąkająca się właściwie bez baz·
u icybrzeży Kaukazu) bez icytchnienia nękane przez zawzięte lotnictwo fa.~zystowskie - logicznie i uedług wszelkiego prawdopodobieiist1.va powinny były przestać istnieć, i za takowe uważały je kom.unikaty doiuództiw niemieckiego i jego satelitów, a nawet grono ·
państu) neutralnych. Nagle ... gcly u:alec radzieckich wo.isk lądowych
rusza na, zachód) floty te odnajdują się, oi.ywiają, a skrzydła armii
ucielrnjących f aszystóio)
klnąc na zakłamane
wiadomości swych
szta.bói.v) na własnej skórze przekonywują się o obecności pseudozagin-ionych okrętów, zie}ących ogniem na, pas nadbrzeżny i niemieckie statki ewakuacyjne.
Skąd się w ogóle wziQla ta flota„
którą Związek Radzieck~
musiał hoor;;yć cel nowa? Ktu jrf zbndowal? Kto potrafił .il! tak zbudować? Prof. inż. iciceaclmiral A. Szerszuw tale szkicuje okre:,-·

budownictwa okrętów wojennych ZSRR od Rewolucji Paźdz·ierni-·
lcowej, do zdradliwej napaści hord germańskich iclącznie.
Wojenne budownichvo okrętowe rozpoczęło się w Związku
Uadzieckim po icojnie domowej. Wraz z podźwignięciem się gospodarki luclou'ejJ partia i rząd zwróciły dużą uwagę na, odrodzenie marynarki wojennej i odbudrnvę stoczni. X Zjazd W. K. P. (b), który
odbył się na wiosnę w roku 1921, postanowił, uwzględniając sytuacjr ogólną i zasoby materialne kra.fu) zapewnić rozwój i iozmocnic-nie sil zbrojnych na morzach. W tym celu partia dokonała mobffi•) W marynarce zasadniczo artylerii
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ciężkie;.

zacji rr1;arynarzy - partyjników. Komsomoł) któremu powierzono
nad Marynarką Wojenną wysłał jesienią 1921 roku do marynarki .B.000 wyróżniających się aktywistów) a po pewn~m czasie jeszcze 2.500. Ludzie ci wzięli czynny udział _w odbudou:ie f~oty wojennej. Część nir;dobudowanJ!Ch litb przestarzałych
okrętow, vozostałych z okresu dorewolucy1neqo)- uległa likwidacji„
na.dpancerniki typu ))Sewastopol'' zostały zmodernizowane, flotyile
mmowców i okrętów podwodnych uruchornione i rozwinięte, jako
zespoły pudstaw01.Pe dla obrony granic morskich) niedokończone za§
hrążoumiki i torpedowce zostały wykończone i rozpoczęły służbę.
Jednocześnie przystąpiono do przemontowania stoczni) zgod.
me z pmnstalymi wymogami oraz ro~winięto przygotowania kwaliJilwwanych kadr - robotników i inżynierów. Od 1923 - 192.j. r.
rozpoczyna się budowa nowych okrętów - niszczycieli) dozorowe dowych.
I ców) okrr;tów podwodnych i ścigaczy torp_
Nad odrodzeniem llfanpiarki Wojennej ZSRR brał najbardziej bezpośrr;dni udział Alelcsy N. l(ryłow) twórca szkoły radzieckich budoumic.zych okrętowych. Pomimo podeszłego wieku A. N.
Kryłow roz'winął w tyni okresie ruchliwą i skuteczną czz,ialalnośó„
dla której rząd radziecki stworzył wszelkie niezbędne warwnki. Wystarczy podkreślić, że z 314 prac naukowych i różnego rodzaju spc~jalno - literackich) opublikowanych przez A. N. Krylowa w ciągu,
zycia) ponad poloiva należy do tego okresu. Przy jego udziale zapadały decyzjtJ) dotyczące budowy nowych okrętów radzieckich; on
udzielał lconsultacfi przy ich planowaniu) jak i przy projektowaniu
~t apli (ślizgów) dla budowy pancerników oraz doków llla dężkich
Jednostek) współpracował przy rozstrzygnięciu kwestii statecznoś
ci okrętów różnych klas) udoskonaleniu ich zalet m01·skich) kształ
tów korpusów) mocy wzdl11,żncj) trwałcści) wytrzymałości i odporności. W prowadził on też wiele ulepszeń w dziedzinie przeprowadza-nia obliczeń i pomiarów wibracji urządzeń okrętowych i przy wpro-'Wodzaniu antywibracyjnych przyrządów kierowania ogniem. Przy·
jego bezpośrednim udziale zastosouane zostały w radzieckim budo1.onictwie olcrętouym nowe kształty konstrukcyjne korpnsóiv ,okrę
t ów wojennych: zdecydowanie zrywające z konserwatywnymi zasadami światou:e.f techniki budownictwa okręto'U'ego.
W latach stalinowskich pięciolatek stworzone zostały w ZSRR
U;szystlcie niezbędne warunki dla budowy z własnych surowców
i własnymi środkami potężnej floty wojennej) stojącej na poziomie
wspólcz·esnej technild wojenno - mors!cie_j. Od olar;;tów malej i śred
"!'iej wyporno.fri) pm'istiw radzieckie przeszło do burl?WY w_ielkich
Jednostek) według prograniu) opracowanego pad kierownictwem
Gcneralissiniusa Starina i zatwierdzonego przez rząd.
Najpotężniejszymi ośroclkcimi bu.down~~twa . okrętowego poncncnie stały się: Leningrad - n~t B~ltyku! Ni~ola1ew - na Mor:yu
Czarnym. Do udziału w budownictwie wciągnięte zostały wytwor'>'1k i zakłady różnorodnych dzfolów przemysłu rnetalurgfozncgo,
szczegolną opiekę
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budowy maszyn) budowy obrabiarek, armatury i prz:11rządów, oraz
elektrotechnicznego) che1nicznego i innych. H'yrosły i wychmcaly
się kadry wynalazcóiD, konstruktorów i racjonalizatorów wytwórczości, pracujących nad z1dęks:::eniem bojowych i konstrukcyjnych
zalet okrętów. Oswojono się z wytwórczością nowego sprzętu
i uzbrojenia)• wprowadzono udoskonalone instalacje turbin„ svrzrgiel, kotły z przegrzaną parą, zróżniczkowano pali.wo. Przy budowie
okrętów zostały zastosowane technicznie doskonale 'metody 1eyl'wórczości: sekcyjny montaż konstrukcji kadłuba, spawanie elektryc.zuc, taśmowa obróbka metali, standaryzacja wyrobów). rozpowszechniły się: stal wysoko gatnnkowa, metalr:: lehkie i ma8y plastyczne.
·wszystko to racjonalizowało ioytwórczość i vozirolilo przej.~ć do
JJrzyśpieszonej budowy okrętó-w.
Według ternpa i skali prac„ mdzieckie budoionictwo okrętowe daleko wyprzedziło osiągnięci.et Rosfi carskiej. Jedynie w okresie 1929 - 19W Marynarka lVojenna
ZSRR otrzymała 280 nowych jeclnostek różnych klas. podczas gdy
w ciągn 1U-ciu lat vrzed 1-szą Wojną światową, stan floty rosyj~ldej powiększył się tylko o 120 okrętów.
•

Urzeczywistnienie 11a.7nowszych wymogów buclownictw1t
icywolalo w k!aju 8Zero7d , rozmach rozwoju nauki„
w dziedzinie 1,rojelctmoania, teorii i 11iechaniki buclo·u;/anr::j okrętu.
H.adry wujemw - rnorsldch wkładów naukowo. - badawczych, kon~truktorskich instytutów i biur, które przyswoiZy w szmclku wiPdzę
twórców zasad tej nauki - alwclem,ika A. N. Ifryloica i profesom
I. G. Bubn01va) - skutecznie wzięły się do rozpracon,ania i rozu:ini(jcia ich iclei. Obecnie nauka radziecka clysponuje zuaczną ilością
cennych prac, które stawiają ją na jedno z czołowych miejsc w kioieC'ic. W artykule przeylądoiuym n'iemuiliwrni j(,st wymienien~c
'Wszystkich, icyró-5niających się działaczy z t<3j dziedziny. N ale.ży
Jt d,1.ak wsp01nnitc o pracach czlonkói1J - lwrc:spmlli0;ifow Akademii
Nauk ZSRR prof. J. A. Szymmiskiego i nieżyjąceqo już P. F. PapJ;owicza - lrrnreata premii S tulinowskicj, jale równ'ies laYxeat ÓE;:
inż. kontradmitala N. lV. Aleksiejewa) inż. komandora A. E. Kuzajeu'a, uraz inży;zierów przemysłu lJ. o. - W. ·w. Aszyku) B. G. Czylilcina i B. M. ll!alinina -- 'u;spółhuórcuw nowych typów okrętów
ioojennydi. W dzicrlziriiP row;o ju i wynalazczości n(Jwych typów
oręża i broni należy wyniienić laureató-u; premii Stalinowskiej iciceadmirała Gonczarcnva i inż. iwntradmirala flrykiua.
okrętowego

Cenne prace icykonują wojenno - morsl~ic akademie im.
K E. Woroszyłowa i A. N. Krylowa_. oraz Wy;isza Wojenno - Mnrska Szkoła Inżynieryjna im. F. E. Dzierżyńslcieqo. W:,;bitne siły inżynieryjne koncentrują się 'Ui'3 Wszcch.związlcowym Naukowo - Inżynieryjnyrn Technicznym Tuuarzystwie
Budownictwa Okrętowe
go (WNITOS), które zebrało wyjątkowo ob~·zerny materiał, dotyczący kwestii współczesnej budowy olcrgtów.
Nie wolno pominąć pracy stoczniowców - robotników, techników i inżynierów. I eh pełen inicjatywy wysiłek, wyiwłttny wpro-
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wa~zenie11i ?W'W"J!Ch procesów technologicznych, dał Marynarce
Wo;ennej ZSRR szereg okrętów różnych kategorii) które zadały rzetelne i niepowetowane szkody hitlerowskirn najeźdźcom w okresie
l~ielkiej Wojny Ojcz.,yźnianej. DfJ liczby tej należą przede ioszystkim lcrążownilci ,,.Kirow" i ,,Maksym Gorkir. Wykoficzen,in innych
okrętów, rozpoczętych w latach 1939 - 1.940, przeszkodziła niestety wojna.
Marynarka Wojenna ZSRR stworzona wysiłkiem całego ludu radzieclcir:go, z samozaparciem iPykonala wszystkie zadania bojoice, narzucone przez sytuacjfj, stworzoną działaniami wojennymi.
_ Pancerniki i krążowniki w ścisłym wspólclzialaniu z silami lądo
wymi i poivietrznymi zadawały ciosy nadmorskim, ugrupowaniom
przeciwnika i zabezpieczały ochronę swych własnych wojsk podczas
obrony Odessy, Seit astopola i Lrmingradu. Okręty podwodne, jak
rórnn ież i małe jednostki (drobnoustroje), odznaczyły się bohaterskimi i,;,yczy1wmi podczas operacji pod 'Peodozją, Kerczem i Nr.wo,,.o.c:yjsldem. Plotylle rzeczne i .icziorne - TVołża1iska, Ładożafiska:,
Dnieprzafisku„ Duna.fska i inne.-- działały wspólnie z Armią Rcidziccla;, zabezpieczając operacje wojsk lądo1.t1ych, na ivszystkich
etapach wojny.
W sytuacjach najbardzi6j złożonych, okręty dowodzone
z,1·zez do,~wiadczonych marynarzy, wykazały nadzwyczctJną żywot
no,~ć i niezatapialność. Oznacza to, że, RADZIECKIE 1JUD0F/NIC1'1VO OKR]jJTóW WOJENNYCH POMYśLNIE ZDAŁO W OKRESIE WOJNY WYJĄTH.OWO POWAŻNY EGZAMIN.
1

1

Zdała egzamin równiez i baza budown'ictwa okrętowego.
ll'ojna wy1.rnlala przeplanuwanie wytiuórczości na stoczniach.
(!prócz przyśpieszonej budowy ,,drobnoustrojów" dla potrzeb wojny
i utrzyrny1/,ania gotowości jednostek w Unii, niezbędnym było prze71roirndzenie vilnych renwntóiv uszkodzonych okrętów wojennych,
a jednocześnie W'ljlwnywanie zmnówieii Armii Radzieclciej. Pomimo
e·,yak1wu'ania tych baz i p1·zeniesicnia ich w inne warunki bytowania obsługiwały one Marynarkę Wojenną bez zarzutu.

Obecnie, zgodnie z ro.zkazem GeneraUssimusa Stalina, plan
gospodarczy na olcres 1946-50 otwiera najbardziej szerokie persvektywy dla budownfot-1.na okrętowego. Zu'iązek Radziecki chce mieć
IJ!arynarkę Wojenną godną stawianych jej zada{z.
II-ga Wojna światowa v;ysunęla wymagania zastosowania
w marynarce wojennej szeregu nowych osiągnięć technicznych w pn. staci turbiny gazowej, silników odrzutowych, radiololcacji (radaru),
?r~ni rakietowej, namierników dźwiękowych i innych przyrządów,
,.-to~-l ocl<lzi.al1Jwu·,'.ą na konstrukcje okręto11J. Ponaatc. dal:Jze spr:zę-·
zenie dzia,lm~, rnorskich Z innymi silarny zbro.fnym-i, - 1noże powołać do życia cały szereg nowych klas okręMw, dotąd nieznanych.
~Ila już istniejących typóu.1 1,vynw.gany. jest s~,rupula_tny przegląd
i ocena ich wsadn'iczych elementów boJowych i technicznych.
9

TECHNIKA RADZIEClfA POSIADA
DLA

vVSZELI{/E DANE
NARZUCONYCH

POMYśLNEGO ROZWIĄZANIA ZADAŃ,

JEJ TYMI lVYMOGA.Ml. Tale twierdzi jeden ze znakmnitych bu·
downiczych morskich, prof. inż. u,1iceadmiral A. Szerszo,w, a niieli.~·
my jnż możność stwierdzić, że od strony „młodego słońca/' nie rzn·
ca się slóic na wiatr, i jeśli posiada się tam ,,wszelkie dane", zb1ulo·
wanie nowego typn, lulJ typów okrętóu:, dostosowanych do ·u:ymo·
[Jim:,ivspólcresnuści. nastąpi ioe w::;kazanym cws'ic.
Xonhwlrrc.i'ral

Włctlzimien;

Steyer

*
ZRÓDŁA:

A. Szerszow: ,,Wybitni działacze rosyjskiego wojennego budownictwa okn;towcgo", 1947.
2. Commodore P. Scott· ,.Wytyczne rozwojowe budownictwa okrętowego'',
MC:MVII.

l. Prof.

10
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wiceadmirał

ADMIRAŁ FLOTY I. S. ISAKOW

MARYNARKA WOJENNA Z. S. R. R~
W WOJNIE OJc=ZYZNIANEJ
1\utoryzow any przekład kontradmirała \V. Stcycra

WOJNA NA MORZU CZARNYM
SYTUACJA W POCZĄTKOWEJ FAZIE WOJNY

chwili wybuchu wojny,
Artykuł nm1eJszy jest tłumacze
warunki strategicz ne
niem części czwartego rozdziału znakomitej książki admirała floty rana Morzu Czarnym ulo.
- I. S. Isakowa, pisanej
dzieckiej
zyly się inaczej niż na akwenie
w okresie wojny, jaka ukazała się
I
W
.
Bałtyckim
i
Północnym
• w wielu przekładach w państwach
W nazachodnia - europejskic h.
okresie pokoju Niemcy nie postępnych numerach „Przeglądu Morsiadały tam floty, ani baz
skiego'' ukażą się dalsze fragmenty
morskich . Od pewnego jednał{
tej ciekawej książki.
REDAKCJ A
czasu napływać zaczęły wiadomości o podejrzan ych ruchach
na Dunaju - w portach rumuńskich i bułgarskich, a ró:wnież na lotniskach, gdzie coraz częściej ukazywać się zaczęli niemieccy oficerowie marynark i wojennej.
Rumunia i Bułgaria znajdowały się w poprawny ch stosun-.
kach dyplomat ycznych ze Związkiem Radziecki m, a ponieważ pań
stwo nasze wyjątkowo lojalnie dotrzymywało wszelkich swoich zobowiązań międzynarodowych, żadnych podstaw do pretensji mieć.
.
nie mogły.
Flota Czarnom orska i jej lotnictwo otrzymaJy zwykle zada·
nie wyszkole niowe czasów pokojowy ch na akwenach znajdujących
~ię jak najdalej od wód terytorial nych tych krajów, aby wykluczyć
możliwość wszelkich nieporozumień lub pokus do prowokac ji.

W

Lecz kiedy o godzinie 02.45 w dn.iu 22 czerwca 1941 roku --

data największej w historii zdrady - spadły pierwsze bomby na.
śpiących mieszkańców Sewastop ola i Odessy, to zbędne były wszel~

kie wykresy operacyjn e lub mapy - dla natychmi astowego zrozumienia, że samol0ty ze swastyką wyleciały z lotnisk rumuńskich i
zasilane były benzyną rumuńską. Jasnym się stało, że za wielkimi
zdrajcam i pośpieszają także i mniej.si.
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Oczywiście - ani flota rumuńska, ani jej lotnictwo nie były
dla nas poważną groźbą. Natomiast znacznie bardziej nifbezpiecznym było wykorzystanie przez niemieckie siły zbrojne rumuńskiego
,,place d'armes'; celem napaści na południowe obszary Związku Radzieckiego, a tym samym na Flotę Czarno~orską i jej bazy.
Dziś jest już dokładnie wiadome, że pierwotne plany dowództwa niemieckiego, odnośnie kampanii na Morzu Czarnym, były standartowe, takież same jak w stosunku do innych naszych mórz.
Opierały się one na przewidywaniu błyskawicznego zniszczenia Armii Czerwonej i tryumfalnego marszu na Moskwę, Ural i Kaukaz.
Oryginalne w tym planowaniu wydać 8ię może spodziewane na dalszą metę, po zwycięskim zagarnięciu Zakaukazia i Iranu, połącze
nie się z niemniej zwycięskim Rommlem, po pokonaniu przez niego
Egiptu„ celem dalszego marszu na Indie, czy też na Arabię. Następ
ne zadania tego oszałamiającego manewru pozostały, jak się zdaje,
nie opracowap.e; nie starczyło wyraźnie fantazji.

Musimy tu zauważyć dygresyjnie, że gdy w szybkiej uciecze~
z Kaukazu Niemcy zmuszeni byli porzucić wszystkie swoje zaopatrzenia, to ku wielkiemu zdumieniu naszych żołnierzy, w okolicach
Gieorgijewska, w liczbie innych zdobyczy, zatrzymany z;:,stał skład
p(?ciągów z hełmami tropikalnymi, lekkimi podkowami i gąsienica
mi, specjalnie przystosowanymi do ruchu na piaskach pustyni.
I

Lecz wracając do okresu początkowego, JUZ pierwsze posunięcia tego wariackiego planu zostały rozczłonkowane zawziętymi,
obronnymi walkami Czerwonych Sil Zbrojnych, które w następ
stwie uzyskały całkowite .zniweczenie zamiarów niemieckiego dowództwa.
\V części praktycznego urzeczywistnienia, wariant czarnomorski planu niemieckiego tak samo był szablonowy: zamierzano
główne siły floty zniszczyć niespodziewanymi ciosami lotnictwa,
a ocalałe okręty zablokować minami i okrętami podwodnymi, aż do
chwili opanowania wszystkich baz od strony lądu. N a tym terenie plan ten był częściowo logiczny, ponieważ przeciwnik na początku posiadał ograniczone siły morskie i walki morskiej z Flotą
Czarnomorską prowadzić nie mógł.
Jednakże pierwszy cios powietrzny nie udał się. Następują
ca po nim blokada okazała się mało skuteczna. Co się tyczy zagarnięcia baz morskich ·od strony lądu, to chociaż rozwiązanie tego zadania kosztowało przeciwnika wiele strat, należy przyznać, że udało
mu się na pewien czas zagarnąć Odessę, Nikołajew, Sewastopol,
Teodozję, Kercz i Noworosyjsk, oprócz reszty portów drugorzęd
nych, które rozbudowane zostały przez Niemców jako bazy pomocnicze i wypadowe ( Cherson, Ak-Meczet, Eupatoria, Bałak.lawa, .Jał
ta, Zatoka Dwóch Kotwic, Kamysz-Burun, Anapa i porty Morza
Azowskiego) .

12

Orientacyjn a mapa

wybrzeży

Ze szczególn ym

kołajew, w którym już
ło niszczyć materiałem

Morza Czarnego, z
Floty Radzieckiej

uwzględnieniem

głównych

baz

zmuszeni byli marynarz e opuścić Nipod ogniem niemiecki ej artylerii, trzeba bywybuchow ym budowane na tamtejszy ch

żalem

stoczniac h nowoczesne okręty.
Jednocześnie z posuwani em się ku wschodow i hord nieprzyj~ie!skic h i zagarnięciem pobrzeża Morza Czarnego , w ręce _przec1wruka wpadły te lotniska, które chociaż umiejscow ione w głębi lą
du, mogły być wykorzys tywane dla bazowani a lotnictwa , działają
cego w kienmku morza. Do liczby takich lotnisk i węzłów lądowi~ skowych należały lotniska w okolicy Nikołajewa, na Krymie, pod
Melitopol em, Rostowf'm i na Półwyspie Tamańskim, a później w rejonach Krasnoda ru i Majkopu.
Wszystko to stawiało Flotę Morza Czarnego w wyjątkowo
ciężkiej sytuacji, ponieważ pozostające do wykorzys tania kaukaskie porty - Tua pse, Poti i Ba tum nie były etatowym i bazami morskimi, rozbudow anymi w przewidy waniu postoju okrętów wojennych, a w cz3.sie pokojowy m służyły jedynie jako porty eksportow e
,
dla wywozu ropy i rudy.
Terytoriu m Kaukazu było również znacznie mniej odpowiedlotnictwa morskiego , niż płaskowzgórza Krymu i północnej
dla
nie
Taurydy.
13 ~

Z tej bardzo wąskiej bazy strategicznej, przy stracie głównych
i zasadniczych linii komunikacyjnych w głąb kraju, przy
·niedostatecznych środkach remontovvych, i pod zawziętym bombardowaniem lotnictwa - Flota Czarnomorska kontynuowała aktywną
\\.-alkę z przeciwnikiem, pomyślnie rozwiązując zadania niesieuia pomocy skrzydłom Armii Czerwonej i energicznie działa
jąc na liniach komunikacyjnych nieprzyjaciela przy pomocy swych
okrętów podwodnych, nawodnych i lotnictwa.
Aktywna walka na liniach · komunikacyjnych przeciwnika
zmusiła go do morskiej i powietrznej ochrony konwoju, a następnie
do ograniczenia ruchu wyłącznie w porze nocnej. Pomimo zastoso\:Yania tych środków, tonaż przeciwnika systematycznie topniał.
Wrogie transportowce ginęły na radzieckich minach, od natarć okrę
tów podwodnych, kutrów torpedowych, a zwłaszcza od ciosów lotnictwa. Doskonale ilustruje realność groźby dla linii komunikacyjnych i baz przeciwnika na :Morzu Czarnym fakt, że pomimo ogólnego braku tonażu i nacisku ze strony dowództwa niemieckiego, przewidujący Rumuni, trzy dni przed zdradliwą napaścią na Związek
Radziecki, cdC'słali svve najlepsze statki do neutralnego Stambułu,
gdzie pozostają dotychczas, jako m8rtwy kapitał. M/s ,,Transilva-·
nia" i ,,Bessarabia" (po 6.672 B.R.T. każdy) ukrywają się na redzie
stambulskiej od 18 czerwca l9H rolm. Gdy w końcu kwietnia 194.J:
roku Rumuni, pod wyjątkowym naciskiem Niemców, chcieli je wykorzystać dla ewakuacji rozgromionych jednostek na Krymie, rząd
turecki sprzeciwił się wyjściu tych statkórw na Morze Czarne. Zmuszony powstałą sytuacją przeciwnik (niedostateczna sieć nadbrzeżnych kolei, późniejsze izolowanie Krymu o<l strony lądu
i t: d.), uporczywie wykorzystywał komunikacje morskie, posługu
jąc się przeważnie szybkobieżnymi barkami desantowymi dokony·składów

w~jącymi przejścia nocą.

I

Tak samo jak 'i na innych morzach, również i na Morzu Czarnym od pierwszych dni rozwinęła się zawzięta wojna minowa.
Celem wykonania jej zasadniczych zada11, użyto nie tylko okn;tów
nawodnych i podwodnych, lecz także i lotnictwa, aczkolwiek glgbokoś~ Morza Czarnego w zasadzie nie pozwala na stosowanie min
kotwicznych, a tym bardziej dennych. Bezpośrednie podejścia do
portów i red, przybrzeżne nurty i niektóre akweny (północno-za
chodni, Kerczei1ski i Azowski) w niczym nie ograniczają jednak
\Vojny minowej i dlatego też osiągnęła ona tutaj znaczne rezultaty.
Flota Czarnomorska oparta o Sewastopol natychmiast intensywnie rozpoczęła swe aktywne operacje. Już w pierwszych
dniach zadany został kombinowany cios lekkich sił floty i lotnictwa.
~ portowi Konstancy, następnie wykonano wiele aktywnych operaW tym
cji stawiania zagród minmvych na wodach przeciwnika.
samym czasie lotnictwo Floty Czarnomorskiej zadawało ciosy nie
tylko morskim bazom Galacu, Sulimy i Konstancy, lecz także i
tak wielkim obiektom strategicznym jak potężny most przez Du14

ośrodek przemysłu naftowego w Ploeszprzerywała się nawet w jej najcięższych
dniach. W związku z odciągnięciem większych sił, czego wymagamała obrona Odessy, następnie Krymu i ostatecznie Kaukazu lało jednak jej tempo.

naj przy Czarnowodzie, lub

ti. Ta aktyvma wojna nie

Po przebazowaniu naszych zasadniczych sił na porty Zakaukazia wzrastające odległości oddziaływać zaczęły na intensywność
Od Sewastopola do Konstancy
walki na akwenach przeciwnika.
jest tylko 208 mil morskich (385,2 km), od Batum natomiast do tej
samej Konstancy jest 588 mil morskich (l.088,9 km.).
Trwało to do tej pory, kied.y dzięki historycznym z\vycięst
wom Armii Czerwonej nastąpił decydujący zwrot w posunięciach
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, zadecydowany przede wszystkim rozgromieniem hord hitlerowskich pod Stalingradem. ,,Po rozgromie
stalingradzkim, Niemcy nie mogą już priyjść do siebie" - powiedział 6-go listopada 1943 roku Generalissimus Stalin.

We Flocie Czarnomorskiej przełom ten objawił się odebraniem wrogowi N oworosyjska, a po tym pierwszym wyczynie zaczę
ło się odwojo\\ywanie od przeciwnika własnych baz i nieustający
ruch na zachód, z nhmniknionym dojściem do tych granic, od któ~
rych rozpoczęła się zdradliwa napaść na Związek Radziecki:·
Od pierwszych dni wojny oprócz lotnicnieprzyjaciel~kiego, ukazały się na
twa
ZMIANY W UKŁADZIE
Morzu Czarnym niemieckie okręty podSil PRZECIWNIKA
wodne, które w stanie rozmontO\vanym,
lub hurto\vymi zestawami przelransportowane zostały wodnymi drogami śródlądowymi, przeważnie Dunajem, a następnie montowane były i uzbrajane na stoczniach w jego
ujściu (Galac). Począwszy od 3-ch do 4-ch okrętów podwodnych
w roku 1941, Niemcy zmuszeni byli później znacznie zvviększyć ich '
liczbę, mimo zap~trzebowania tych jednostek dla blokady Anglii .i
walki z flotami radzieckimi na innych teatrach wojny.
Dodatkowe wysłanie okrętów podwodnych na Morze Czarne
wywołane było niedocenieniem wartości, wytrzymałości i wyszkolenia Floty Cza:momorskiej przeż dowództwo niemieckie w początko
wym okresie wojny. Popełniło ono poważną omyłkę, licząc na szybkie zakończe11ie wojny i spodziewając się, że przy. użyciu lotnictwa
i nieznacznych sił morskjch potrafi na akwenie Morza Czarnego, podobnie jak na Bałtyku i Północy, przeprowadzić zamierzone opera,
cje.
System obrony przeciwpodwodnej - bazowej, zespołowej
i konwojowej, stosowany przez Flotę Czarnomorską, okazał się dostatecznie skuteczny. Okręty podwodne niemieckie zaczęły ginąć
jeden po drugim, a ocalałe nie zawsze mogły działać pomyślnie, ponieważ zbyt często narażone były na ataki naszych ścigaczy, lotnictwa i innych środków obrony przeciwpodwodnej. Trzeba było do15

,

starczać nowe okręty z Niemiec, równolegle z czym rozpoczęła się
także akcja przetransportowywania małych okrętów podwodnych

marynarki

włoskiej.

'

W końcu pierwszego roku wojny na Morzu Czarnym walczono już z okrętami podwodnymi pływającymi pod banderami Niemiec, Włoch i Rumunii. Liczba ich powiększyła się tak znacznie,
że w pewnych okresach można było nanosić na mapy operacyjne od
7-miu do 10-ciu jednostek, na pozycjach przed naszymi bazami lub
na liniach komunikacyjnych Floty Czarnomorskiej.
N a tle sztabowych obliczeń w setkach i tysiącach, do których
przyzwyczaja nas skala współczesnej woj,y, liczby te na pierwszy
rzut oka wydają się nieznaczne. Jeśli jednak wziąć pod uwagę
ograniczoną przestrzeń całego teatru czarnomorskiego, wyodrębnić
tureckie wody terytorialne, uwzględnić, że na akwenach wybrzeża
rumu11.skiego i czasowo zajętego Krymu - Niemcy wykorzystywali
okręty podwodne tylko sporadycznie, to łatwo jest stwierdzić, że
wysiłki wrogich podwodników lokalizowały się przeważnie na odcinku od Cieśniny Kerczeńskiej do Batum W tych warunkach zagęszczenie dyslokacji okrętów podwodnych przeciwnika okazuje się
dość znaczne.
Warunki bazowania były pomyślne dla nieprzyjacielskir.h
okrętów pod\vodnych na Morzu Czarnym, ponieważ oprócz wyko·
rzystywnnia Konstancy i Sulimy, przeciwnik od lata 1942 ro!m uzyskał możliwość działanin. z wysuniętych baz na Krymie. Dla remontu swoich okrętów podwodnych Niemcy oprócz stoczni w Galacu
przez pewien czas wykorzystywali odnowione warsztaty stocz.ni Nikołajewskich. Bliska obecność ropy rumuńskiej pozwoliła przeciwnikowi nie ograniczać pracy tej broni· z powodu braku paliwa, co za.
częło się zdarzać na innych teatrach wojny.
N a koniec przecivvnik

rozporządzał poważną magistralą

wód

Dunajem, gdzie okręty podwodne mogą o własnym
śródlądowych napędzie iść w górę rzeki na 800-900 km., jeśli postój w portach
Czarnomorza staje się mało pewnym, ze względu na aktywność naszego lotnictwa. Ponadto niemieccy podwodnicy korzystają z go-

ścinności w bazach bułgarskich W arna i Burgas, szczególnie w tym
okresie, gdy stracone zostały bazy na Krymie.

Zasadniczym zadaniem okrętów podwodnych przeciwnika
przerywanie naszych linii komunikacyjnych między portami
Morza Czarnego, przy czym napadały one zazwyczaj pojedyi1czo,
lecz prawie zawsze współpracując z lotnictwem zwiadowczym.
W obecnej chwili trudno jeszcze powiedzieć, z jakich powodów (mło
dość dowódców, nieprzyswojenie warunków teatru wojny, czy też
inne jakieś przyczyny) wyniki działalności bojowej tych okrętów
pcdwodnych, w dużej mierze nie odpowiadają za.mierzeniom dowództwa niemieckiego i wkładowi wysiłków wojennych.
było

16

Miarą fachowości i odwagi nieprzyjaciels kich podwodników
pozostaje przede wszystkim fakt, że nie ryzykują oni atakować naszych okrętów wojennych. PRZEZ OKRES TRZECH LAT
WOJNY NIEPRZYJAC IELSKIE OKRĘ;TY PODWODNE NIE
NASZEJ JEDNOSTKI WOJENNEJ.
ZATOPIŁY ANI JEDNEJ
Pojedyńcze straty Floty Czarnomorski ej od okrętów podwodnych
odnoszą się do transportowcó w, przeważnie małej pojemności, pły
wających zwykle bez ochrony. Straty te zdarzały się przeważnie
w tych wypadkach, gdy któryś z kapitanów nie przestrzegał przepisów ruchu w terenie zagrożonym. Tym sposobem straty pojedyńcze nie były powodowane umiejętnością przeciwnika, a raczej omyłkami poniektórych dowódców transportowcó w, lub konwojentów.
W obecnym okresie, gdy przeciwnik stracił na Czarnomorzu
wszystkie swoje pozycje i znaczną część sił, kwestia niebezpieczeń
stwa podwodnego dla Floty Czarnomorski ej pozostaje nadal aktualna. Zrozumiałym jest, że· właśnie teraz przeciwnik starać się bę
dzie wykorzystać okręty podwodne, aż do chwili swej ostatecznej
porażki.

ślad za okrętami podwodnymi na Czarnym Morzu ukazyzaczęły niemieckie kutry to:r:pedowe, a za nimi i wło
skie „Mas". Stopniowo liczba ich wzrosła do kilkudziesię
ciu i przeciwnik przesuwając kutry torpedowe do wysuniętych baz.
zagarniętych na wybrzeżu radzieckim, wykorzystywał je w operacjach na całym obszarze czarnomorskim , vvłączając także wybrzeża

W

wać się

.i

kaukazkie. • -

podwodnych typu
okrętów
literami „l\fotoscari
pierwszymi
.. Ma~" (co jest skrótem, a właściwie
się na naszych
pojawienia
ich~
historia
to
"),
Sommergibili
anti akwenach jest następująca. Licząc na szybkie i łatwe zwycięstwo,
Włosi nie tylko nie zakonspirowal i, a nawet afiszowali swój udział
w opetacjach na Morzu Czarnym. Tak n. p. gazeta „Giornale d'Italia" podaje w dniu 5 lipca 1942 roku o dokonanym przerzucie ściga
czy: ,,ze względu na posiadane rozmiary, ścigacze nie mogły byc
Odnośnie włoskich

sc1gaczy

Hzut z hurty (A) i od dziobu (B) nirmirekipgo promu arty!Pryjskirgo typu „Zib(•!"
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przerzucone koleją. Problem został rozwiązany przez zaslosc,wanie
specjalnych wózk6w poruszających się za pomocą paru ciągników.
Ze ścigaczy były zdjęte śruby napędowe i całe uzbrojenie. Z Włoch
zostały one wysłane w końcu miesiąca marca. Za konwojem posuPomimo napotkanych trudności,
wały się. warsztaty i zbrojownie.
transport w ciągu czterech dni przebył 700 km. i osiągnął brzegi
Dunaju. Dalej na dużych pontonach ścigacze zostały odholowane
do GaJacu, gdzie doprowadzono je do gotowości bojowej.''
Klimat i warunki Morza Czarnego na ogół są odpowiednie dla
działań okrętów tej klasy i ścigacze nieprzyjacielskie, aczkolwiek
·riie osiągnęły wyjątkowych sukcesów bojO\vych, przyniosły jednak
niemało utrudnień marynarzom Czarnego Morza i zmusiły ich do
stałego pogotowia przeciw atakom ścigaczy torpedowych, oraz do
uwzględnienia tego. niebezpieczeństwa we wszystkich swoich obli<:zeniach operacyjnych.
A jednak we wszyHtkich walka~h z nieprzyjacielskimi, tak
włoskimi jak i niemieckimi ścigaczami, ścigacze radzieckie prawie
:zawsze zwyciężały i dlatego też przeciwnik uchylał się zwykle od
Trudniej I było odnaleźć ścigacze
bezpośrednich z nimi spotkań.
nieprzyjacielskie, niż je zniszczyć. Dowództwo ścigaczy przeciwnika nie przedsięwzięło ani jednej śmiałej operacji przeciwko bazom
radzieckim, podczas gdy w tym samym czasie ',,Czarnomorcy" wyróżnili się wieloma śmiałymi napadami (np. przy zaskoczeniu Teodozji w dniu 29 grudnia 1941 roku, przy wdarciu się do pertu Nowo.rosyjska w dniu 10 września 1943 roku, lub przy spowodowanej
panice w czasie ewakuacji Niemców z Sewastopola).
Działalność bojowa ścigaczy przeciwnika objawiała się głów
nie w wypadach (wyjątkowo w porze nocnej) na nasze okręty i konwoje, wykryte podczas dnia lotnictwem. Natychmiast po ataku ści•
gacze zawracały i udawały się ku swoim bazom.
Z tych względów pomyślność działalności kutrów nieprzyjacielskich okazała się bardzo słaba, aczkolwiek ścigacze niemieckie
prawie trzy razy przewyższają radzieckie swą wypornością, i dlatego też mogą działać przy stosunkowo dużej fali, oraz posiadają
większy zasięg operacyjny.
Niemcy, a w ślad za nimi Włosi bardzo reklamowali nie potwierdwne sukcesy swych kutrów torpedowych, które na stronach
prasy faszystowskiej zatopiły nieoblicwne ilości radzieckich okrę
tów wojennych i statków handlowych. Ilość ta 2-3 razy przekraczała rzeczywisty stan całej floty Morza Czarnego. Marynarze radzieccy bez zdziwienia przyjmowali wyniki tej oryginalnej arytmetyki, przeżywając wiele wesołych chwil, gdy niemieckie komunikaty doniosły o wysokich odznaczeniach dowódców "ścigaczy, które
jakoby miały zatopić krążownik „Krasnyj Krym".
Gazeta „Volkischer Beobachter" w numerze z dnia 6 sierpnia.
1942 r. tak jaskrawo l'Ozpisała się o tym ·wydarzeniu: ,,Niedawne)
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je Dunajem na Morze Czarne. Pontony typu „Zibel" przPwożono··
!.;ekcjami koleją do Nikołajewa, Geniczeska i Mariupola. gdzie je
spu~zczano na wodę, montowano i uzbrajano. Je~Ji w pierwszym
okresie statki te wykorzystywane były przeważnie jako jednostkf
transportowe -- .dla zaopatrywania wojsk na Krymie, w portach
Morza Azowskiego i przez Cieśninę Kerczeńską na Półwyspie Tamańskim, to stopniowo ( przy różnych wariantach uzbrojenia) przekształciły się w uniwersalne jednostki bojowe, używane do wykonywania najbardziej różnorodnych zadań.
Liczba ich powiększała się tak szybko, że pomimo znacznych
moment. gdy stwierdzono obecność prawie setki szybkobieżnych barek i ponad 60 promów o własnym napędzie.
strat

nastąpił

zasoby znacznej uniwersalności technicznej (na _
1o wprowadzania i wyprowadzania ~e .
przystosowanie
przykład:
swoich ładowni czołgów, ciagników artylerii, wszelkiego rodzaju
wozów zmotoryzowanych, a także do przewożenia ładunków hurtowych, luh drobnicowych), i zalet morskich, jednostki te, dzięki
zastosowaniu różnorodnych typów uzbrojenia, przeszły stopniowo
od wykonywania zadań transportowych do najbardziPj skomplikowariych zadań bojowych na morzu. Można nawet powiedzieć, nie przesadzając, że w pewnym okresie te półtora setki jednostek desantowych, wspieranych przPz lotnictwo, stanowiło trzon środków bojowych floty niemieckiej na :Morzu Czarnym, obejmując nawet cało
na tym akwenie zada11. Takim sposobem
kształt \.Vykonywanych
dla działań przeciwko Anglii, wyprzeznaczone
środki te, uprzednio
korzystane zostały przeciwko Związkowi Radzieckiemu.
Posiadając

Szybkobieżne barki, uzbrojone w działa pokładowe, przeciw-;
lotnicze i samoczynne wyrzutnie dla wielkich bomb głębinowych,
według rozkazów operacyjnych, jeszcze na początku 1944 roku - w7.dłuż wybrzeża Krymu,
konwojowały niemieckie transportowce
podwodnych. Mówiąc.
okrętów
naszych
ataków
ochraniając je od
dozorowców i jedzadania
w~rkonywaly
barki
inaczej, szybkobieżne
nostek konwojujących.
Te same barki były wykorzystywane przez przeciwnika
w charakterze stawiaczy min. One właśnie zaminowały akweny
przed wejściami do zagarniętych przez Niemców portów, - Cieś
niny Kerczei'rnkiej i na Morzu Azowskim.
Te same barki wykonywały zadania kanonierek w operacjach
przeciw naszym desantom, manewrując na płyciznach i za polami
minqwymi, które je chroniły od radzit·ckich okrętów podwodnych,
torpedo\.vców i niszczycieli.
Oczywiście były to ,.ersatze" - · kanonierek i dozorowców
i dlateg9 też ponosiły znaczne straty, przeważnie na sk\ltf'k działmi
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·czarnomorskich podwodników. Nie mając innego. wyJscia, Niemcy
uporczywie wykorzystują je nadal, tracąc coraz więcej sił ·na ich
wsparcie i działając tylko w czasie nocy i w pobliżu brzegów. Tylko
·w jednym wypadku Niemcy zostali zmuszeni zaniedbać tych ograniczeń, a mianowicie w okresie ewakuacji resztek wojsk, rozbitych na
Krymie. Najważniejszym jest jednak fakt, że Niemcy an-i razu nie
odH;nżyli 8ię wykorzystać tych specjalnych jednostek ( ._.F" i "Zibel")
dln rnykonau'ia desanfo.
Przeciwnik dostał się na Krym od północy - drogą lądową,
na Półwysep Tamaóski i Kaukaz Północny - przez H.oi:;tów. WszelkiP próby przygotowania· desantu w Mariupolu i Kerczu, dla wtar_gnięcia na Kuba1i., każdorazowo były niwe::!zone potężnymi ciosami naszego lotnictwa, działającego przeciwko skoncentrowanym
środkom desantowym. Nasze uder~enia zapobiegawcze całkowicie
udaremniały plany niemieckie.
JeEzcze wiele zaciętych bojów i trudnych operacji czeka marynarzy Czarnego Morza, lecz dziś można już z całą pewnością
· twierdzić, że ocalałe jednostki desantowe floty niemieckiej nie będą
wykorzy~tane według właściwego ich przeznaczenia. W obecnej
chwili ( 1944 r.) wystarcza ich już zaledwie- do wykonywania terminowych zadań ewakuacji.
Admirał
(tłum.

Floty I. S. isakow

Kontradm. W. Steyer)

I
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KORCZULA
Z DOŚWIADCZEK BOJOWYCH MARYNARKI .JUGOSLOWIAŃ~·KIEJ
Tłumac::.ył i opracował

por. Józef \X,'ójcicki

wycięstwo niemieckie w Jugosławii w roku 1941 nie oznaczało
bynajmniej końca walk na Bałkanach. Armia jugosłowiań
ska została wprawdzie rozbita, ale jej resztki skryły się w lasy i góry, stając się zaczątkiem ruchu partyzanckiego. Już w cią
gu kilku miesi~cy od chwili zakończenia wojny jugoslowiańsko-nie
mieckiej, regularne oddziały partyzanckie przedstawiały 'tak po1.vażną siłę, że zmusiły dO\vództwo niemieckie do pozostawienia nn.
terenie Jugosłmvii (.zwłaszcza w Serbii i Czarnogó:rzu) większej ilości wojska, tak bardzo potrzębnego do działań na froncie wschodnim. Wszystkie wysiłki Niemców, dążące do zlikwidowania ruchu
powstańczego w Jugosławii, spełzły na niczym. Partyzanci, wspierani przez ludność cywilną, bronili się dzielnie. Niejednokrotne
ofensywy niPmieckie załamywały się jedna po drugiej, a na każdą
z nich jugosłowiańska armia partyzancka odpowiadała ,przeciwnatarciem.
W końcowym okresie wojny armia marszałka J. Broz-Tito
przeszła do generalnej ofensywy w kierunku południowo-zachod
nim. Na wiosnę 1944 r. oddzjaly powstańcze dotarły do wybrzeży
Dalmacji, gdzie rozpoczęły się. ich pierwsze działania na morzu. Do-.
tyczyły one przede wszystkim szeregu pomyślnych operacji desantowych na wyspy położone wzdłuż wybrzeża Adriatyku. Ze wzglę
du na swój specyficzny partyzancki charakter, działania te posiadały wiele ciekawych momentów zarówno pod względem militarnym jak i morskim. W operacjach tych zrodziła się młoda marynarka jugosłowiańska.

Z

*
Jedną z najciekawszych i najpoważniejszych desantowych operacji partyzrrnt.ów jugosłowia11skich było zdobycie wyspy Korczuli. Wyspa ta, leżąca opodal vvybrzeża Dalmacji, otoczona szeregiem mniejszych ,;vysepek, stanowiła głów1}ą bazę i najsilniejszy
punkt oporu niemieckiego na tym obszarze. Dowództwo armii po-·
wstańczcj. po dokładnym rozpatrzeniu sytuacji,
postanowiło p:Jprzedzić główną operację uderzeniem na sąsiednią wyspę Vis, a następnie, po zdobyciu pobliskich wysepek, wykonać decydujący skok
na Korczulę Na wyspie Vis skoncer..t.rowano w krótkim czasie silne oddziały partyzanckie, które przerzucono tu na zd0-
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bytych w międzyczasie statkach, pod osłoną uzbrojonyc h kutr~w rybackich i mniejszych jednostek włoskiej floty wojenneJ, porzuconyc h w portach Dalmacji. Pierwsze uderzenie
z WY~P?. Vis n~ wyspę Hvar ~akończylo ~ię zdobyciem tej
o~tatmeJ 1 umocrnło ogolną sytuacJę partyzantow . Toteż gdy w
po~zątkach kwietnia 1944 r. na wyspę Vis przybył delegat Sztabu
gen. lajtn. Sreten Zujovic-Orn i, zapaGłownego marszałka Tito na wyspę Korczulę. Zadanie
desantu
z-enia
dła decyzja przeprowad
powstańczej. Niemcy
dywizji
26-tej
oddziały
wykonać
mi~y
te,
przew1dY\Vali możliwość ataku na tę wyspę, obserwując wzrost ak-

ADRIATY K

/fi

Orientacyjna mapka operacji desantowej partyzantów
w kwietniu 19-14 r.

jugosłowiańskich

na Adriatyku

partyzantó w na tym obszarze, toteż ściągnęli znaczne rezerwy i obsadzili pobliski półwysep Peljescu silnymi jednostkam i
118 dywizji. Jednocześnie wyspa została mocno ufortyfikow ana
i podzielona na trzy samodzieln e obszary umocnione: Vela Luka,
Blato i Pupnat-Pos trana.
Tymczasem Sztab 26 dyw. powst. pod dowództwe m gen. Sreten Zujovica, wraz ze sztabem marynarki opracował szczegółowy
plan natarcia. Głównym celem desantu było opanowanie mjasteczka Blato i zniszczenie garnizonu niemieckieg o w sile około tysiąca
żołnierzy. Niezależnie od tego, dla odwrócenia uwagi Niemców, po8tanowiono przeprowadzić cały szereg mniejszych operacji w okolicy Korczu li. Zasadniczy plan działania wyglądał następująco:
W~tępne uderzenie na ""yspę Mljet; leżącą obok Korczuli, miały wykonać III-ci batalion I-szej dalmatyńskiej brygady wraz z I i III-im
batalionem XI dalm. bryg., których zadaniem było nawiązanie· bezpośredniej walki 2 Oc-rarnizonem niemieckim , celem ściągnięcia w tym
Manewr
kierunku możliwie naj~viększych rezenv nieprzyjacie la.
lądowania
momencie
w
więc
a
ten miał być wykonany 19 kwietnia,
na Korczuli głównych powstańczych sił desantowyc h.
I, II i IV bat. I dalmatyńskiej brygady wraz z II batalionem
XI dalm. bryg. uderzyć miały na miasteczko Blato na wyspie Korczuli, celem wykonania głównego zadania, a więc zniszczenia niemieckiego garnizonu w tym punkcie oporu, zadaniem zaś IV batatyvvności

23

lionu XI dalm. bryg. miało być uderzenie na miejscowość Smokvica i zamknięcie odwrotu garnizonowi niemieckiemu. W myśl opracowanego planu, I i II batalion XII dalm. bryg. powinne były zaatakować miejscowość Vela Luka i zlikwidować opór niemiecki. Dla
wsparcia wspomnianych oddziałów przydzielono jedyną baterię
haubic (75 mm), jaką dysponowała dywizja. Celem lepszego zaskoczenia przeciwnika i rozproszenia jego ognia,\ desant postanowiono przeprowadzić w nocy, a poszczególne bataliony otrzymały,
rozkaz lądowania w różnych punktach wyspy. Pozostałe oddziały
partyzanckie na wyspie Vis, stanowiącej główną bazę operacji --pozostać miały w stałej gotowości bojowej, podczas gdy zadaniem
jednostek marynarki wojennej było 1patrolowanie wód wokół Kor•
czuli.
W przeddzień wykonania desantu zgromadzono na wybrzeżu
wyspy Vis odpowiednią ilość barek, kutrów i lodzi, które miały
służyć dla prz~prowadzenia desantu, a jednostkom marynarki wojennej, zaopatrzonym w broń maszynową, powierzono objęcie eskorty głównych sił inwazyjnych. Nocą ] 7 kwietnia ruszyły I i III
batalion XI dalm. bryg. wraz z III bat. I dalm. bryg. do uderzeni:i.
Poct osłoną ciemności jugosłowiańskie
odciążającego wyspę Ml.jet.
oddziały desantowe, konwojowane przez jednostki marynarki wojennej, przebyły odlegołść dzielącą wyspę Vis od Mljetu (około 50
Jedm1
mil morskich) i rozdzieliły się na dwie grupy szturmowe.
z nich opłynęła wyspę od strony północnej i wylądowała w nieduże.i
zatoce, druga zaś rozpoczęła operację desantową w południowej
części wyspy, wysadzając oddziały piechoty mornkiej w okolicy
miejscowości Babinog Polje. W skład grupy północnej wchodził
III batalion I dalm. bryg., grupę południową tworzyły dwa pozo' stałe bataliony XI dalm. brygady. Noc była mglista i ciemna, totei
bez żadnych przeszkód jednostki desantowe przybyły do brzegu wy~py w miejscach uprzednio ·oczyszczonych z min przez oddział partyzancki, działający na wyspie. Natychmiast po wylądowaniu oddziały partyzanckie rozpoczęły gwałtowny szturm pozycji niemiec~
kich, przy czym wywiązała :się zażarta walka, w której górowali
i odwagi
żołnierze jug0słowiańscy, wykazując wiele poświęcenia
osobistej. O godzinie 10.00 z rana już tylko resztki sił nic>micckich broniły się u wzgórza Babiaog Polje, a po upł) wie dalszych
kilku godzin cała wyspa znalazła się w rękach jugusłmdańskich partyzantów. 1
Tymczasem garnizony niemieckie na pobliskiej Korczuli i
półwyspie Peljescu z niepokojem śledziły przebieg walk na !Ujecie
i w obawie zaatakowania ich od strony Mljetu czym prędzej przerzuciły swe główne siły na wschodnie krańce wyspy i półwyspu, zabezpieczając się tym sposobem przed ewentualnym atakiem. Główny cel operacji desantowej na wyspie Mljet, t. j. odciągnięcie niemieckich oddziałów z zachodniej części Korczuli, z rejonu Blato został
csiągnięty. Niemcy, stacjonujący na pobliskich wyspach i wybrzt>24

żu dalmatyil skim, rozpoczęli gorączkowe przygotow ania do odbicia

wyspy MlJet. Oddziały powstańców nie czekały jednak na ten moment, w którym znacznie przeważające siły niemiecki e mogłyby
Partyzanc i naz łatwością złamać opór wojsk jugosłowiańskich.
tychmias t po wykonani u zadania zostali zaokrętowani na czekają
ce jednostki , które pod ochroną marynark i wojennej opuściły Mljet,
udając się z powrotem w kierunku wyspy Vis. W czasie rejsu za.atakowan e. .zostały one przez dwa samoloty niemiecki e typu Messerschmidt. Jednostki marynark i jugosłowiańskiej podjęły walkę,
której wynikiem było zestrzelen ie przez uzbrojony kuter N. B.
,,Kornata " jednego z samolotów , podczas gdy drugi zmuszony został ogniem karabinów maszynoiwych do. ucieczki.
Z kolei nastąpiła główna akcja oddziałów 26 dywizji - uderzenie na Korczulę. Plan operacji i termin jej rozpoczęcia trzyma,1y był w tajemnicy naw·et przed własnymi żołnierzami. W nocy na
21 kwietnia oddziały partyzanc kie, w liczbie 7-miu batalionó w, zaokrętowane zostały na liczne barki i łodzie desantow e, których
ochronę powierzon o jednostko m marynark i wojennej, uzbrojony m
,v broń maszynową. Cały ten \konwój w liczbie 64 statkólw i 2.000
ludzi opuścił o północy wyspę Vis i ruszył w stronę Korczuli. Dopiero na pełnym morzu oficerowi e zapoznali żołnierzy-partyzantów
z całokształtem akcji i objaśnili szczegóły działania. Wkrótce siły
d(•santowe rozdzieliły się na dwie główne gmpy, zdążając do punktów wyznaczo nych na lądowanie. Po usunięciu zagród minowych
przez specjalne gmpy saperów morskich oddziały jugosłowiańskie
wylądowały bez żadnych przeszkód na wybrzeżac~ wyspy i jeszcze
przed świtem przystąpiły do gwałtownego natarcia na nieprzecz uwających niczego Niemców. Jak mówiliśmy na wstępie, głównymi

*

~

O

lln1e ooronne neplct
bc1ter1e jugo~row
oater(e n,em,e,~

Operacja desantowa na wyspie Korczuli
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kierunkami uderzenia były miejscowo..ć;ci Blat.o, Vela Luka i
Smokvic.a. I i II batalion XII dalm. brygady, po wylądowaniu w
okolicach Prapratno, w północno-zachodniej części wyspy, oraz na
wybrzeżu zatoki Potplat, na południowo-zachodnim krańcu wyspy,
zaatakowały garnizon niemiecki w Vela Luka od północy i połud
nia. rozbijając załogę garnizonu po krótkiej walce.
Dzięki szybkości uderzenia I batalion XII brygady szybkim marszem ruszył na
pomoc oddziałom atakującym Blato.
Do południa tegoż dnia całość sil niemieckich pod Vela Luka została rozbita i tylko nielicznym oddziałom udało się przedrzeć
do głównego punktu oporu niemieckiego - pod Blato, gdzie żelaz
ny pierścień wojsk powEtańczych, atakujących tę n:iiejscowość, zacieśniał się coraz bardziej.
Wrzała tu ostra walka z niemieckimi
siłami głÓ'wnymi broniącymi wyspy. Niemcy, atakowani od strony
północnej przez IV batalion I brygady, a od południa przez
I i II batalion tejże brygady, znaleźli się w sytuacji bez
\.v--yjścia, tym bardziej, że dzięki uderzeniu IV batalionu XI brygady w kierunku na miejscowość Smokvica. pozbawieni zostali
wszelkich możliwych posiłków ze strony tamtejszego garnizonu
wojsk niemieckich. Cala nadzieja otoczonego w okolicach Blato
garnizonu niemieckiego polegała na nadejściu ewentualnych posił
ków ze sztabu dywizji, który w tym czasie był jednak również bezradny, gdyż znajdował się wraz z silnymi rezerwami w odległości
ponad 100 kilometrów od Blato, w oczekiwaniu desantu jugosło
wiańskiego od strony wyspy Mljct.
Zgodnie z przewidywaniami
jugosłowiańskiego sztabu
grupa ta nie była zdolna do okazania
efektywnej pomocy garnizonowi w Blato, a jedynie nieliczna grupa
wojsk niemieckich, licząca około 200 żołnierzy, stacjonująca w głębi
wyspy, oróbowała przyjść z pomocą otoczonemu garnizonowi. Natknęła się jednak od razu na IV batalion XI brygady, atakujący
Smakvice i została doszczętnie rozbita.
międzyczasie

opór nieprzyjaciela pod Vela Luka został
zlikwidowany, a działające w tym rejonie bataliony po\Vstańcze ruszyły z pomocą oddziałom, walczącym pod Blato. W ten
sposób pierścień wojsk jugosłowiańskich wokół najsilniejszego
punktu obrony przeciwnika został silnie wzmocniony, a los Niemców - przypieczętowany. Oblężenie samego miasta wspomagane
było silnym ogniem 16-tu moździerzy o kalibrze 81" mm i baterii
haubic dywizyjnych o kalibrze 75 mm, ustawionych w okolicy przylądka Karbuni.
W

całkowicie

Niemiecki punkt oporu w Blatc posiadał również silną arw postaci 4-ch haubic 75 mm, 4-ch działek przeciwpancernych o kalibrze 57 mm, oraz większej ilości moździerzy i broni maszynowej. Niemiecka artyleria, leżąca w zasięgu ognia moździe
rzy i dział jugosłowiańskich nie mogła, ze względu na małe odległo
ści, prowadzić skutecznej walki z nacierającymi oddziahuni. Niemcy stawiali jednak zaciekły opór, odpierając w ciągu dnia prawi~

tylerię
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wyspy Korczuli
Oddziały jugosłowiańskie po wylądowaniu na wybrzeżu

Dopiero z zapadnięciem nocy oddziałom jugosłowia11skim udało się brawuro wym natarcie m zdobyć
ostatnie wzgórze przed miastem . W powstałą w ten sposób wyrulice miasta.
~vę. rzucono pozostałe batalion y, które wdar,ły się na
Sm1ałe uderzeni e i doskonałe opanowa nie ,valki wręcz zaskoczyło
Niemców i zmusiło do ucieczki. Kilka dział niemieck ich i duża ilość
Jeńców dostało się w ręc0 nacierających. W zażartych wa~lkach
ulicznyc h Niemcy ponieśli duże straty, wraz jednak ze świtem opói·
ich znów przybrał na sile. Dotyczyło to szczególnie północno-za
chodnie j części miasta, gdzie otoczony i ściśnięty garnizon wojsk
niemieck ich spodziewał się lada chwila .nndejścia posiłków z są
siednieg o półwyspu Peljasac .
Plan sztabu 26 dywizji powstańczej przewidywał zajęcie miasta Elato najpóźniej w drugim dniu walki. w przeciwn ym bowiem
wazie zaistnieć mogło poważne zagrożenie ze strony niemieck ich re~erw, które z łatwością mogły zostać ściągnięte z okoliczn ych wysp
1 garnizon ów. Toteż o godzinie H.00 batalion y If XI i XII dalm.
brygady ruszyły do decydującego natarcia . Nie zważając na silnyh odogień zaporow y przeciwn ik~ i poważne straty wśród własnyc
wdzieraentnie
konsekw
i
e
działów, batalio;1 y partyzan ckie odważni
ły się w ulice miasta, z~jmując coraz to nowe dzielnice. Walka była zażarta i trudna. Niemcy zajmowa li wzgórza , leżące w środku
miasta. dające im doskonałe możliwości obstrzału z broni maszyno wej. Mimo silneo-o oporu obrona niemieck a została przełamana wzgórze zdobvtc.b J\fia.gto Blato znalazło się całkowicie w rękach jugosłowianski;h. Straty Niemców były bardw wysokie : około 50(}
wszystk ie at&ki partyzan tów.
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poległych {wśród nich wszyscy oficerowie sztabu i komendant garnizonu), kilkaset jeńców i duża ilość sprzętu wojennego. Zdobycie
tego ostatniego miało szczególne' znaczenie dla partyzantów, gdyi
pozwoliło im na uzbrojenie całej brygady i 2-ch zmotoryzowanych
baterii dział. Sprzęt ten został ściągnięty w okolice Vela Luka i
wraz z jeńcami niemieckimi odesłany na wyspę Vis.
Zadanie powstańców było wykonane. W przewidywaniu
szybkiej kontrakcji Niemców sztab dywizji powstańczej postanowił
wycofać swe oddziały z Korcz uli.
Dnia 24.-go kwietnia, p9d oRłoną batalionów, wycofujących się
planowo z wschodniego krańca wyspy, oddziały jugosłowiańskie zaokrętowane zostały na barki i łodzie i odpłynęły w kierunku wyspy
Vis. Operacja. była skończona. Cały jej przebieg odpowiadał uło
żonemu przez sztab planowi i doprowadził do całkowitego wypeł
nienia postawionych zadań. Pod osłoną floty wojennej, złożonej
z uzbrojonych w broń maszynową, kutrów, konwój desantowy bez
poważniejszych strat powrócił wraz z jeńcami i zdobyczą wojenną
do swej bazy wyjściowej na wyspie Vis.
Znajdujący się tam brytyjscy oficerowie łącznikowi nie mogli wyjść z podziwu na widok 720 jeńców niemieckich, wysiadają
cych na ląd pod eskortą marynarzy jugosłowiańskich. Wieść o
tym śmiałym i pomyślnym wyczynie jugosłowiańskiej armii powstańczej szybko rozniosła się po całym kraju, V\ryrazem czego był
specjalny rozkaz marszałka Broz-Tito, który w imieniu Naczelnego
Dowództwa wyraził swe uznanie 26 dywizji powstai1czej. Również
głównodowodzący silami alianckimi gen. Wilson i głównodowodzą
cy frontem we Włoszech - gen. Aleksander przysłali partyzantom
jugosłowiańskim wyrazy szczególnego uznania. Odwaga i umiejęt
ność prowadzenia walki przyniosła partyzantom i młodej jugosło
wiańskiej marynarce wojennej szereg dalszych sukcesów.
Operacje desantowe doprowadziły w krótkim czasie do zupełnego zablokowania drogi morskiej od Duhrovnika do Splitu i w dużym stopniu
przyczyniły się do ostatecznego oswobodzenia całego wybrzeża dalmatyńskiego oraz ro.zrzuconych wzdłuż niego wysp.
W operacjach tych rozwijało się i krzepło zbrojne ramię Jugosławii na morzu -- odrodzona marynarka wojenna Federacyjnej
Ludowej Republiki Jugosławii.

Mjr Vladimir M arković
(tłum.
/
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i oprac. por. ]. Wójcicki)

.JERZY PERTEK

WŁOSKA

FLOTA WOJENNA

W DRUGIEJ WOJNIE Ś WIATOWE J
W CHWILI

PRZYSTĄPIENIA

DO WOJNY (CZERWIEC 1940)

lota włoska sta;owila w przeddzień wybuchu II-giej Wojny $wiatowej poczynnik strategiczny na Morzu Sródziemnym , będąc pod względem
ilościowym pi<Jtą potęgą morską świata. SkL1dała się ona z jednostek przedysponujących dobrym i silnym uzbrojeniem.
ważnie całkowicie nowoczesnych ,
gruntowną przebudowę i modcrni::acj~.
sobą
stare zaś jednostki posiadały za

F

ważny

Przystępując do wojny w czerwcu 1940 r. flota włoska obejmowała 2 pancer-

niki po 35.000 ton, 4 po 23.622 ton. 7 ciężkich krążowników po IO.OOO ton oraz.
I przestarzały krążownik pancerny o wyp. 9.200 ton, 12 krążowników lekkich po
S-7.784 ton, 2 stare krążowniki lekkie, 59 niszczycieli'). 67 torpedowców i eskortowców. 52 oceaniczne okręty podwodne i 71 przybrz:ei.nych, 1 transportowie c
wodnosamolo tów i szereg jednostek specjalnych, pomocniczych i szkolnych.
Łączny tonaż jednostek bojowych sięgał 550.000 ton, pozostałych zaś - 215.000 ton .
Pancerniki „Giulio Cesare" i „Conte di Cavour", oraz będące ich ulepszeniem
,.Andrea Doria" i Caio Duilio" pochodziły z przed pierwszej wojny światowej
i wybudowane zostały w latach 1910-1916. Dwadzieścia lat później do konam}
jednak gruntownej przebudowy i modernizacji (2 pierwsze w latach 1933-37, pozostałe w okresie 1937~40 r.). w wyniku których pancerniki te zupełnie zmieniły
swe sylwetki, otrzymały nowe, większego kalibru, uzbrojenie i grubszy pancerz,
oraz zyskały na szybkości. Obok 10 dział 320 mm (zamiast dotychczasow ych 13 105mm). okręty otrzymały 12 dział 120 mm, wzgl. 12-135mm, 8-100 mm pltn.,
wzgl. 10-90 mm, oraz 36 działek szybkostrzeln ych o kalibrze 37 mm. Pancerz po
przebudowie sięgał 280 mm (pomost i baszty artyleryjskie), szybkość zaś wzrosła
dzięki przedłużeniu kadłuba o IO m i wstawieniu nowych maszyn - z 22 na 27,
a na próbach nawet do -a węzłów. Dzięki tym wszystkim walorom pancerniki te
,1cz:kolwiek mniej5ze i słabsze od brytyjskich - były jednak pcłnowartościo·
wymi jednostkami, w odróżnieniu od starych jednostek francuskich typu ~.Courbet"
odpowiadających im wielkością i wickiem .

.. Littorio" i ,,\'ittorio \'cncto'', których budowę rozpoczęto pod koniec 1934 r.,
a spuszczono n,1 wodę 3 lata później. były pierwszymi pancernikami „optymalnym i"
wyhud.owanym i po traktacie londyń'>kim, jako odpowiedź na francuskie „Dunkcrquc'' i „Strashourg" Artylerii; główną stanowiło 9 dział 381 mm w trzech potrójśrednią - 12 dział 152 mm.
nych ha<;:.tach (dwie na dziohic, jedna na rufie),
przeciwlotniczą zaś - 12 dział 90 mm, 40 d:iakk 37 mm. \X' linii wodnej grubość
1) P,g przyjętej w r. l938 we Włoszech nomenklatury: niszczyciele -

ton, to1·pedov.:ce -

powyżej 1.000

poniżej.
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pancer.:.a wynosiła 305 mm, a baszty artylcryJskie i pomost nawigacyjny posiad..iły
opancerzenie - 380 mm. Szybkość okrętów wynosiła 30 węz.łów. W sumie - były
to szybkie i silne okręty, słabiej jednak opancerz.one niż francuskie jednostki typu
,,Richelieu".
Ciężkie krążowniki

wybudowane na prz.estrzen, dziesięciu lat po konferencji
(192'1:-1933), dzieliły się na dwie grupy, będące niejako wykła
dnikiem dwóch różnych prądów, nurtujących w po-waszyngtońskim budownictwie
okrętowym. Wybudowane najpierw -,.Trento'' i „Tricste" cechowała duża szybkość
- 35 węzłów (maksymalna- 8-godzinna - 38), pancerz natomiast nic przekraczał
grubości 75 mm w linii wodnej ~ basztach artyleryjskich_
Podobne cechy posiada
wybudowany 5 lat później „Bolzano", natomiast ro:.poczęta w mit;dzyczasie seńa
„Zara" (oraz ,,Fiume", ,,Gorizia" i „Pola'') miał.i już pancerz 150 mm w linii
wodnej, baszty artyleryjskie - 125 mm, a szybkość kontrakto~vą 32 węzły Uzbrojenie wszystkich jednostek składało się z 8 dział 203 mm, 12 - 100 mm pltn.,
8 - 37 mm (wzgl. 4 - 40 mm) i 10 - 14 mm
nkm-ów. Zasięg pływania ::.:.1..: względu na niewielkie przestrzenie Morza Śródziemnego nie był duży i wynosił 6.000 mil przy szybkości ekonomicznej 15 węzłów Trzy pierwsze jednostki
posiadały także po 8 wyrzutni torpedowych 533 mm.
waszyngtońskiej

Podobnie i kolejno budowane krążowniki lekkie przy wz.rosc1e opancerzenia
na szybkości: pierwsze jednostki posiadały pancerz o grubości 70 mm. a
szybkość 37 węz.łów (na próbach do 41), ostatnie - pancerz. do 150 mm, szybkość
zaś 35 (38) węzłów. Stopniowy wzrost ich tonażu od 5.008 ton ( .. Alberico di Barbiano", ,,Alberto di Giussano'', ,.Giovanni delle Bande N cre ··, ,.Bartolomeo
Colleoni'', ,,Luigi Cadorna" i ,Armando Diaz") po przez 6.490 ton (,,Raimondo
Montecuccoli'' i ,,Muzio Attendolo") i 7.283 ton (,,Duca d'Aosta', i „Eugenio di
Savoia'') do 7.87+ ton (,,Duca degli Abruzzi" i „Giuseppe Garibaldi"), doprowadził
tylko do zwiększenia na tych ostatnich okrętach uzbrojenia głównego o 2 działa,
pobczas gdy poprzednie miały 8 dział 152 mm. Przeciwlotnicza artyle_ria krążowni
ków lekkich składa się z 6 do 8 dział 100 mm, 4 do 8 - 37 mm i do 12 nkm _
Wszystkie wspomniane okręty posiadały uzbrojenie torpedowe ( 4 do 8 wyrzutni}
oraz urządzenia do stawiania min.
traciły

Oprócz nowoczesnych krążowników posiadały Wło:hy w stanic swej floty
4 jednostki przestarzałe, z których krążownik pancerny „San Marco" używany był
już tylko jako okręt-cel. Natomiast bliźniaczy okręt „San. Giorgio'' został. w roku
1918 z.modernizowany i po usunięciu 2 kominów (z 4 istniejących) otrzymał nowoczesną sylwetkę. Mimo posiadania 4 dział 254 mm i 8 - 190 mm pr::y wyporności 9.232 ton, okręt ten nie przedstawiał większej w.utości bojowej z powodu
małej szybkości (ponizcj 20 węz.łów) i nadawał się jedynie do użycia jako pływa
jąca batcńa artyleryjska. Lekkie krążowniki „T aranto'' ( cx-,,Strasbourg") i „Bari"
(cx-,,Pillau'') o wyporności ca 3.200 ton i uzbrojeniu 7 wz.gl. 8 dział 150 mm,
przystosowane były do służby kolonialnej. Ich szybkość nić pr::ekraczała 20 węzłó\',;
podobnie zresztą jak szybkość specjalnie do ~łużby kolonialnej wybudowanego
awiza - .,Eritrei" (2.172 ton, 4 - 120 mm, 20 węz.łów).
59 niszczycieli i 67 torpedowców stanowiło najliczniejszą po brytyjskiej flot~
jednostek torpedowych wśród mocarstw europejskich. Z niszczycieli jedynie 2 wybudowane były w toku I Wojny Swiatowej. poz.ostałe zaś - począwszy od roku
1924. Najstarszych H niszczycieli (2 typu ..Sclla'', 4 - .. Cez.arc Battisti" i 6 -
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„Turbine") oraz 28 najnows::::ych (4 „Saetta'', 4 „Folgorc",-! ,]v\aestrale", 4 ,,.Alfredo
Oriani'' i 12 „Aviere") uzbrojonych było w 4 działa 120 mm oraz. 6 wyrzutni torpedowych (jedynie „Sell,1" - 4). Poza czysto zewnętrzną różnicą wyglądu (starsze
okręty były dwukominowc, nowsze - jednokominowe), starsze posiadały szybkość
mniejszą (35 wobec 38 węzłów), a wyporność ich obracała się w granicach I.OOO ton,
podczas gdy nowsze jednostki wypierały już po 1.200 ton (,,Saetta'' i „Folgore"),
1.450 (,,Maestralc"), L730 ton (,.Oriani") ora:. 1.620 ton (,,Avicre''). W międzyczasie
wybudowano 12 jednostek typu „Condoticri" o v.ryporności 1.620 ton, szybkości 38
węzłów i uzbrojeniu składającym się z 6 dział 120 mm, 4 - 37 mm i 4 wyr:.utni
torpcdbwych. Jeszcze silniejsze uzbrojenie (S d'ział 102 mm) posiadały 2 najstarsze
jednostki· ( .. Carlo Mirabello" i ,,Augusto Riboty''), a wybudowane po wojnie 3
jednostki typu „Tigre'' (,.Leone" i ,,Pantera") - dysponowały 8 działami o kal.
120 mm. Tc ostatnie, o wyporności 1.526 ton, hyły nie tylko pierwszymi niszczycielami włoskimi wybudowanymi po I \Vojnic Swiatowej, ale i pierwszymi. uzbrojonymi w ~ziała dwulufowe. Ich wyjątkowo silne uzhrojenie artyleryjskie zostało
zainstalowane kosz.tern h,rpc<lowego (4 wyrzutnic) i szybkości ( zaledwie 34 w<;zły).
\''(!ybudowanych podczas I Wojny $wiatowcj 19 torpedowców zasługiwało na
uwagę ze względu na wyjątkowo silne uzbrojenie artyleryjskie, co nadawało im
wówczas cechy niszczycieli, a nic torpedowców, za jakie się je później uważało

Ex-japoński „Audace'' posiadał 7 dział 102 ~1m przy wyporności 628 ton, : jednostek typu „Pilo" 5 - 102 mm przy wyporności 616 ton, 4 typu „Giuseppe' Sirtori''
6 - 102 mm na 670 ton, i 7 typu „La Masa" 4 - 102 mm i 2 - 76 mm, przy
Torpedowce
S:.ybkość wszystkich wynosiła 30 węz.łów.
wyporności 670 ton.
wybudowane w pierwszych pięciu latach po wojnic miały już słabsze u:.brojrnie
artyleryjskie - 3 wzgl. 4 działa 102 mm - mimo że tonaż ich wynosił 635 ton
(6 jednostek typu „Generale''), 862 ton (4 typu ,,Palestro") i 967 ton (4 typu
„Curtatonc"). W latach 1934-'-38, wybudowano do służby eskortowej 32 jednostki
typu „Spica'' i „Partenopc" o wyporności 642 - 679 ton, uzbrojeniu składającym
się z 3 dział 100 mm, 4 wyrzutni torpedowych i szybkości.}! węzłów. 'Wreszcie,
również do służby eskortowej wybudowano tuż przed wojną 4 jednostki typu
,,Orsa" (S55 ton, 2 - 100 mm. 4 wyrzutnic torp., 28 węzłów).
Włoska flota podwodna była co do liczebności drugą na świecie (po ZSRR).
52 oceaniczne jednostki składały się z trzech, zbliżonych do siebie wypornosc1ą
i podobnym uzbrojeniem, typów. 12 największych, o wypo~ności nawodnej 1.340
do 1.460 ton, posiadało uzbrojenie artyleryjskie 1 -- 120 mm, wzgl. 2 - 100 mm,
8 do 14 wyrzutni torpedo~ych i dużą szybkość nawodną (18 do 19 węzłów). Cztery
podwodne minowce miały podobne dane, jedynie o 2 węzły }~iższą szybkość nawodną. i zabierały 40 min. 30 jednostek o wyporności S63 do 1.036 ton posiadało
uzbrojenie I wzgl. 2 - 100 mm, 8 wyrzutni torpedowych i 17 węzłów szybkości
nawodnej. Szybkość podwodna wszystkich jednostek wahała się w granicach od
8 do 10 węzłów. 71 okrętów przybrzeżnych składało się z 5-ciu przestarzałych
jednostek typu „I Iollana" sprzed I \X 1ojny $wiatowej po 336 ton. 48-miu o wyporności 591 do 689 ton (I - 100 mm, 6 wyrzutni torpedowych. 14/8 węzłów), 18-tu
o wyporności 770 do 815 ton (1 - 100 mm, 6 wyrz.. torp., 17,5/9 węzłów) 2-ch
nowych minowców po 803 ton (I - 100 mm, 4 wyrzutnic torpedowe, 24 miny, 14/8
"Wę::łów) i 2-ch starych ro 38S ton (2 wyrzutnie torpedowe, lS min, 8/6 wę::łów).
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Z zestawieni a powyższego widać, ż.c Włochy nic posiadały lotniskowc ów~
to w myśl przewidywań sztabu wło~kiej marynarki wojennej, ie włoskie
Sród~
lotnictwo lądowe potrafi utrzymać kontrolę nad całym obszarem Morza
tycb
macierzys
wyspach
stałym,
lądzie
ziemnego, korzystając z. baz. na włoskim
zwoleni
lem
Wyrazicie
Północnej.
Afryce
w
i
zie
(Sardynia i Sycylia), Dodekane
wonikiem tego poglądu był też głównodowodzący i minister włoskiej marynarki
em~
jennej, admirał Cavagnari , który 15 marca 1938 roku oświadczył przed parlament
(lotniskow ce) nie przedstawiają korzyści w rejonie interesującym
„Okręty te
siły powietrzn e„
Włochy, które mogą szybko skoncentrować w bazach lądmvych
2
prze,
potrzebne do rzucenia w miejsce bitwy'" ). Lata wojny wykazały jednak, że
zresztą,
nie
bezskutecz
Włosi,
widywani a te były błędne i już w jej toku usiłowali
olotów „Giuseppebłędy swe naprawić. Jedyny włoski transporto wiec wodnosam
godnych uwagi
żadnych
oddał
nie
węzłów)
21
mm,
102
+
Miraglia" (4.880 ton,
jednostinnych
na
61
i
olotów
wodnosam
20
nim
na
anych
zaokrętow
Oprócz
usług.
ych.
nadbrzeżn
bazach
kach floty ( pancernik i i krążowniki), 100 stacjonowało w
Działo się

[G: PT
Morze Sr(Hl'l:il'mn e
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OKRĘTY \VYBUDO\VANE LUB ZDOBYTE \"X' LA Tt\CII 1940 -

19-H

Z dwóch, znajdujących się w 1940 r. w budowie pancerników typu „Litto-rio", .. Roma" został na wiosnę 19-!3 r. wykończony i wszedł do służby, ,,Impera"
zaś - mimo, iż budowę jego rozpoczęto znacznie wcześniej - nic został wyko1'1c~ony. ,,Roma'' takie nic zdążył o<ldać flocie włoskiej usług i· nic brał udziału
w ::adncj akcji bojowej.
Już w czasie wojny rozpoczęli \'\'łosi przebudowywać statki handlowe, a pl>Ź
nicj lekkie krążowniki - znajdujące się w budowie - na lotniskowce, pragnąc
zabt.1ć najdotkliwszą lukę w składzie swej floty, jak<} się okazał brak lotniskowców. Największym z „przyszłych" lotniskowców włoskich był duży transatlantyk
,,Roma" (31.000 ton), niewiele zaś mniejszy od niego inny statek pasażerski „Augustus" (30.400 ton). Przebudowę tych statków, pr::ezwanyd1 „Aquila" l
,,Sparviero'', rozpoczęto w roku 1941 - pod wrażeniem sukcesów brytyjskich.
odniesionych w Tarencie i pod Matapan - i prowadzono aż do chwili kapitulacji_
Okrc;ty te miały hyć wzorowane na niemieckim lotniskowcu typu „Graf Zeppelin", przy którego budowie spccjalnie asystowali włoscy konstruktorzy. Na począt
ku września 19·!3 roku „Aquila'' hył gotów do służby. 1\1aszyny parowca zastą
piono tu.rbinami, a okn;t otrzymał podwójny pancerz poziomy, nad którym ::najdO\val się pokład długości 160 m. Brakowało jedynie odpowicdnich ... samolotów_
Przchudowa lotniskowca „Sparviero" była mało zaawansowana, podobnie jak
i lekkiego krążownika „Cornclio Sill a''.

, Z serii 12 krążowników lekkich typu „Rcgolo", jedynie 3 (,,1\ttilil) Rcgolo".
,,Scipionc Africano" i „Pompeo Magno'') zostały ukończone i weszły ,do służby na przełomie 1942 ;;_iku. Trzy dals::c jednostki (.,Ciuło Germanico", .,Ottaviano Augusto'' i Claudio Tiherio") były we wrześniu 1943 r. na ukończeniu, siódmy
- ,.Ulpio Trai;;mo" - został w styc::niu 19-.J.3 ciężko uszkodzony w Palermo przez
brytyjską „żyw-1 torpedę", ósmy - ,,Cornclio Silla'' - pr::ebudowywano na lotniskowiec. po::ostalc zaś znajdowały się na stoczniach. Okn;ty te były odpowiedzią na
francuskie super-niszczyciele „Volta'' i „IY\ogador", od których były nieco większe,
mając podobn,J szybkość i uzbrojenie (3.362 ton, S dział 135 mm, 8 wyrzutni torpedowych 533 mm, 41 węzłów).
Budowa przewidzianych programem z 1939 roku dużych lekkich kqżowni·
ków „Ammiraglio Ciano'' i „V ene::ia" (po 8.000 ton) nic została rozpoczęta. Kontynuowano natomiast budowę -!.OOO-tonowych krążowników lekkich. zamówionych.
przez Siam, i przejętych później pr::ez \X:łochy pod na:wami „Etna" i „Vesuvio''.
Z powodu braku mc1terialu i sil roboczych budowa ich wciąż się przeciągała i ostatecznie do września 194 3 roku nic zostc1!y spuszczone na wodę.

\v' kwietniu 1941 roku opanowali \X'losi jugosłowiański lekki krążownik „D,1[-macija'' (ex-niemiecki „Niohc") i przechrzcili go na „Catarro". Stary ten okręt
nic miał jednak więks::cj wartości bojowej, z powodu swych małych rozmiarów.
słabego uzbrojenia i nicwiclkicj szybkości (2.360 ton, 6 - 88 mm, pancerz do 80
mm, 21 węzłów). Na poc::,Jtku 1943 roku wydobyli \\'łosi z dna portu w Tulonie
lekkie krążowniki frc1ncuskie „Jcan <le \'icnne" i „La Gnlissonnierc'', jednakże dl)
wr::e~nia 19-!3 roku nic zmtaly one wyremontowane.

7 nowo::budowanvch niszc::ycicli włoskich weszło do '.służby w roku PH?.
ósmy - ,,Ponticre'' ~ nie został uko11c::ony. Jcdno5tki te miały wyporność 1.675
3
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"ton i przedstawiały ulepszony typ „i\vicre". Nc1tomiast 10 \Viększych, tzw serię
.,Command antc" o wyporności 2.160 ton, zastała kapitulacic1 Włoch w stanic nie·wykończonym.

W roku 1941 „odziedzicz yli" Włosi niszczyciele jugosłowiańskie: ,,DubroYnik "
- przezwany „Premuda", ,,Ljubliana" - ,,Lubiana'' i „Reograd'' - ,,Sebcnico",
podczas gdy czwarty, , ,,Split'' - przezwany „Spalato", zagarnt;li Włosi na stoczni w Splicie, nie kończąc jednak jego budowy. Z wcielonych pod koniec 1942 roku
niszczycieli francuskich „Lion", ,,Panthcre'', ,,Tigre", ,,Trombe", ,,Valmy", ,,Sirocco", ,,Adroit", ,,Lansquene t", ,,Bison", ,,Foudroyan t" i ,,Le I Iardi", jedynie 4
pierwsze osiągnęły gotowość bojową i przed kapitulacj;J 'Wioch weszły do czyn'llej służby.
Bardzo licznie wśród jednostek, znajdujących się w budowie reprezentow ane
ch
'były torpedowce . Wybudowa li ich \'vlosi w toku wojny 34, z czego 8 wzorowany
26
i
węzły)
34
:
torpedowe
wyrzutnic
4
mm,
100
··3
ton,
(696
'
„Partcnope'
typie
na
jednostek zwiększonych i ulepszonych typów: ,.Alisco·· (seria „wiatrów"), ,,Aricte''
(seria „gwiazdozb iorów'') i „Animoso" (seria „cnót wojennych" ). Posiadały one
.%0 ton wyporności i dysponowały szybkością 2S węzłów. Dzięki skoncentrow aniu
- (wy;środków obrony przeciwlotn iczej (10 działek 20 mm) i przeciwpod wodnej
rzutnie bomb glęhinowych) dostosowan e były do służhy eskortowej.
Kampania na Bałkanach powiększyła flotę włoską o 6 starych jugosłowiańskich
·torpedowcó w po 240 ton (ex-austriac kie), zaś 3 torpedowce typu eskortoweg o wcic·
]iii Włosi do swej floty po wydobyciu z Tulonu (,,Bnmhard c'', ,.La Pomone"
L'Iphigenie ''), ,,odsprzedaj,1c" je jednak po kilku miesiącach Niemcom.
0

Pół
\\'zrastające zadania służby eskortowej konwojów, płynących <lo Afryki
nocnej, gdzie walczyła niemiecko-włoska armia Rommla, zmusiły dowództwo wło
skiej marynarki wojennej do rozpoczęcia seryjnej budowy lekkich jednostek eskortowych, gdyż używane początkowo w dużych ilościach jednostki pomocnicze , jak
o
trałowce rybackie, jachty, statki przybrzeżne itp., nie były w stanic zadawalając
małej
wywiązać się z nałożonego im zadania, wskutek słabego uzbrojenia i zbyt
szybkości. Rozpoczęto więc budowę dwóch rodzajów eskortowcó w:
·przeważnie -

pdnomors.k ich i

przybrzeżnych .

Eskortowce pełnomorskie, zbliżone do hrytyjskich korwet i tak samo na~yw.me
przez Włochów, wypierały 565 ton, ich uzbrojenie główne składało się z 1 działa
100 mm, 5 działek 20 mm oraz wyrzutni bomb głębinowych. Motory Diescl'a dawęzłów,
wały im szybkość 18,5 węzła i zasięg 4.000 mil morskich przy szybkości 12
daAnsaldo
elektryczny
wzgl. 1.700 mil przy szybkości maksymalne j. Rozrusznik
'1) .
węzłów
6
szybkości
przy
ego
bezszmerow
wał im możność 2,5-godzinn ego marszu
Z 61 jednostek, budowanyc h w Livorno (serie „zwierząt szybkobieżnych"), Genui
(,,ptaki"), Castellamar e (,,owady''), Wenecji ( .. hronie starożytne") i Monfalcone
(,,postacie mitologiczn e"), 32 weszły do służby we flocie włoskiej, 13 przejęli Niemcy we wrześniu 1941 r. i wcielili <lo swej floty, pozostałe zaś znajdowały się w bu.dowie i zostały zniszczone na stoczniach.
I

eskortowce, .zwane VAS. wykonane były z drzewa i wypierały
składało się z 2 działek 20 mm, 2 wyrzutni torpedowyc h i l wy·
uzbrojenie
Ich
ton.
70
Przybrzeżne

3) ,,Les flottes de combat" 1947.
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: r::utni bomb głębinowych: s:.ybkość wynosiła 19 wę::łów. Z 50 projektowanych jedno~tek wykonano przed zawieszeniem hroni 40.
Duże straty włoskiej broni podwodnej w toku wojny zmusiły włosk~ admirali-

·Cję do forsowania budowy niedużych okręh'iw standartO\vego typu, używanego na
[Vlorzu Sródziemnym. Ogólcm w latach 1942-3 oddali oni do służby 22 jednostki po

700 ton. nalcż,Jce do serii ,.metali'' i „kamieni" ( n jcJno:;tek), .. zjawisk morskich"
( 4 jednostki) i „zwierząt morskich" (5 jednostek). Znajdujące się w 19-10 roku w budowie okręty oceaniczne przebudowano na cysternowce i transportowce żywności
'(..Remo'' i „Remolo"). Wreszcie, wybudowano liczne miniaturowe okrc;ty podwodne i torpedy kierowane przez ludzi
Po flocie jugosłowia11skiej „odziedziczyli" Włosi okręty podwodne „Bajamonti''
(jugosł. ,,Osvetnik") i „Rismondo (ex-,,Smcli''), z Tulonu wydobyli okręty podwodne „Phoque", ,Saphir" ,,Requin", ,,Espadon" ,.Dauphin" i „łlenri
re ostatnie nic weszły jednak do )ilużby.
DZIAł. . ALNOŚ(' \VO.JE~'\X:\ W LATACH 1940 -

Poincar,~".

1943

floty włoskiej podzidić można na dwa okre<;y ::asadnicze: pierwszy
aż do kapitulacji Włoch, w którym flota włoska w ca!ej
swej sile walc::yla u boku Niemiec przeciwko aliantom, i dru~i. po kapitulacji Włoch,
kiedy po przejściu większej częś~i floty na stronę aliancką, rozpadła się na dwa wrogie -.obie odłamy. Jednym z nich była flota „w~pl'iłwalcząca'' u boku aliantów, drugim - jednostki podporządkowane rcpublikai1skiemu „rządowi'' z Werony ora::
wcielone do „Krkgsmarine''. Okres pierws::y dzielimy z kolei na tr::y podokresy:
pierwszy zako1'iczony bitwą pod Matapan, w którym włoska flota liniowa przejawiaLi ożywioną działalność, drugi - do inwazji w północnej ,\fryce, w którym Włosi
mimo przewagi liczebnej, ograniczali się _jedynie do działań podjazdowych, atakując
nieprzyjacielskie i chroniąc własne linie żeglugowe, trzeci - do kapitulacji, w którym d:::iałalność floty włoskiej jest - mimo przenoszenia się działa6 coraz bliżej
włoskich wysp macierzystych i lądu stałego - , znikoma
Działalność

oJ przyst,wicnia do wojny

OD PLiNTO STILO DO KAP i\\.,.\ TAP,\N
Pienvszy etap wojny na Morzu śródziemnym. którego początek i koniec. ni• c::ym słupy graniczne,~ zakreślają dwie największe wiosko - brytyjskie bitwy morskie, jest jedynym w toku całej wojny, w kt6rym flota -włoska nie tylko występowała
w całej swej sile, ale także jedynym, w którym przejawiała ona ożywioną działal1wść.

Pierwsze tygodnie wojny przechodzą pod znakiem drohnych działań, które
z powodzeniem można określić mianem „partyzantki morskiej". Trwa to do czasu,
kiedy wyjaśniona zost,1 je rola potężnej eskadry francuskiej w Mers el Kebir i drugiej, nieco słabszej, w Aleksandrii. Dowódcy ohu eskadr odmawiają kontynuowania
walki u boku Anglii, w wyniku czego pierwsza eskadra zostaje na dłuźszy okres
czasu unieszkodliwiona, drug.i zaś internowana. Flota włoska posiada teraz przewag~ na Morzu $ródziemnym, tym bardziej, że brytyjska flota śródziemnomorska roz1.lziclon,1 jest na dwie eskadry: gibraltarską i aleksandryjską. Mimo to żadne z licznych spotkań głównych sil lub mniejszych zespołów, złożonyc~ z krążownik6:,"
i niszczvcicli, nie zakończ)·ło się włoskim sukcesem, zwłaszcza. ze - w oba.wie
.

ł
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utraty cennych i trudnych do zastąpienia pancerników i kr,iżowników - oszcz~dzalt
Włosi flotę pancerną i w żadnym ze spotkań tego okresu nic dyspono\'.;ali prze\vag,1
sił najcięższych. ł

9

lipca, pod Punta Stilo (Kalabria) stoczan.1 została bitwa, w której udział

wzięły silne zespoły nieprzyjacielskie, eskortujące konwoje, zdążające z Aleksandrii

na Maltę. Płynące w asyśc.ie przeszło trzykrotnie liczebniejszego zespołu krążowni··
ków i przeszło dwukrotnie liczniejszych niszczycidi, 2 włoskie pancerniki typu
„Conte di Cavour" musiały wycofać się po krótkotrwałej walce artyleryjskiej z "5
brytyjskimi pancernikami starego typu. 1 wioski pancernik (Giulio Cesare") i I
ciężki krążownik ( "Bolzano") o<lnio..,ły poważne uszkodzenia; I niszczyciel (.,Zd-.
firo") został zatopiony.

19 lipca i 12 października miały miejsce <lwi<.: mniejsze potyczki sil lekkich. \\'
pierwszej, stoczonej kolo Krety, zniszczony został lekki krążownik wioski „Bartolomeo Colleoni·•. w drugiej - na południowy w ... chód od Malty--niszczyci cl „Artiglierc" i 2 torpdowce (,,Airone'' i „Ariel").

Jeszcze cięż.sze straty poniosła flota wioska w wyniku ataku brytyjskich samo-lotów torpedowych, startujących z lotniskowców, na bazę w Tarencie. Jeden nowy
pancernik - (.,Littorio") i 2 .stare (,,Conte di Cavour" i ~.Caio Duilio") odnio-;ly
ciężkie uszkodzenia i zostały na przcci,1g. szeregu. mic-;it;cy (,,Con te di Cwour" do
końca wojny) unieszkodliwione . Był to jeden z najcięższych ciosów, pkie na wło..;k?
flotę spadły w toku ca lej wojny, i żchy załagodzić wywołane na całym świecie wraże
nie, podjęli Włosi akcję zaczepną przćciwko płynącemu z Gihralt2.ru dl) Akksand1 ii
konwojowi. Doprowadziło to w dniu 27 listopada do hitwy kolo Sardynii (zwanej ki
bitwą pod Kap Teulada), która ponownie z.1ko11czyla się faktycznym zwycit;stwcm
Brytyjczyków. Po uszkodzeniu torpedami lotniczymi pancernika ,,Vittorio \' cncto·i 1 ciężkiego krążownika - zespoły włoskie wycofały się i konwój dotarł do swego·
miejsca przeznaczenia.
Kiedy następny wielki konwój kierowa! się n.1 Cieśninę Sycylijską. włoska flota pancerna nic intcrwcniowab już, posluguj,1c się tylko lekkimi jednostkami i lotnictwem (także i niemieckim), i to bez skutku. gdyż mimo poważnych strat konwój brytyjski przeszedł cieśninę i dotarł do Malty. Także i homhardowanie Genui
przez silny zespól brytyjski nic sprowokowało wloskit:J floty pancernej do .kontrakcji, mimo, że znajdowała się ona w korzystnym położeniu, umożliwiającym jej
odcięcie odwrotu nieprzyjacielowi. Dowództwo włoskie tłumaczyło to wyjątkowo
złą pogod,1 i bardzo .siln,1. nic-;potybną na Morzu Śr6dziemnym mgL14). \Xlreszcic·
pod koniec marca dwa włoskie zespoły urządziły wypad przeciwko płynącemu do
Grecji konwojowi hrytyjskicmu.
Oba zespoły zostały zauważone przez lotnictwo brytyjskie i nastc;pnie \Vci,1gniętc w zasadzkę przez lekkie krażowniki, które naprowadziły je na hrytyjskic pancerniki. W wyniku bitwy nocnej, w której Anglicy po raz pierwszy posługiwali
się radarem, zMopione zostały 3 włoskie kr,1żowniki ciężkie (..Pola", ,,Zara'' i „humc) i 2 niszczyciele" (,.Alficri" i „Carducci"). Podobnie jak i poprzednie spotkania,
tak i to wykazało duże znaczenie lotnictwa morskiego, zaokrętowanego na lotniskowcach. Brak jego uważają \X'losi za najważniejszy powód swej klęski.;•).
4) Konteradmiral Giw;eppe Fioravanzo - Die italienische
Kriegsjahr, .,Nauticus" 1942.
5) Konteradmiral Giuseppe Fioravanzo - jak wyżej.
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Ro=poc::c.;ta 2.\ paźd=icrnika 1940 roku wojna z Grecją przysporzyła flocie wło
, ,kicj dodatkowe zadanie: ::aopatrywanie armii walczącej na froncie alhaJi.sko - grec"kim. Odtąd na wodach południowego Adriatyku trwają ożywione działania lekkich
. . ił nawodnych i okrętów podwodnych. \Vłosi, którzy twierdzą, że przewieźli drogą
· morsk,1 do Alhanii 490.000 łudzi, 70.000 zwierząt, 12.000 pojazdów mechanicznych
1 500.000 ton sprzętu wojennego i zaopatrzenia';). ponieśli jednak poważne straty
w tonażu handlowym i wojennym.
\'('łoska flota po<lwodn,1 nictylko, że nic odniosła w pierwszym okresie wojny
spodziewanych sukcesów, ale wyniki jej działalności były zupełnie nicproporcjon.11nc do ilości użytych jednostek. Poważne były za to jej straty i świadczyć one mogą
• o nieprzydatności dużych włoskich okn;tów podwodnych do działania na stosunkowo płytkich, przejrzystych i ograniczonych wodach Morza $ródziemnego oraz o
· słabym wyszkoleniu i małych umiejętnościach załóg, względnie o skutecznej akcji
przeciwpodwodnej aliantów. Od wybuchu wojny na Morzu Sródziemnym do kwietnia 1941 roku Włosi stracili 25 okn;tów podwodnych (w tym kilka na Atlantyku
'i Morzu Czerwonym), czyli jedną piątą przedwojennego stanu. Admirał fioravan::o
· tłumaczy mało skuteczną, a obfitującą w duże straty własne działalność włoskiej
hroni podwodnej „brakiem celów, na skutek ograniczonej żeglugi brytyjskiej na
Morzu Sródzicmnym; trudnościami podczas ataku na brytyjskie statki, wohcc ich
silnej ochrony przez niszc::ycicle, wyposażone w precyzyjne aparaty podsłuchowe
przeciwko okrętom podw~dnym; stałej działalności zwiadowczej lotnictwa, przeprowadzanej przez latające łodzie typu „Sunderland'' o dużyn:i zasięgu lotu; bar,d::o dużej przejrzystości wód Morza $ródziemnego, przy której okręt podwodny widoczny
jest także na znacznej głębokości; oraz niemożliwości przeprowadzania wspólnej
akcji przeciwko temu samemu celowi przez kilka(naścic) okrętów ~odwodnych wohcc krótkich szlaków żeglugowych i małych obszarów wodnych, które nic zczwa"L1j,1 na pełne rozwinięcie zdolności manewrowych okrętów podwodnych')".
Tłumaczc11 tych nie można jednak uznać za wystarczające, gdyż na Atlantyku, gdzie włoskie okręty podwodne zaczęły działać jesienią 1940 r., nic O"dniosły
one także żadnych godnych uwagi rezultatów. Fioravanzo tłumaczy to nieprzyzwyczajeniem załóg do panujących na Atlantyku warunków atmosferycznych i nawigacyjnych, podobnie jak brak sukcesów na Morzu#Czcrwonym zrzuca na karb roz- poczęcia działa11 w najgon;tszej porze roku i obniżenia odporności załóg.
Działalność włoskiej floty na Morzu Czerwonym trwała do całkowitego zajęcia Erytrei ( co nastąpiło w kwietniu 1941) i zako11czyła się stratą wszystkich ni._z.
czycicli i torpcdow:ów ( łącznic 9 jednostek) oraz 5-ciu na 9 posiadanych okrętów
podwodnych. Cztery pozostałe dotarły drogą naokoło Afryki do baz na 1\forzu Sródzicmnym, a kanonierka kolonialna „Eritrea" osiągnęła jedną z haz japo11skich na

Oceanie Indyjskim.
\X'OJN1\ NA LINIACH ZAOPATRZENIO\X'YCH
\X' drugim etapie wojny na Morzu $ródzicmnym supremacja floty brytyjskiej
została poważnie zachwiana, jest jednak rzeczą nader charakterystyczną. że z ró_ż
nych przyczyn i okoliczności, które to spowodowały, prawic żadna nic była wywo-

L1na d::i.1łalności,} floty włoskiej. \X' kolejności chronologicznej osłabienie pozycji
6)

Konteradmiral Giusep 1Je Fioravanzo -

. 1ahr, ,,Nauticus", 1942.
7) Konteradmiral Giuseppe Fioravanzo -

Die italicnische Marine im ersten Kriegsjak wyżej.
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wad:.c111a z rosnącym naiężcnicm ataków na 1\1.altę; wzmocnienie obrony przeciw-·
lotniczej wyjściowych i docelowych portów konwojów; użycie znajdujących się:
,v stalcj gotowości bojowej samolotów do ataku na nieprzyjacielskie jednostki,.
o których doniósł wywiad; użycie okrętów, od pancerników do ścigaczy, do tego
samego celu; operacje wszystkimi wzmiankowanymi środkami przeciwko żegl~dze
zaopatrzeniowej do Malty celem zmniejszenia jej potencjału wojennego; wreszcie
poszukiwanie
ściganie znajdujących _się w akcji, nieprzyjacielskich olrętów podwodnych8)".
Mimo tak wszechstronnych środków zaradczych konwoje włoskie płynące·
z Neapolu i Palermo do Tripolisu, lub z Tarentu wzgl. Brindisi do Bcngaz.i, dozna~ały wciąż ciężkich strat, głównie ze Sitrony nieprzyjacielskich lekkich jednostek
nawodnych. W nocy na 9 listopada 1941 roku brytyjskie krążowniki i niszczyciele zatopiły. 9 statków włoskich z pośród IO płynących w konwoju oraz 2 niszczyciele ( ,,Fulmine"• i „Libeccio") z eskorty. 1 grudnia ofiarą okrętów brytyjskich
padły 2 duże tankowce włoskie i niszczyciel „Al viso da Mosto", wreszcie 13 grudnia zatopione zostały przez alianckie. niszczyciele, 2 lekkie krążowniki (,,Albericoda Barhiano" i Alberto di Giussano''), użyte jako siły zabezpieczające operację konwojową. Lotnictwo brytyjskie zadało 23 stycznia 1942 poważne straty konwojowi
włoskiemu, eskortowanemu przez duże siły; w skład których wchodził pancernik po raz pierwszy w akcji od bitwy pod Matapan. Inny silny zespół niszczycieli
i krążowników bezskutecznie usiłował atakować konwój brytyjski w nocy na 15
lutego, jednakże odkryty i zbombardowany przez b~ytyjskie lotnictwo ratował się
ucieczką.
Wszystkie te spotkania obnażały dosadnie niedoskonałość włoskich
metod prowadzenia wojny, przede wszystkiem zaś brak współpracy sił nawodnych
z lotnictwem. Błędy przedwojennej polityki morskiej sztabu marynarki włoskiej
1 brak lotniskowców w dalszym ciągu mściły się dotkliwie.

Włoska flota podwodna straciła od kwietnia 1941 do listopada 1942 roku
29 okrętów podwodnyc~, czyli od początku wojny łącznie 54 jednostki. W tym
czasie wybudowali Włosi i oddali do służby nie więcej jak jedną trzecią powyższej
cyfry, w wyniku czego ilość włoskich okrętów podwodnych spadła o jedną czwartą
i wynosiła pod koniec 1942 roku zaledwie około 90 jednostek Ż czego w akcji na
Morzu Sródziemnym mogło ich być równocześnie nie więcej jak 25, biorąc pod
uwagę, że około IO jednostek bazowało w Bordeaux i brało udział w „binvie atlantyckiej''. Sukcesy włoskiej broni podwodqej były w dalszym ciągu bardzo słabe„
a głośne niegdyś na cały świat zniszczenie w ciągu kilku miesięcy 1942 roku 2 amerykańskich pancerników przez okręt podwodny „Barbarigo", dowodzony przez_
komandora Grossi, okazało się zwyczajnym bluffem. Największymi sukcesami włos
I
kich okrętów podwodnych w tym okresie było storpedowa~i.e i zat~picn~e lek~ich
krążowników I brytyjskich „I Iermione'' i „Cairo" oraz szybkiego krązowmka minowego „Laterna".

OD IN\X'AZJI W Pól.NOCNEJ AFRYCE DO KAPITULACJI WŁOCH

· przez a 1·1antow
' Ją d ov.,an ia w Północnej
Afryce
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.
. . nie. .spotkało
.
·
·
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8) Vizeadmiral Giuseppe
Kriegsjahr - ,,Nauticus" 1943.
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Pod koniec listopada 19+2 wyszła oha na morze i przebywała w
- jak
gotowości bojowej podczas zajmowania przez Niemców Tulonu, jednakże
było do pr;ewidzen ia - do zbrojnej interwencji nie doszło i skończyło się na przedefilowaniu floty tam i z powrotem wodami przybrzeżnymi Morza Tyrreńskiego
Liguryjskie go.
żadnej aktywności.
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,,Czy Włochy mogłyby zostać zwycil;żone? Nie!" wylrnzala co
Praktyl{a
stowskie plalrnty propaganrtow e.

faszyinnego.

przez Niemców Tunisu i wyparcie wojsk pa11stw osi z Libii stwonowy wioski s::lak konwojowy z Sardynii i Sycylii <lo Tunisu, o tyle dogodniejszy od poprzcd11ich, że dużo krótszy .' Bliskość Malty z jednej strony, a wysp
umożli
włoskich w Kanale Sycylijskim z Pantellcrią na cz.cle - z drugiej strony,
lotnictwa.
oraz
h,
podwodnyc
i
najednostek
działalność
ożywioną
wiała obu stronom
Zajęcie

rzyło
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Operacje te z nicsłabnc}cym natężeniem (zwł.1s::cz.a ze strony alianckiej) trwały
.1:: do kapitulacji niemiecko-włoskiej armii w Tunisie. Straty włoskiej floty handlowej i wojennej były b,ud::o ciężkie i od początku grudnia do początku maja,
.c:.yli przez pól roku wojny w Tunisie, wyniosły ponad 100 statków handlowych
różnych rodzajów i wielkości, 12 niszczycieli i liczne jednostki mniejsze. Z lic:.by
tej sześć niszczycieli zatopionych zostało przez alianckie lotnictwo, które też zadało flocie włoskiej inny, jeszcze dotkliwszy cios podczas przeprowadzonego
10 kwietnia 19"t3 nalotu na bazę La Maddalcna na Sardynii. Cięż.kic krążowniki
„Tricstc'' 1i „Gori::i.1" trafione zostały bombami ,,latających fortec" w wyniku
czego pierwszy okn;t zatonął, drugi zaś odholowano do La Spe::ia w celu dokon.1ni:1 remontu. Podobnie zatopiony zo'.'>tal 28 czerwca krążownik „B,iri" w Liworno, a -! grudnia 19·!2 r. w Nc.1polu, krążownik „Muzio Atkndolo"
1

.Również podczas zdobywania przez aliantów ,,yysp włoskich w Kanale Sycylijskim flota wioska nic interweniowała, nic dokonując nawet żadnego manewru
odci,Jż,1jąccgo, czy choćby nawet pozorowanego. Podobnie zrcszL1 rzecz się miała
podczas desantu i zdobywania Sycylii, a dowodem ::updnej swobody ma11ewrowcj floty brytyjskiej i jedno'.'>tek alianckich byl.1 ożywiona ich działalność nic tylko
w Kanale Sycylijskim, ale także między Sardyni~ a Sycylią. ]\fono posiadania w linii
6 pancerników, w czym } nowych (latem 19n roku wszedł do służby świeżo wyJ..::01\czony „Roma"), włoska flota pancerna nie interweniowała ani razu.

\\'!oska flota podwodna poniosła między listopadem 194:2 a wrztśnictn 194:3
roku najcięższe str.1ty z dotychczasowych, obejmujące 4:6 jednostek. Straty łąc::ne
włoskiej floty podwodnej wyniosły od pÓczątku wojny do kapitulacji Badogli.1
okrągło 100 jednostek!.

Ogłoszenie kapitulacji \X'łoch zastało flotę włoską, skoncentrowaną w Genui
i La Spezia, gotową do wypłynięcia na morze i przejści.1 n.1 stronę ali.1ncką, co
też nastąpiło w wyniku rozkazu wydanego przez nowego ministra marynarki wojennej i głównodowodzącego, admirab Rafaela de Courten. Silna eskadra, która
jako pierwsza wypłynęła na morze i obrała kierunek południowy, została zaatakowana przez niemieckie lotnictwo podczas przepływania przez Cieśninę Bonifacio
i str.1cila najnowszy pancernik „Roma'' , zatopiony bombami rakietowymi, orJ.z
niszczyciel „Antonio da Noli". Pozostałe okręty: nowe pancerniki „Italia'' (ex,,Littorio") i „Vi.t torio Vcneto" oraz stare „Caio Duilio" i „Andrea Doria", 6 lekkich
krcJżowników (,,Luigi Cadorna", ,,Giuseppe Garibaldi'', ,,Duca d'Aosta", ,,Duca
<legli Abruz.zi'', ,,Raimondo Montecuccoli" i „Pompeo Magno"), 7 niszczycieli,
oraz 14: okrętów podwodnych przybyło 11 września na Maltę.

Cęść eskadry włoskiej nic zdołała z braku paliwa dotrzeć do Malty: g~yż po
zatopieniu „Romy" i „Antonio da Noli'', pozostała w Cieśninie;! Bonifacto I brał~
udział w akcji ratowniczej. Nieduży z.1pas paliwa pozwolił tym okrętom przybyc
·
·
,
.do . rol.u_ 1944 ' kiedy
Jedynie na . R'.ilc.uy. ~ie zostały mtcmo~ru.:. 1· pIZ.C b yw.:aly
.
..
I liszp,1nia zwróciła je Włochom. Okrętami tymi były lekki krązowrnk ::Regolo ,;
niszczyciele „Carabiniere" i „Mitragliere'' oraz torpedowce „Impetuoso „Orsa
i „Pegaso'' .

mniejszy zespół okrętów
13 września 194: 1 roku przybył na Maltę drugi,
Cesare" ,transportowiec wowłoskich, w skład którego wchodził pancernik „Giulio
4: okręty podwodne. Tym
• dnosamolotów „Giuseppe Miraglia'', 4: niszczyciele i
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samym

większość

włoskich

jednostek

bojowych

przeszła

na

stronę

aliancką:.

i stworzyła flotę współwalczącą u hoku aliantów.

gorszy los spotkał liczne mniejsze jednostki włoskie, rozlokowane·
w portach północnych lub na Dodekanezie, które wpadły w ręc~
niemieckie, względnie - aby się tego uchronić - zatopione zostały przez wła
sne załogi. Zniszczona została na stoczniach większość okrętów, znajdujących się
w budowie, względnie remontowanych, a szereg innych przejęli Niemcy. Największymi z tych ostatnich były pancerniki „lmpero" i „Contc di Cavour··. oraz..
'
ciężkie krążowniki „Bolzano'' i „Gorizia".
Dużo

przeważnie

Kapitulacja Wioch kończy okres wojny, w którym flota wioska w całej
swej_ sile występowała u boku Niemiec i rozpoczyna drugi - i ostatni - w któ-rym, podzielona na dwie wrogie sobie odłamy. spełnia pomocniczą role; u boku
aliantów i Niemiec.
DZIALALNOśC

\VO.JE~N :'\ OD 19H

no

1945

Zajęcie przez aliantów Sardynii, Korsyki i Sycylii oraz }i"rzcniesienie działań wo-"
jennych na włoski ląd stały, zmieniło zupełnie charakter wojny morskiej na Morzu
Sród::iemnym, któr~ ze spotkań pełnomorskich, :: walk o linie żeglugowe, wojny
podwodnej i przeciwpodwodnej - przeniosła się na wody przybrzeżne. Jednostki
bojowe coraz częściej spełniały rolę przedłużonego ramienia armii lądowej i uży, wane były jako pływające baterie artyleryjskie. \'Vojna morska na wodach przy„moskitowych", coraz więksą roli;
sił
brzeżnych stawała się wojną lekkich
grało w niej lotnictwo i coraz częściej i chętniej używanym środkiem walki była
mina, typowa broń „malej wojny morskiej". Oczywiście, trudno wymagać od Niem-ców prowadzenia wojny pełnomorskiej, kiedy po kapitulacji Włoch i przejściu wło
skiej floty pancernej na stronę aliantów „państwom osi" zabrakło nie tylko panccrnik&v i krążowników, ale nawet i niszczycieli.

T ymc::asem nastąpił podział floty włoskiej na flott; .,wspólwalcz,1c,!,'' u boku
aliantów, oraz flotę, podporządkowaną rządowi repuhlika11skicmu wzgl. wcieloną
do niemieckiej marynarki wojennej.
FLOTA ,,\'\'SPOL\'v'AI.CZ,'\CA"
Już. wstc;pne rozmowy kapitulacyjne prowadzone przez p1·zedstawicicli marszał-·
k~ Bad~)glio z aliantami przewidywały, że flota włoska przejdzie na stronę aliancką
i prowadzić bc;dzie wojnę przeciwko Niemcom. Dlatego też picrwsz~ przyjęcie, jakiego doznała eskadra admirała Oliwa (objął on dowództwo po admirale Bergamini
który zginął wraz z pancernikiem „Roma'', będącym jego okrc;tem flagowym) na
Malcie, odbiegało od oddania honorów kapitulującemu nieprzyjacielowi. Wkrótce
też. podano do wiadomo~ci, ż.e podkgla włoskiemu rządowi królc:wskiemu flota woJcnna uznana została za flotę „współwalczącą" ( w odróżnieniu od terminu: flota
„aliancka'') i weźmie udział w dalszej wojnic przeciwko Niemcom. Główną bazą tej
floty obrano Tarent.

Wyłączon'e z tej floty nowe pancerniki .. Vittorio Veneto" i „Italia'' - jako
zbyt cenne jednostki, by je pozostawić w akcji z \vloskimi załogami, których kwalifikacjom nie bardzo dowierzano, umieszczono pod ali;mcką kontrolą na jcziorz<.::·
Amer koło kanału Suesktcgo.
42

rządu

włoskiego podporządkowały się I takie okręty włoskie,.
Dalekim \'('schodzie, jednakże część z nich nic zdążvła
opuścić baz' japońskich i wpadła w ręce nieprzyjaciela. Krążownik kolonialny
,,Eritrea'' zdołał dotrzeć do Colombo, pozostałym jednak jednostkom szczęście niesprzyjało. Krążownik pomocniczy „Ramb II" zatopiony został przez Japończyków,
kanonierki „Lepanto'' i „Carlotto" uległy samozatopieniu w Szanghaju, zaś okręty
podwodne „Bagnolini", ,,Capellini'', ,,Giulani", ,,Settembrini" i „T orelli" wpadły-·
w n;cc Japończyków w Singapore . .,Capellini'' i „Torelli" zostały obsadzone przez
załogi japońskie i przetrwały do końca wojny, pozostałe zginęły pod banderą

Rozkazom

p1zebywające

na

niemiecką.

Najpoważniejsze straty ponł.!)sła wioska flota „współwalcząca' ' w walkach
o Lcros, które ::ako11czyly si<; ostatec:.nie zajęciem wyspy przez Niemców. ZMo-

pione zostały: kanonierka „Lcgnano" i 5 ścigaczy, a dowódca garnizonu wyspy
Lcros, admirał Maschcrpa i głównodowodzący sir morskich na Morzu Egejskim ,.
admirał Campioni, skazani zostali przez włoski rząd „repuhlikai'1ski" na karę śmicr···
ci i rozstrzelani.
Straty poniesione pr::e::

flotę „współwalcząeą'' w następnych

kilkunastu mie-.

siącach wojny były nikle i ogranicz.1ły się również do małych jednostek, głównie
ścigaczy

i

poławiaczy

min.

Natomiast w wyniku rozmów prowadzonych przez królewski rząd włoski z rz.ą·
dem hiszpa11skim i pod naciskiem Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, Hiszpania oddała w r. 1944 internowane na Balcarach jednostki: 1 lekki krążownik,
2 niszczyciele i 3 torpedowce, które wcielono do floty „współwalczącej".
OKRĘTY PRZEJĘTE PRZEZ NIEMCÓW

W ręce niemieckie wpadły liczne , znajdujące się w gotowości bojowej mme1szc
jednostki, stacjonujące w portach północnych Włoch i na Morzu Egejskim. Okręty
duże, bądź to znajdujące się w budowie ( .. I mpcro'', ,,Aquila"), bądź też remontowane (,,Bolzano", ,,Gorizia'') -.!. nie weszły nigdy do akcji. Zresztą, na przcszko-.
dzie stał temu brak załóg, gdyż flota rządu „republikańskiego'' posiadała znikomą
ilość ochotników, Niemcy zaś nic tylko, że nie posiadali wyszkolonych odpowiednio załóg do przejęcia okn;tów ohcej konstrukcji, ale i nie odczuwali potrzeby
uruchamiania dużych jednostek, które wobec miażdżącej przewagi alianckiej nic·
hyły w stanic oddać żadnych poważniejszych usług. Oba ciężkie krążowniki {,,Bolzano", i „Gorizia'') zostały w czerwcu 194-1- r. storpedowane przez brytyjskie torpedy kierowane przez ludzi i unieszkodliwione w La Spczia. W wyniku uszkodzeń
„Bolzano'' zatonął, a „Gorizia" odniósł tak ciężkie uszkodzenia, że już do ko11ca
wojny nic został wyremontowany.
Flota „ rcpuhlikańska" obsadziła jedynie kilkanaście mniejszych jednostek~
w tym 12 ścigaczy i flótyllc; łodzi szturmowych, nad którymi dowództwo objęli
komandor książę Borghcse11) i „osławiony'' komandor Grossi. Specjalnych '.'\Ukccsów
flota „rcpuhlik.ańska" na swym koncie nic zanotowała. .
Z przejętych i obsadzonych własnymi załogami okrętów włoskie~ sformowało dowództwo „Kricgsmarinc'' na Morzu $ródzicmnym trzy samodz1clnc zespoły,,
9) w październiku 1947 r. postawiony przed
odpowiedzialny za rozstrzeliwanie alianckich jeńców.

sądem jako prze~tępca

wojenny.
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·operują"t.

na i"\orzu Liguryjskim i w północnej części tv\orza T yrrctiskicgo,
Adriatyku oraz na Morzu Jońskim i Egejskim.

na

Zespół pierwszy, bazujący w Genui i La· Spczia, składał sic; z 1O-tej flotylli torpedowców i 22-iej flotylli eskortowców i obejmował 3 nis::czyciek (,,Dardo", ,,Cor-saro'' i „Premuda" (ex-Dubrownik), 9 nowych torpedowców, 9 korwet i po-francuską kanonierkę „Rageoł de la Touche") 10 • Poza tym w skład zespołu wchodził
lekki krążownik „T aranto", ścigacze i łodzie szturmowe oraz niemieckie okręty podwodne.

Zespól adriatycki, bazujący w Fiume, Pola, Trieście i Wenecji, składał się z 2
niszczycieli (,,Pigafetta" typu „N avigatori'' i „Sebeniko" - · ex-,.Beogrc1d"), 1 starych i 7 nowych torpedowców włoskich i 2 po-jugosłowia11skich oraz 8 korwet,
tworzących 2-gą flotyllę ścigaczy okrętów podwod~ych.
Ostatni zespół, bazujący w Pireusie i Salaminie, obejmował niszczyciele i 3 torpedowce. Poza tym w skład poszczególnych zespołów wchodziły śdgacz.e, poławiacze
min, patrolowce, transportowce, tankowce i inne jednostki pomocnicze.
W wyniku działań wojennych zniszczeniu uległy niemal wszystkie jednostki
wcielone do floty niemieckiej. Zatopione one z.ostały pr:::.ez lekkie siły nawodne aliantów lub lotnictwo, względnie zniszczone przez Niemców w chwili opus;z:cz:ania portó,v morza Tyrreńskiego, Adriatyckiego i Egejskiego, tuż przed kapitulacją w portach Morza Liguryjskiego i w północnej części Adriatyku.
włoskie,

Największą,

a równocześnie ostatnią bitw<} morską w hasenie śródzicmnomor
potyczka koło Cap Corse (Korsyka) w nocy na IS marca 19ł5 roku.
\'\'ywołal ją. konwój aliancki. płynący z Tulonu na Korsykę pod e:-,kortą 2 niszczy•cicli francu:-,kich. Niszczyciel ,.TA-32" 11 ) (,,Premuda") i torpedowce „TA-2.f" (,.Arturo" i ,,TA-29 (,,Eridano'') opuściły Genuę celem przecic;cia drogi i zaatakowania
konwoju, natknęły się jednakże na ubezpieczaj,1cc konwój niszczyciele brytyjskie
„Lookout'' i „.1\\cteor". W bitwie, która się wywiązała, zatopione zostały ogniem
cutylcryj-;kim oba torpedowce, natomiast ciężko u.--zkodzony niszczyciel „TA-32" zdołał ujść i dotrzeć do Genui.
--skim

była

STRATY FLOTY

WŁOSKIEJ

Zatopieniu względnie zniszczeniu uległy w toku wojny nc1stępuj,}Ce jcdno-;tki
bojowe floty włoskiej:
2 nowe pancerniki (..Roma" i „lmpcro") i 1 stary (..Contc di Cavour' ),
1 lotniskowiec (.,Aquila"),
7 nowych krążowników ciężkich i 1 stary krążownik pancerny (,.S.111 Giorgio") ,
9 lekkich krążowników, w tym 3 przestarzałe (..Hari", ,,Taranto'' i ,,Catarro"
•n-,,Dalmacija").
•
62 niszczyciele, w tym wszystkie (7) ,.przejęte " z floty jugo-;łowiafr-;kiej i fr,rncuskicj,
79 nowych i starych torpedowców.
36 wybudowanych podczas wojny korwet.
oraz 120 okrętów podwodnych.
10) Etienne Romat Le sort de la flotte ital1enne.
11) Przejęte i wcielone do „Kriegsmarine" niszczyciele
Niemcy li-terami T(orpedoboot) A(ussland).
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•

torpedowce

oznaczali

Wy~okość poniesion ych str,1t i ich stosunek do ogólnego stanu,
_jakim dyspo
now.1ła flot.i wioska w toku wojny, wykazu.ie najlepiej poniższe zestawien 1
ie :i):
Straty

St8~- w_ latach -~.'.!jny

Stall po wojnie

,,111clr-

my bud.
1'!40'4:'i

1')40

Panurnik i
Lt•fn.

1

_" I1 ~])'Jl

transp.

•:,ężkie

łącrnlr

I. V. 1945

7 (II

2 (2)

11 111

11 1o<lnosam.

Krążowniki

lom:"
I)

a

8

2

(,

I -

hr„riom111hi
lekkie

14

7

Torped• 1 u· N'

53

ti2

I

-_jJ-1211

67

13

2.l'J

li

79

20

I

i--Okn,>t)J podwodn e

'')

123

1) ex-jugosłowiańskie i

1100

12(n !j120

31

francuski e,

większe okręty, wykończone lub na wyko!'lcze niu, które
Jednak nic weszły do slużl>y,
3) w tym 2 torpedow ce jugosłowiańskie, oddane po wojnie
Jugosławii,
4) 10 korwet wpadło rx. 1943 w ręce niemiecki e w stanie
niewykończonym
po
wykończeniu zostały one wcielone do floty niemiecki ej,
5) nie licząc miniaturo wych oluętów podwodny cl1 i „żywych
torped",
6) 8 okrętów 1podwodn ych wpadło IX. 1943 w ręce niemiecki
e wzgL jspońskie
.w Bo1·deaux , Penang i Singapore ;
część zginęła pod banderą niemiecką. reszta uległa
zniszczen iu w wyniku bombardowań bsz japoń:,kieh.
.

2) w nawiasach podano

Straty floty włoskiej wyniosły procento wo: pancerni ków 28,5 proc.,
krążowni
ków ciężkich 100 proc. (!), kqżowników lekkich 50 proc., niszczyci
eli 79,4 proc.,
torpedow ców 74,5 proc., korwet 6-l-.3 proc. i okr~tów podwodn ych 85
proc. Oznacza
to, że za wyjątkiem pancerni ków, które \X'losi bardzo os::czi;dzali
nawet w 'okresie
posiadan ia znacznej przewagi ilościowej i jakościowej (19+1--l-2),
straty wyniosły
polowi; stanu kkkich krażownik(JW, 2/3 stanu korwet i 114 torpedow
ców, +15 niszczycieli, jeszcze wi<;ccj okrc;tów podwodn ych oraz wszystkie krążowni
ki ciężkie w sumie przeszło 420.000 ton, a l,:icznie z jednostka mi pomocnic
zymi ponad 550.000
ton! Pogrom to niebywały. ::wlasr..cza jeśli sic; zważy, że przez
całe trzy lat,1
12)

Podług „Les f\ottcs de cornbat" 1947.
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trwani.1 wojny (aż do kapitulacji) flota włoska zawsze hyła silnicrsza we wszystkich
kategoriach okrętów od floty alianckiej ·( czyt. brytyjskiej, zasilonej pojedyńczymi
jednostkami sojuszników). Nawet straty poniesione przez okręty włoskie na przymusowej służbie niemieckiej nie są wystarczającym usprawiedliwieniem, gdyż jak wykazuje załączona powyżej tabela - jedynie lekkich jednostek eskortowych
1 okrętów podwodnych zginęła po wrześniu 194 3 roku poważniejsza ilość. Duż ą
rolę odgry~ała przewaga lotnicza aliantów, gdyż połowę strat krążowników i niszczycieli zapisać trzeba na konto bomb i torped lotnictwa. Najważniejszym jednak
wytłumaczeniem dużych strat floty włoskiej jest jej niższość metod i środków walki.
jak również gorsze wyszkolenie załóg.
Jedyny zniszczony na pełnym morzu i w wyniku bezpośrednich działań wojennych pancernik włoski „Roma'', zginął w czasie ucieczki na Maltę, trafiony w Cieśninie Bonifacio bombami rakietowymi przez samoloty niemieckie. Ponieważ pancerz
· pokładowy nowych włoskich pancerników był bardzo słaby w porówn,rniu z innymi
nowoczesnymi pancernikami, nic dziwnego, że nic stanowił on wystarczającego bez'
piccze6.stwa wobec
najnowszego i bardzo skutecznego niemieckiego środka walki.
Bomby rakietowe eksplodowały po przebiciu pokładu w rufowych komorach amunicyjnych w wyniku czego okręt zatonął w ciągu kilku minut, otoczony pott;żnym
słupem pary, dymu i wody, który wzbił się na wysokość 1.200 metrów . Wraz z pancernikiem zginęło 1.500 ludzi załogi (na 1.800), a także admirał Carlo Bergamini.
dowódca sił pancernych. 13)

.

STAN POWOJENNY

Po zakończeniu wojny stan floty włoskiej przedstawiał się jak na~tt;pujc :
2 nowe pancerniki po 35.000 ton i 3 stare po 23.(;00 ton; 6 lekkich kr<Jżowników
po 5 - 7 .800 ton i 3 po 3 .362 ton; 11 n iszczycicli; 25 torpedowców; 20 korwet i 31
okrętów„ podwodnych.
„Italia" ( ex-,,Littorio'') i „Vittorio V en eto" -

pierwsze nowoczesne pancerniki

włoskie. przetrwały szczęśliwie wojnę, mimo licznych uszkodzc6., odniesionych w

1.

,,Italia" (ex -

,.Littorio") -

., Vittorio Veneto''

latach 1940/43. Uszkodzenia te i zużycie wojenne obniżyło nieco wartość tych okrę
tów,_jednakże dzięki zmniejszeniu się stanu ilościowego pancerników we wszystkich
flotach świata i wskutek zupełnego wyeliminowania pancerników niemieckich i japońskich, są dziś jednymi z nielicznych tego rodzaju okrętów na świecie.
3 z 4 pancerników po 23. 622 ton - ,.Giulio Cesare'', ,,Caio Duilio" i „Andrea
Doria" - są również sfatygowane działalnością wojenną i powstałymi uszkod::eniami, licząc poza tym obecnie ponad 30 lat
13) Henri Le Masson -
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La marine ital1enne.

Wszystkie ciężkie krążowniki. zostały w toku wojny zniszczone. z lekkich
1 okręt ulepszonego typu „Condoticri" - ,,Luigi Cadorna'', 3 większe ., ,Raimondo Montecuccoli'' (6.941 ton), ,,Eugenio _di Savoia'' i „Duca d'Aosta" (po
7.283 ton), oraz 2 najnowsze i największe krążowniki lekkie - ,,Giuseppe Garibal-.di" i Duca <legli Ahruzzi'' (po 7.874 ton). a także 3 najlżejsze z liczącej 12 jedno.-ocalały:

,.Giulio Cesare''

.,tek serii „konsulów'' :- ,,Attilio Regolo", ,,Scipione .\fricano" i „Pompeo Magno''
(po 3.162 ton). Najh;udziej wartościowymi jedn~stkami są w chwili obecnej „Giu<;(:ppe Garibaldi" i „Duca <legli Abruz::o'', okręty wyj_ątkowo dobrze skonstruowane,
:szybkie, silnie uzbrojone i opancerzone. Weszły one do służby najpóźniej ze wszystkich międzywojennych lekkich krążowników włoskich, a w toku wojny były rzadko w akcji, podobnie zresztą jak i trzy okn;ty typu „Regolo'', które weszły do służhy krótko przed kapitulacją \~'loch.
'
Z 11 niszczycieli. jeden „Augusto Rihoty" pamięta jeszcze czasy I \Vojny Świa
towej i liczy obecnie 3() Lit, będ<}C okrętem zupełnie przestarzałym. Z wybudQwanych
między I a II Wojną światową niszczycieli, 7 przetrwało do dzisiaj: jedyny przed·.stawicicl typu „żeglarzy'' - ,,Nicoloso da Recco", prototyp serii po 1.568 ton ,,Alfredo Oriani'', 1 typu „Maestrale" (,,Grecale"), oraz-+ typu „Aviere" (,,Carabiniere", ,,Granatiere'', ,,Fucilicre" i „Artigliere li " - ex- .. Camicia Nera''). Z wybudowanych w toku ostatniej wojny przetrwały jedynie '3 jednostki, rÓ'wnicż typu „Aviere'':
, .Legionario", ,,Mitragłiere'' i ,,Vclitc" .
Z 25 torpedowców - 6 datuje się z okresu I ·wojny światowej, 4 z lat powojennych (1920 - 192-1-), 9 z przed ostatniej wojny oraz 6 wybudowanych w okre. "ie II \Vojny światowej. Również w toku wojny wybudowane zostały wszystkie
korwety, z których 20 przetrwało wojnę.
Wreszcie, z .'31 okn,:tów podwodnych. które przetrwały wojnę, 21 należy do
jednostek przybrzeżnych (z których 5 wybudowano w toku ostatniej wojny), 10 zaś
do jednostek oceanicznych. Poza normalnymi okrętami podwodnymi pr:::etrwaly
t,,kże wojnę 4 miniaturowe okręty podwodne, należące do 10-tej flotylli.
PARYSKI TRAKTAT POKO.JOWY

Już jesienią 1943 roku, kiedy w wyniku kapitulacji królewskiego rządu włoskie
go, flota wioska przeszła pod kontrolę brytyjską, niektóre państwa sojusznicze wysunęły żądania podziału floty włoskiej między aliantów celem rekompcmaty strat
własnych, zadanych im przez Włochy.
Sprawa podziału floty włoskiej odżyła po :::ako1i.czeniu wojny. Od września
19-Vi roku eksperci \X'ielkiej Cnvórki prowad:ili w Londynie rozmowy na temat
losu floty wlo-.kiej.
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W wyniku tych rozmów, kontynuow anych w Paryżu przez zastępców min1strówspraw zagraniczn ych wielkich mocarstw i innych państw alianckich . ustalono,
ż<:
flota włoska nie może w przyszłości obejmować nowych pancl'rnik ów, lotniskowc
ów,.
okrętów podwodny ch, ścigaczy, łodzi szturmow ych i tym podobnyc
h jednostek ofensywnych (,,żywe torpedy"), oraz że łączny tonaż nie może przekraczać 67.500
ton, nic
wliczając 2 starych pancernik ów, które może :::atrzymać, ale kt{m.'
- po ::użyciu
nie zostaną zastąpione nowymi.
Ogłoszony 22 lipca 19--1-6 roku tekst traktatu pokojowe go z Wiochami
zawiera_
nazwy okrętów, które flota włoska może zatrzymać oraz tych, które zostaną
ro=dziclone między zaintereso wane państwa alianckie, wzgl. - w wypadku nierozdzie
lenia - pocięte na złom.

W myśl tego flota wioska zatrzymuj e:
2 ·.tare pancernik i (,.Andrea Doria" i „Ca10 Duiliu''); -!- lekkie krążownik
i
(,.Giusepp e Garibaldi' ', ,,Eugenio di Savnia", ,,Luigi Cadorna" i ,;Raimond
o Montecuccoli" ); 4 niszc::ycid c ( .. Nicoloso da Recco". ,,Grecale" , ,,Cnahinic re"
i „Gr,1natiere"), 12 torpedowc ów; 20 korwet oraz pewn<} ilość _jednoskk pomocnic
zych,
/

,,AnclrPa Doria" -

,,('aio Duilio"

do obsadzeni a ktc',rych wystarczy 2.500 oficen'>w i maryn,uzy . Lączny stc1n
personć 
lu ustalono na 25.000 ludzi. Siły powietrzn e floty ograniczo no do 200 samolotów
myśliwskich i rnzpo::n,1w czych oraz 1·rn tran,portO \vych. t1cznikow
ych itp. \'\'~:z:ystkic fortyfikac je i umncnitni a nadbrzeżne p0(. llcg,1j0 n.1tychmia stowcmu ::niszczeni
u ..
Oprócz utraty wic;kszej c::ęści po::ostalcj po wojnic floty. tr.1ktat paryski
za-~
przekazan ie wysp Dodek,1nc zu Grecji. Los kolonii włoskich zade,
cydowany zostanie później. podohnic jak jakościowy i ilościowy pod::ial jednostek:.
floty włoskiej. przeznacz onych na ods::kodow ania. S<} to owoce pr:e~r,111e
j wojny,
która przekreśliła ost,1tecznie wlo..,kie sny o „mare nostrum".
decydował także

Jerzy Peytek
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KMDR POR. KAZIMIERZ KRASZEWSKI

ZNISZCZENIE "ROYAL O.AK"
1c·zne opowiadani~, krążyły i nadal krążą odnośnie wyczynu
niemieckiego dowódcy U-4 7 porucznika Priena, który 14- _paź
dziernilrn 1939 roku, w bazie Scapa Flow storpedow al i zatobrytyjski okręt liniowy „Royal Oak".

L
pił

Znana jest opowieść o rzekomym szwajcarskim zegarmisi rzu, mieszkającyrn w Kirk\,,all, stolicy Orkncjów, który, wiosluJąc na maleńkiC'j łódeczce wprmvadził ciemną nocą stalowego rekina, aby ten wypuścił później swe torpedy na drzemiący
na kotwicy okręt. Bezpośrednio po dokonaniu swego dzieła, zegarmistrz ów, miał zostać zabrany do Niemiec przez Priena. Historia
wyqawala się do· tego stopnia prawdopodobna. że w mieście poka.zywano dom, w którym "zdradziecki zegarmistrz miał swój warszfa.L
Mniej znana jest historia samochodu z zapalonymi latarniami, który - jak rzekomo sam Prien miał opowiadać ~- o'świetlir
z lądu pancernik, umożliwiając wycelowanie i wypuszczenie torped.
Pogłoski krążące w Kirkwall dodawały nawet, że samochód ten
prowadził nieznany oficer lotnictwa.
Po ogłoszeniu przez Brytyjską .Admi"ralicję tajnych dokumentów niemieckiego archiwum marynarki wojennej, przychwyconego przez Anglików w Tambach, w dniach kapitulacji Rzeszy„
stwierdzić można bezspornie jak było w rzeczywistości.
W serji dokumentów ostatnio opublikowanych znajduje się
dziennik zdarzeń i dziennik bojowy U-47 osobiście prowadzony przez
Friena. Nim na jego podstawie przekonamy się w jaki sposób Prien.
wykonał swoje zadanie, należałoby się zorientować, co skłoniło niemieckie dowództwo do nakazania przeprowadzenia tak ryzykownego przedsięwzięcia.
W początkowych miesiącach wojny trzeba było za wszelk,t
crnę dać narodowi niemieckiemu jakiś bohaterski wyczyn, któr~r
mógłby potwierdzić wysokie mniemanie o możliwościach marynarki wojcnenj. Wywiad z powietrza i wielokrotne obserwacje okrę
tów podwodnych wykazały, że wejście do bazy Scapa Flow, chronione przez ]:~lokujące kadłuby okrętó'A-', aczkolwiek trudne, nie jest
wcale niPmożliwe do sforsowania. Pow.stał przeto zamiar wysłania,
okr<;tu podwodnego do „paszczy lwa". Cała operacja była osobiście
planowana przez admirała Doenitza. Do celu tego został wybrany
porucznik Prien ze swoim U-47.
,.,
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U-47 przybył pod wyspy Orknejskie.
w zanurzeniu, wychodząc na powierzchnię
dopiero ·wieczorem. W stanie wynurzonym podchodził pod wybrzeże, ażeby ustalić dokładną pozycję „Royal Oak", którego z góry już
upatrzył sobie za ofiarę. W dzienniku bojowym Prien zapisał: ~
,,W czasie między 22.00, a 23.00, Anglicy byli tak uprzejmi, że zapalali wszystkie światła brzegowe, dzięki czemu bylem w stanie
określić dokładną pozycję". Następnego dnia pozostaje znów w zanurzeniu na wschód od vvysp, ' od godz. 04,30 do godz. 16.00. O godz.
19.15 Prien bierze kurs na Holm Sound i idzie na powierzchni około czterech godzil:i ! W tym miejscu o mały włos wyprawa nie koń
czy się tragicznie. Kadłub U-47, zdryfowany prądem, ociera si~
o łańcuchy kotwiczne jednego z okrętów blokujących. Jednak ża
den alarm nie następuje i U-47 wchodzi do Scapa Flow między wyspą.
Lamb Holm i lądem. Znów mówi dziennik: - ,,Jest nieprzyjemnie
jasno. Cała zatoka lśni". Sterując na redę widzi: - ,,Dwa okręty
liniowe stoją na kotwicy, dalej w głębi niszczyciele. Krążowniki nie
są widoczne, przeto atak na tych dużych". (,,Repulse" stał' na kotwicy ok. 450 m. od „Royal Oak".). Z odległości 3.000 metrów,
'Prien strzela trzy torpedy. Jedna z nich trafia „Repulse", powodując lekkie uszkodzenie, dwie uderzają „Royal Oak". Trzy następ
ne torpedy wypuszcza już na ,,Royal Oak< - ,,Po trzech peh1ych
napięcia minutach zjawia się detonacja od strony bliżsżego okrętu
(,,Royal Oak"). Słychać głośny wybuch, trzask i dudnienie. Kolumna wody, ognia i odłamków tryska w powietrze. Cały port podrywa
sygnalizując nagły
najaśnice,
się do życia. Niszczyciele zapalają
ruch we wszystkich kierunkach, a na lądzie 200 metrów ode mnie
samochody warczą wzdłuż dróg. Pancernik był zatopiony, drugi
uszkodzony, druga salwa torped poszła _ już w płomienie. Muszę
stwierdzić, że byłem obserwowany przez kierowcę jakiegoś samochodu, który zatrzymał fię naprzeciw nas, po czym zawrócił i odpisze Prien. To była
jechał pełnym gazem w kierunlrn na Scapa" już godzina Ol.OO, 14 października i parę minut po tym jak „Royal
Oak" otrzym}1ł swój śmiertelny cios. Właśnie wtedy widział Prien
ów samochód, który rzekomo miał mu umożliwić obserwację ofiary.
Swiatła krążących samochodów i najaśnic, jak również niemożność
przeprowadzenia dalszych ataków z powodu zupełnej gładzi powierzchni wody, zadecydowały, że Prien zaczął się wycofywać wśród
ciągłych detonacji bomb głębinowych. W sześć godzin później Prien z
.zanurzenia obserwuje przez peryskop: - ,,Odblask łuny nad Scapa
wjdzi się jeszcze długi czas. Bomby głębinowe są jeszcze rzucane".
Cały ten dzień U-47 spoczyvval, skryty na dnżej głębokości w pobliżu Scapa Fl0w, i jeszcze o godz. 06.00 r~mo 15 października Pricn
.notuje wybuchy bomb hydrostatycznych.
Anglicy, z tej bolesnej dh sjehie lekcji, wyciągnęli odpowiednie wnioski . .Jeszcze akcja ratownicza wyławiania pozostałych przy
żydu trwała, kiedy wszystkie okręty wojenne opuściły Scapa Flow,
udając się do innych, bardziej bezpiecznych baz. Dopiero po upłyW dniu 12

października

·Cały dzień przebywał

~

I

50

-wie kilku mie8ięcy ' reda Scapa została dokładnie zabezpiecwna przed
pcdobnymi niespodziankami. Miejsce kot\viczenia zostało otoczone '
. zagrodami sieciowymi, a dookoła działały stale stacje podsłuchowe.
Jedynym wejściem była „brama" między kilkoma parami okrętów,
przycumowanych do bomów, z podwieszonymi olbrzymimi sieciami
przeciw okrętom podwodnym. Okręt wchodzący musiał dać sygnał
proszący o otwarcie „bramy", wtedy para okrętów rozchodziła się
w pra\vo i w lewo, odciągając sieci i natychmiast wracając na swoje miejsce po przejściu uprzednio zidentyfikowanej jednostki. Próby przeniknięcia przez sieci pod wodą, o ile zawczasu nie były wykryte przez „asdic", hyły skazane na niepowodzenie, gdyż pomysłowo zasto:;owany system sygnałów alarmowych odrnzu określał
zagrożone miLjsce. Jedyny tego rodzaju alarm w ciągu wojny zdarzył się na początku 1944 roku, kiedy „coś" miało sję znaleźć w sieciach wejściowych. Niszczyciele zaczęły obrzucać bombami wskazane miejsce, a z 0krętów liniowych i krążowników pospuszczano barkasy,. które z podwieszonymi ładunkami wybuchowymi krążyły
w poszukiwaniu wrogiego intruza. Obsadzona artyleria lekka i śred
nia okrętowa czekała na wychylenie sję na pmvierzchni kadłub,1.
. .. u-boota". Jednak nic się nie ukaza!o. Kursowały pogłoski o lilipucim okręcie podwodnym usiłują.cym sforsować zagrodę. W rezultacie osądzono, że musiała to " być plątająca się w sieciach jakaś olbrzymia ryba z gatunku rekinów. Dla obrony przed samolotami po zbombardowaniu ,Jron Duke", założono gęstą sieć balonów zaporowych na lądzie, na 9krętach, a nawet na bojach na powierzchni
,vody. Z tą chwilą, Scapa Flow „nieprzenikliwe" od strony wody
; siało się takim samym i od strony powietrza.
Kmdr por. KaZ'imier.z Kraszewski
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WITOLD SUPIŃSKI

ROZWÓJ O K RĘTOWEJ ARTYLERlf
PRZECIWLOTNICZEJ
PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA
amolot pojawił się jako narzędzie wojny równocześnie„
na lądzie i morzu. Już w sierpniu 1914: roku pomyślny raid
lekkich jednostek floty angielskiej w Zatoce Helgolandzkie j
spotkał się z próbami ataków ze strony lotnictwa niemieckiego.
W dalszym przebiegu Pierwszej Wojny światowej lotnictwo brało·
coraz częstszy udział w walce, przeprowadzając zarówno zadania
rozpoznawcze , jak też, szczególnie w końcowym okresie, akcję bombardowania. , Mały zasięg ówczesnych samolotów ograniczał ich
użycie do ciasnych obszarów morskich, takich jak Cieśnina Kaletań
Bombowce o małej szybkości, ni~
Hka, Zatoka :B"'ińska, Adriatyk.
przekraczającej praktycznie 120 km:g., zabierały' ładunek bomb nie
większy niż 500 kg. Metody bombardowan ia były prymitywne. Lekkie bomby wyrzn'cano ręcznie, celując na oko. W dwóch ostatnich
latach wojny pojawiły się proste celowniki, a ci<;żar bomb ~zrósł
do paruset kilogramów, lecz bombardowan ie celów ruchomych ni~
dawało w dalszym ciągu prawie żadnych rezultatów. Działanie mo·
ralne nalotów było jednak już wtedy poważne.
było w.;tawienie dział przeciwlotnicz ych na
Reakcją floty
Konstrukcje podstaw, umożliwiających osiągnięcie du~
okrętach.
pionowego i poziomego, koniecznego do zwnl· ,.
obstrzału,
pola
żego
czania celów powietrznych, nie napotkały na wi~ksze trudności techniczne, lecz problem zwalczania samolotów, poruszających się ze
stosunkowo znaczną szybkością w pl'zestrzeni trójwymiarow ej, był
ciężki do rozwiązania w ówczesnych warunkach.
Pocisk potrzebuje pewnego czasu na przehycie odległości do
celu. Samolot przebywa w tym czasie również p(wną drogę. Tra··
fienie w samolot wymaga więc nadania działu pewnego wyprzedzenia w stosunku do celu. Obliczenie tego wyprzedzenia wymaga
określenia elementów lotu samolotu, z których zasadniczymi są: odległość, względnie wysokość celu, jego szybkość i kierunek. Jeżeli
?kreślenie ~~Nó~h ostatnich elementów może się odbyć z dosyć duzym przybhzemcm na oko (przeciętna szybkość poszczeo-ólnych typów samolotów jest na ogół znana), to odległość musi b~ć zmierzona, zwłaszcu że od niej zal(-.ży takŻ1? odlegk~ść odetkania, która mu-
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·,:;i być nastavv·iona na zapalniku, tak żeby pocisk wybuchł w pobliżu

<Celu.

·

Artyleria morska była w tym szczęśliwym położeniu, że już
długo przed .1914 rokiem posiadała optyczne dalmierze, które po.zwalały na względnie dokładny pomiar odległości, podczas gdy lą
,dowa artyleria przeciwlotnicza musiała posługiwać się początkowo
przeważnie trygonometrycznym mierzeniem odległości za pomocą
dwóch kątomierzy, umieszczonych w znacznej odległości od siebie.
na

Oprócz pomiaru odległości, zaczęto w ostatnim roku wojny stosować także pomiar szybkości i kierunku lotu za pomocą odrębnych
przyrządów. Na podstawie elementów lotu samolotu, zmierzonych
lub określonych na oko, obliczono dane ognia, przy pomocy specjalnych tabel, zastąpionych później przez odpowiednie przyrządy me·chaniczne. W sumie, kierowanie ogn~em odbywało się do 1918 roku przy użyciu szeregu odrębnych przyrządów, obsługiwanych przez
Jiczny personel, co stwarzało możliwość poważnych błędów.
w tych warunkach mało celny.

Ogień

był

Działa przyjęte na uzbrojenie miały przeważnie kaliber 76
choć zdarzały się także kalibry mniejsze.
Część dział była
przejęta z lądowej artylerii przeciwlotniczej i st.anowiła tylko adaptację zwykłych polówek.
Działa typu morskiego posiadały znacznie większą skuteczność dzięki szybkości wylotowej ca 850 ,misek.,
co spowodowało skrócenie czasu przelotu pocisku, oraz większej
szybkostrzelności. na skutek zastosowania zamków pól-samoczyn-

mm,

nych.
,.

Działa przeciwlotnicze były
śródokręciu, na obu burtach, celem
strzału, w ilości nie przekraczające.i

ustawiane na pancernikach na
zapewnienia pełnego pola ob4 sztuk. Krążowniki posiadały
tylko po 2 działa. na większych niszczycielach zmontowano po
jednym dziale. Koncentracja ognia na jedną burtę nie przekraczała więc dla poszczególnych Ókrętów 1 do 2 dział, co w połączeniu
z małą celnością ognia czyniła jego skuteczność iluzoryczną.
Na
moralne działanie nalotów flota odpowiadała obroną, mającą również tylko moralne znaczenie.
Działanie artylerii średniokalibrowej, omawianej poprzednio,
było zupełnie nieskuteczne na małe odległości, nie przekraczające
1.000 m. Dzinla były zbyt mało zwrotne, by móc nadążyć za samolotem, rozwijającym na tej odległości wielką szybkość kątową, poza tym szybko zmieniająca się odległość odetkani6- uniemożliwiała
nastm,vienie zapalników. środkiem zaradczym było umieszczenie na
okrętach po kilka karabinów maszyno)wych, dających ~właśnie nr:.
krótki dystans zadawalające rezultaty. Karabin maszynowy, działając uderzeniowo swymi pociskami, nie wymagał mierzenia odległości od celu i jego przyrządy celownicze :mogły być zredukowane
do prostej muszki, nadającej broni konieczne wyprzedzenie.
Główną wadą karabinów maszynowych· jest ich mała donośność, nie
przekraczająca w praktyce 800 m., a przede wszystkim 1iiewystar-
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pocisków . Jedynie celne trafienie w żywotne.'.
pilota może spowodować strącenie samolotu.
Anglicy pod koniec Pi~rwsze j Wojny światowej skonstmo - wali działko samoczyn ne kalibru 40 mm, wzór 1917, fa"brykacji
Vickersa. Konstruk cyjnie był' to właściwie powiększony karabin
maszynow y, strzelający pociskam i wybuchow ymi o wadze 900 gr
o czułym zapalniku uderzenio wym. Siła niszcząca tych pocisków była tak duża, że trafienie w jakąkolwiek część samolotu powodowało
w większości wypadkó w jego strącenie. Ładowanie taśmowe zapeywniało szybkostrzelność 200 strzałów na minutę. Brak nastawnic
i u życie pocisków smugowy ch, pozwala ł o na stosowan ie równie~
prostych przyrządów celowniczych, jak w karabinie maszynow ym,
a wartość balistycz1rn tej broni i związana z tym doniosłość były·
znacznie wyższe.

czająca skuteczność
części silnika lub w

I

OKRES

MIĘDZYWOJENNY

Lotnictwo nie mogło poszczycić się większymi sukcesam i
wobec okrętów w cza~ie Pierwszej Wojny światowej, lecz zalety no-wej broni nie mogły ujść uwadze bystrych obserwato rów. Wkrótce po zakoi1czeniu dzialai1, Ameryka nie przeprow adzili doświad
czenia na wielką skalę, polegające na bombardo waniu okrętów poniemiecki ch, począwszy cd torpedow ców i okrętów podwodnych~
skończywszy na pancernik u. Bombowc e nadlatywały na zakotwiczone okręty na wysokości kilkuset metrów, zrzucając bomby o wa··
dze od 50 do 800 kg. Rezultaty doświadczeń przekroczyły wszelkie ·
oczekiwa nia, gdyż okazało się, że nawet nowoczes ny pancernik nie
może wytrzymać celnych tra[ie11 cirżkimi bombami lotniczym i.
Wkrótce po tym przeprowD,dzono w szeregu państw doświad
czenia, zapoczątkow,:me w czasie wojny, nad zrzucanie m torped
morskich z samolotó w, które wykazały wielką skuteczność również
i tej formy ataku.
W ywolane wrażeni e było tak duże, że niektórzy teoretycy
nie wahali si~ ogłosić końca floty wojennej. Czynniki oficjalne nie
poszły tak daleko, lecz wszędzie przystąpiono do wzmocriic nia obrony przeciwlo tniczej okrętów. Wzmocni enie obrony biernej jest zagadnienie m odbiegającym od tematu tego artykułu, lecz należy
przypomnieć, że dokonane wzm'Jcnie nie pokładów pancerny ch nastąpiło także ze. wzgl~dn na zwiększenie dow,śności artylerii i zwi9kszenia w związku z tym kątów upadku.
Ilozvvój okrętowej artylerii przeciwlo tniczej poszedł w następujących kierunkac h:
1. ulepszeni e sposobóvv kierowan ia ogniem,
2. zwiększenie skuteczności dział i pocisków ,
3. ilośc10we powi<;kszenie uzbrojeni a.
Udoskona lone dalmierze stereosko powe o bazie 3 i 4 metro-wej poZ\Vóliły na dokładne mierzt.!nie odległości wraz z wysokością _
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\Vprowadzenie centralnego przyrządu do kierowania ogniem, który
automatycznie- obliczał wszystkie elementy ognia zastąpiło dotychczasowe liczne przyrządy i pozwoliło na znaczne uproszczenie czynności przez przekazywanie mechaniczne kątów podniesienia i kie1 unku na działa, których
ohsługa ograniczała się do zgrywania.
,vskazó,vek n.n. tarczach przekaźników.
Metody kierowania ogniem zbliżały się do doskonałości, lecz
riie mogły uwzględnić zmian w elementach lotu samolotu, w czasie
przelotu pocisku. Zmiany te przy klasycznym sposobie bombardo\vania z lotu poziomego nie mogły być duże, lecz przy ataku torpedowym i nurkowym, który rozwinął się w latach późniejszych,
istniały duże możliwości manewru, utrudniającego bardzo strzelanie.
Zwiększenie skuteczności samych dział poszło przede wszystkim w kierunku zmniejszenia czasu przelotu pocisków, co zmniejszało popra;wki na wyprzedzenie i utrudniało manewr samolotów.
Zwiększenie szybkości wylotowej nie było już możliwe, gdyż szybkość 900 m 1sek. osiągnięta już oddawna w działach morskich, stanowiła praktyczną granicę moźliwości technicznych.
Rozwój poszedł w kierunku powiększania kalibru, co dzięki
zwiększeniu obciążenia poprzecznego pocisku, pozwalało mu na lep~ze zachowanie szybkości wylotowej, g tym samym zwiększenie·
szybkości' przeciętnej. Zwiększenie kalibru powiększało rówpocześ
nie skuteczność pocisku. mającego większy promief1 rażenia.
N a drogę zwiększenia kalibru weszli pierwsi Anglicy, wprowadzając już przy samym końcu wojny działa 102 mm. Amerykanie
poszli jeszcze dalej, wprowadzając w r. 1923 działa 127 mm. mające
jednak lufy długości tylko 25 kal. i w związku z tym szybkość wylotową tylko 600 m'sek. W r. 1932 działo to zostało zastąpione armatą o tym samym kalibrze, lecz o lufie długości 38 kal., które zostaje do dziś dnia mi, uzbrojenin. Trudności techniczne związane
z ładowaniem ciężkich pocisków i chęć zachowania dużej szybko~trzelności, spowodowały, że dalsze postępy w tej dziedzinie były
powolne, a w większości wypadków zadawalano się kalibrem około
1 OO mm. Dopiero w r. 1933 Franzuci wprowadzili działo 130 mm,.
a w r. 1938 Anglicy działo 132 mm.
~tandartowe uzbrojenie pancerników i krążowników skła-·
dało się przed rokiem 1930 z 4 dział średniego kalibru, ustawionych
hurtowo na śródokręciu. Później zmieniono podstawy pojedyńcze
na podwójne, zdwajając: tym samym Hość artylerii przeciwlotniczej.
Działa otrzymały maski. często z:imknięte.
.
· .
'
nozwój wprowadzonego w la!ach ~1ę~zyw0Jennych l_otnictwa torpedowego i n.ur kującego, kt~rych uzyc1e zap~'wmało. wielką celność trn f ic>ń, spowodmvał powazne udoskonale~1e _brom m~szynowcj, której dzi,1.łanie w tych wypadkach bfł? dz1ęk1 prost~c~e
celowania i szybkostrzelności znaczni_e skuteczmeJs~~- _Dawny c1ę~
ki karabin maszynowy został zastąp10ny przez 1:aJc1ęzszy kara~11:
maszynowy kalibru 13 mm, który przy teJ. sa°;eJ szybkostrz_elnosc1
p0siadal donośność praktyczną 1.500 m. N1ektore marynarki przy55

~amoczynn e o kalibrze 20 do 25 mm, strzelające pocimi. Powszechn ie zostały przyjęte dziafka samowybuchowy
skami
czynne 37 - 40 mm. Przy ciężkiej broni maszynowe j wprowadzo no
dokładniejsze 1 choć proste celmvniki oraz dalmierze.
Uzbrojenie pancernikó w i krążowników składało się prócz
z 8 działek
średniego kalibru normalnie
dział przeciwlotn iczych
13 mm,
ch
maszynowy
karabinów
h
najcięższyc
12
i
37-40 mm,
względnie w marynarce niemieckiej podobnej ilości działek 20 mm.
Ciężka broń maszynowa stanowiła jedyne uzbrojenie przeciwlotn icze niszczycieli , które posiadały 2 - 4 działek 37 - tlQ mm
i 4 - 8 N. K. M.
Dane powyższe odnoszą się do przeciętnego uzbrojenia okrę:
tów w r. 1939, lecz szereg jednostek, szczególnie tych, które weszły
do służby w ostatnich latach przed wojną, posiadało uzbrojenie
przeciwlotn icze silniejsze, co obrazuje poniższa tabela:
jęły działka

UZBROJE NIE
Nazwa

P R Z E C I W L O T NJ C Z g
Broń

:\a rodo-

Tonaż

wość

rnaszur1011Ja

Pancern iki
Dunkerque

franc·

Scharnhorst

niem.

I

26.500

26.000

I\ YI--

HO

\

Ili - 37
\.X\rI nkm
XVI -17

\I\- IO~

Lotnisk owce
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uzbrojeui a przeciwlo tniczego,
Przeciętne dane techniczn e
.
uzywaneg o w r. 1939 podaje następująca tabela:
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Uwag i: Podstawy pojedyńcze, podwójne i poczwórn e. Szybkość
wylotowa 800 - 1.000 ml sek. Kaliber 8 i 13, pociski
pełne, pozostałe pociski wybuchow e.

DRUGA WOJNA ŚWIATOWA
Przebieg działań wojennyc h wykazał wielkie znaczenie lot·nictwa także i w wojnie morskiej ..Już w trakcie ewakuacj i Dunkierki lotnictwo niemiecki e uzyskało poważne sukcesy taktyczne , wyrażające się zatopieni em znacznej ilości lekkich jednostek , lecz dopforo dalsze lata wykazały, że broń powietrzn a może mieć rozstrzygające znaczenie strategicz ne. Zajęcie Krety przez niemiecki e siły
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powietrzne, a w szczególności wielkie bitwy powietrzno - morskiena Pacyfiku były przykładami możliwości lotnictwa.
Poniższa tabela, przedstawiając stosunek liczby zatopień do-konanych przez lotnictwo dla trzech głównych mocarstw morskich„
obrazuje jego skuteczność:

Straty morskie „głównych mocarstw morskich
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W zestawieniu nie zostały uwzględnione okręty podwodne,
nie zawsze da się stwierdzić przyczyny ich zatopienia. Można
jednak przyjąć, że lotnictwo zniszczyło znaczny ich procent, podobnie jak jednostek nawodnych. Ogólnie bjorąc należy shvierdzić,
że lotnictwo ma na swoim koncie blisko 40 r;;- zatopień.
gdyż

Najskuteczniejszą formą
obrony przecivvlotniczej okazało
się niewątpliwie własne lotnictwo myśliwskie, przede wszystkim
zaokrętnwane na lotnfr-;kowcach. Artyleria przeciwlotnicza odegrała jednak róvmiei doniosłą rolę. W początkowej fazie wojny była
ona często jedyną obroną floty, a w ostatnich latach stanowiła konieczne uzupełnienie zaokrętowanego lotnictwa myśliwskiego, które nigdy nie mogło przeszkodzić przedarciu się choćby części samo-

lotów nieprzyjacielskich do celu.
Skuteczność
artylerii przeciwlotniczej, mierzona ilością
strąconych samolotów nie była duża i nie przekraczała zwykle kilku zestrzeleń w czaEie jednej akcji, co nie mogł0 oczywiście powstrzymać zdecydowanego przeciwnika od wykonania zadania, w szczególności gdy rozporządzał dużymi siłami.
Jednym z rekordzistów
floty alianckiej był nasz „śląz:ik", który w czasie wojny zestrzelił
30 samolotów, z tego 4 w ciągu jednego dnia w 1942 r., w czasie

desantu pod Dieppe, a ogółem nasza marynarka wojenna ma ponad
100 samoloMw na rozkładzie, nie licząc obrony wybrzeża w roku
1939 gdzie straty niemieckie wyniosły 52 samoloty. Podczas bitwy
pod Santa Cruz z atakujących 17() samolotów nieprzyjacielskich.
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110, z czego połowa przypada na artylerię prze-.
.
W ciągu wojny jednak skuteczność ognia stale . wzrastała
B. w ~0(1cowej faz!e operacyj na Pacyfiku, samoloty japońskie tyJkd,
z n.aJw1ększym trudem mogły się przedzierać przez ogień obronny.
Dma 19.VI. 1944 r. w. czasie bitwy pod Guam z 18 samolotów, które
myśliwsk..,ą do okrętów amerykańskich, .
dotarły poprzez ochronę
12 zostało zestrzelonych przez artylerię. Nalot przeprowadzony
~rzez 26 samolotów japońskich w dniu 14.V. 1945 r. na flotę operuJ~cą pod Kiusziu zakończył się strą 1 eniem 19 maszyn przez myśliw
cow 1 6 przez artylerię, tak że tylko jeden samolot dotarł do celu.
Nawet brytyjska marynarka handlowa, której statki były stosunkowo słabo uzbrojone i stosunkowo rzadko tylko pozostanieprzyjacielskiego , osiągnęła pokaźne
wały w " zasięgu lotnictwa
rezultaty, strącając przeszło 200 samolotów, z tego połowę przy
współpracy okrętów wojennych, a resztę zupełnie samodzielnie.
jednak skutkiem artyleryiskiej obrony
Najważniejszym
utrudnianie lotnictwu nieprzyjaciel- ..
zna~zne
było
przeciwlotniczej
skiemu przeprowadzenia akcji. Ogień przeciwlotniczy zmuszał s~molot do bombardowania z dużej wysokości, a przy ataku nurkowym
albo torpedowym, do stosowania na szeroką skalę manewru. Sposoby te są skuteczne, lecz niesłychanie zmniejszają celność. Niezwykła
celność osiągana przez samoloty nurkowe i torpedowe w czasie ćwi
czeń nie została nigdy osiągnięta w warunkach bojowych, k1edy to ,
często zrzucano setki ciężkich bomb i torped nie uzyskując żadnego
trafienia.
Strzelanie artylerii przeciwlotniczej powoduje często, poza
bezpośrednimi zestrze]cniami, liczne uszkodzenia samolotów nieprzyjacielskich. Często większość samolotów, biorących udział w ak-.
cji, wracała postrzelona, co w swych skutkach dawało liczne rozbicia maszyn przy lądowaniu, bądź ich unieruchomienie na dłuższy
lub krótszy okres. w czasie wspomnianej już bitwy morskiej koło
Guam w czerwcu 1944 r., Amerykanie stracili ,w ciągu jednego dnia
90 samolotów, z których większość rozbiła się w drodze powrotnej,
lub przy lądowaniu, na skutek uszkodzei1 zadanych przez japońską
Amerykanie

strącili

ciwlotniczą okrętów.

1

artylerię przeciwlotniezą.

Hozwój okrętowej artylerii przeciwlotniczej w czasie wojny
szedł dwiema drogami, utartymi już od je_j ~owstania. Artyleria
średniokalibrowa osfągn~ła maksimum, na Jakie pozwalała wyporność okrętów, ze względu na duży cięż~r dział i ~muni?ji. Pancerniki amerykafJSkie, które weszły do słuzby w czasie WOJny, lub ZO··

stały przchudowane w c7~asic jej trwania, 01:_I'z~mal~ j_e~nolit~ uzbrojenie, składające się z 20 dzfrd 127 mm. !~~ązowm_k1 _1 lot~1skowc~
otrzymały 12 dział tego kalibru., Pancermk1 brytyJskie naJ~owsze.J
konstrukcji posiadają 16 dział 102 :I1m, podczas .gdy lo_tms~~wce
i pancerniki przebudowane do 20 dział 114 m~. ~iszczyc1ele 1 1m1e
mniejsze jednostki nawodne podobnych rozmiarow, wybudowane.
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"' . tracie wojny otrzymały jako artylerię główną 4 - 6 dział prze- ·
ciwlotniczych 102 - 127 mm. Inne okręty tego typu, które poprzednio wogóle nie posiadały dział średniokaliborwych przeciwlotni,czych, otrzymały po jednym dziale 76 ,- 102 mm.

Dla zwięl{szenia obronności okrętów wojennych (lrzeciw ata·
kom z powietrza, nie zawahano się zamienić aparatów torpl'dowych na działa plotn. Na po.wyższej ilustracji działo przeciwlotnicze umieszcz.o ne na miejscu wyrzutni torpedowych na
niszczycielu OHP. ,,GARLAND" w czasie ostatniej wojny.

Wprowadzenie radaru pozwoliło z jednej strony na wykryzbliżających się samolotów na odległości powyżej 100 km, co
umożliwiało wczesne zaalarmowanie obsług działowych, a z drugiej
strony znacmie zwiększyło skuteczność strzelania, szczególnie do

wanie
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celów niC\vidocznych. Nawet strzelanie do samolotów widocznych
było jednak skuteczniejsze przy użyciu radaru, który pozwaJał na.
mierzenie odległości z dokładnością 30 m i kierunku z dokładnością
do jednej dwudziestej, a więc większą, niż przy użyciu przyrządów·
· optycznych. Zbliżeniowe zapalniki, które automatycznie powodowały wybuch pocisku w chwili gdy mijał samolot, zwiększyły
również znacznie celność.
Szczególni~ rozwinęła się artyleria małokalibrowa, która
była najslrntfcz!1iejsza przy zwalczaniu atak<?w torpedo\ivych i nurkowych, będących najgroźniejszymi. Najcięższe karabiny maszynowe 13 mm zostały w czasie wojny zastąpione w Anglii i Ameryce
przez skuteczniC'jsze działka 20 mm Ocrlikon. Działka 40 mm Bofom
wyparły również z użycia inne typy. Ciężka broń maszynowa zarówno na podstawach poczwórnych, podwójnych jak i pojedyńczych
była ust,awiona na wszystkich wolnych miejscach pokładów i nadtudówek okrętów, dochodząc przy koii.cu wojny do niPzwykle wysokiej liczby.
\
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przeciwlotnicze, skh),dające się z 2 - 3 dział
mały uzbrojenie
76-102 mm i 12-20 mm, a nawet statki handlowe posiadają
1 działo 76 mm i 4 - 20 mm.
Artyleria przeciwlotnicza w czasie swego 30-letniego rozwoju osiągnęła wysoki poziom doskonałości technicznej, nie mogla
jednak .z natury rzeczy rozwiązać problemu strzelania do samolotu
manewrującego, który w czasie przelotu pocisku mógł oddalić się
znacznie od obliczonego „położeni3, przyszłego". Samo zmuszenie salotu d0 manewrowania powoduje znaczne zmniejszenie celności ataku, co jest już pov.rażnym osiągnięciem. Uzupełniając działanie wła
snego lotnictwa- myśliwskiego, artyleria przeciwlotnicza ma donio.: .słe znaczenie, tym donioślejsze, im więk3zą l'olę odgrywa lotnictwo.
Witold

Supiński
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-POR. MAR. FRANCISZEK .JAN WALICKI

WSPÓŁCZESNY SPRZĘT

DESANTOWY
IV

,, ... Doświadczenia wojenne wykazały, że samo lądowanie i uchwyc,enie się brzegu - to jeszcze nie wszystko.' Niemniej trudnym i skomplikowanym zadaniem, niż samo lądowanie, jest zabezpieczenie i zaopatrzenie wysadzonego na ląd desantu. \V warunkach energieznego przeC'iwdziałania wroga jest to rzeczą zupełnie zrozumiałą ... "
Admirał Floty I. S. ISAKOW
(,,Marynarka ·wojenna Z.S.R.R.
w Wojnie Ojczyźnianej'')

ŚRODKI TRANSPORTOWE FLOTY INWAZYJNEJ
(ang. Landing Transport Ships, ros. Transportnyje suda diesanta)
mawiając środki transportowe floty inwazyjnej musimy pamiętać, że zadanie, jakie sobie postawiliśmy nie jest łatwe.

O

Pisaliśmy już o tym w poprzednim numerze „Przeglądu Morskiego"*) w ramach trzeciej części artykułu o współczesnym sprzę
cie desantowym. Dziś jednak podkreślamy to ponownie, zaznaczając, że ogromna rozpiętość tematu i ograniczone' rozmiary artykułu,
pozwolą nam jedynie na zapoznanie się z jednostkami o cechach
najbardziej charakterystycznych, z pominięciem dużej ilości innych,
mniej znanych typów konstrukcyjnych, używanych przez armie so. jusznicze na wszystkich morzach i oceanach świata w okresie II-giej
Wojny światowej.
Zanim przystąpimy d~ omówienia szczegółów, musimy przede wszystkim ok~eślić do czego mają służyć jednostki tej grupy
i jakim powinny odpowiadać warunkom.
Głównym i podstawm,vym zadaniem wszystkich jednostek,
należących do grupy środków transportowych . fl?tY. desantowej,
jest -· jak ·wskazuje już sama nazwa - przew1ez1eme na miejsce

*) ,,PrzcgL1J Morski" Nr. 1/128 (lipicc-sierpień-wrzesici1)
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nych barek, t. j. zaopatrze nie ich w paliwo, amunicję i niezbędny do
ich „życia" sprzęt. W odróżnieniu do wspomnia nych jednostek transport owce sprzętu desantow ego służą jedynie do przewozu barek inwazyjn ych na miejsce akcji i spuszczan ia ich na wodę przy
pomocy specjalny ch urządzeń przeładunkowych-w postaci licznych
kranów, zastrzałów oraz szlupbele k.
Są to jednostki o zwykłej konstrukc ji, przebudo wane najtowarowy ch lub
częściej z szybkobieżnych statków pasażerskich,
Wyposażone
tankowcó w, wchodzących w skład floty handlowe j.
w silny sprzęt przeciwlo tniczy używane były z powodzen iem przy
\Vszystkic h większych operacjac h desantow ych.
Odgryv.rając dużą rolę w akcjach desanto)Wych nie t\.vorzą
jednak transport owce sprzętu desantow ego trzonu floty inwazyjn ej.
Rola ta przypada niepodzie lnie następnej grupie środków transportowych floty desantow ej - licznej i różnorodnej grupie transporto1-vców wo jskoi()ych .
TR_ANSPOR TOWCE WOJSKO WE

Podstawo wym i zasadnicz ym zadaniem wszystkic h jednostek, wchodzących w skład tej grupy, jest przetrans portowan ie silnych formacji wojska wraz z ekwipunk iem, oraz dużych ilości lekkiego i ciężkiego sprzętu techniczn ego w postaci broni pancernej ,
środków transport owych, uzbrojeni a, amunicji i całkowitego zaopatrzenia lądujących oddziałów. Zadaniem tych jednostek jest po
p:rostu przewiezi enie do miejsca akcji głównych sił wojsk inwazyj~
nych.
pisze autor doskonałej
„Doświadczenia minionej wojny A. I. Kilesso - ·wyym
desantow
sprzęcie
snym
książki o współcze
kazały ogromną rolę transport owców wojskowy ch we wszystkic h
Desanty wojsk. anglo-ame ~ywiększych operacjac h inwazyjny ch.
na wybrzeza ch połudmo
Sycylii,
kańskich w Afryce Północnej, na
m, operacje japoń
Spokojny
Oceanie
na
i
ii
wej Francji, w Normand
, niemiecFilipinach
na
i
Indonezji
w
,
Malajskim
Półwyspie
na
skie
kie w Norwegii , i wiele innych, zasługują na specjalną uwagę, z0
względu na kolosalne ilości jednostek transporto wych, biorących.
w nich udział. Setki transportm vców przewoziło japońskie wojska
desantow e, kilk:1dziesiąt jednostek posiadali Niemcy, najwięcej jednak transport owców bvło w posiadani u anglo-am erykanów . W desancie w Afryce Północnej bruło np. udział okoł? 500 jednostek
transport owych różnych typów, na Sycylii - ponad 1.000, w Normandii -- ponad 2.000"*).
W skład tej najlicznie jszej grupy środków transport owych
floty desantow ej wchodzi duża ilość różnorodnych typów zarówno
*) A. I. Kilcsso 1945) - str. 60.
5

,,Sowrcmien nyjc dicsantnyjc suda" (Moskwa - Leningrad
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jednostek floty handlowej, jak też i jednostek o specjalnej konstrukcji, które można by podzielić na d:-vie postawowe grupy:
1. Transportowc e wojska,
2. Transportowc e towarowe.

2\;vykłych

British Official
Ilrytyj,;ki transatlantyk

66

m/s ,,queen Mary" jako
\: okresie 11-rj Wojny Swiatowej.

pasażerski

transportowiec

woj~ka

~l

TRANSPORTOWCE WOJSJiA ( ang. Troop Ships, Troop Transports, ros. Wojskowyje transporty) ·- to duże statki pasażerskie, lub tm;varowo-pasa:~erskie, przeważnie specjalnej konstrukcji, przeznaczone do przewozu silnych zespołów wojska wraz
z uzbrojeniem i zaopatrzeniem. Posiadają one w tym celu ,vygodnP pomieszczenia dla przewożonych wojsk i obszerne ładownie, zaopatrzone w licz:ne i silne urządzenia przeładunkowe.

.

W okresie II-giej Wojny światowej wszystkie największe
liniowce brytyjskie, z „Queen Elizabeth" i Queen Mary" na czele,
pełniły służbę transportowców wojska, jako t. zw. ,,H. M .S. r:rroopships" i .posiadały kolejne numery zamiast nażw dla łatwiejszego
utrzymania Vv tajemnicy ich ruchów·.
transportowce woj8lrnwe, budowane
Aaglo-amerykańskie
hyły swym wyglądem do
zbliżone
\V przeddzień wyhuchu wojny,
zv.,rykłych m0torowcóv, towarowo - prrsażers!dch floty hand.lowej.
Były to jt~dnm~tki wielopokładowe, posiadające wygodne i obszern~
pomieszczenia dla przewozu wojska i ich zaopatrzenia.
7railsportowce brytyjskie typu „Dunera" posiadały np. sześ~
w tym trzy wewnQtrzne, dużą ilość jedno-. dwu- i trzyo:.;cbowych kajut pienvszej i drugjej klasy dla 154 oficerów'sztabo,vych i 20'1 oficerów młodszych oraz pomieszczenia dla 1.150 podoficerów i żołnierzy. N a głóvmym pokładzie, w jego częś~i rufowej
znajdował się lazaret, mogący pomieścić 36 ciężko chorych. Napęd
trn~sportovvc~ stanov1iły dwie turbiny Parsons'a o łącznej mocy
G.COO KM.
Transportowce wojskowe budowane już w latach wojny, a
szczególnie w latar;h 194-1/'1:f:i, posiadają jeszcze większą ładowność
pomieszczef1, aezkohviek budowa ich jest znacznie prostsza. Amerykańskie tran::;portO\vce wojskowe typu „Admirał ,v. S. Benson'
posiadają wyporno8Ć 17.000 ton i przewożą conajmniej 2.000 ludzi
pokładów,

j2dnocześnie.

Przy budowie nowoczesnych transportowców wojska zwracano szczególną uwagę na kwestię naJe:lyiego zabezpieczenia tych
jednostek przed możlhvością, zatonięcia. W tym celu podziclon()
cały k1dlub przy pomocy szeregu wodoszczelnych grodzi, konstruując jednocześnie podwójne dno. Brytyjskie traEsportowce typu
,,Dilwara" posiadają np. aż 9 poprzecznych grodzi w?,d?szczein::rc~,
biegnących od dna aż do górnego pokładu, co oczywwc1e powazme
wzmogło nientnnialność tych jednostek, nawet w wypadku doznania poważniejszych uszkodzei1 lub awarii.
Napęd transportowca typu „I?ilwara" st~nowią dwa motory Diesel'a typu „Doksford" o łączneJ mocy 6.800 KM.
Specjalną uwagę przy budowi~ tr~nsportow~ów woJska zwrócono na odpowiednie rozmieszczeme . 1 urządzema łod:-1 ratunko·wych, przed którymi postawiono za?ame o charakterze me tylko ra-
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lecz które również obarczono odpowiedzialnością za .
sżybkie wyokrętowanie przewożonych wojsk i przetransportowanie:
ich na ląd. \V tym celu zaopatrzono transportowce w znaczną ilośĆ:
łodzi, skonstruowanych w ten sposób,· aby ich spuszczenie na wodt;.
odbywało się jak najszybciej. Brytyjski transportowiec „Dunera''

towniczym.

zaopatrzony został np. w 20 wielomiejscowych łodzi ratunkowych,.
oraz kilka większych motorówek.
Pod względem swych rozmiarów transportowce wojskowe:
dzielą się na: du.i e (o wyporności ponad 10.000 ton), średnie (o wyDo
porności od 3.000-10.000 ton) i małe (o wyp. do 3.000 ton).
grupy jednostek dużych należą brytyjskie transportowce typu „Dunera'·, ,,DiJwara:' i „Devonshire", amerykańskie „Henderson" oraz
najnowsze konstrukcje budowane na terenie U. S. A. Doskonałym
są meksykańskie jednostki
małych transportowcóvv
przykładem
typu „Durando", oraz egipskie „F.l Amira Fawsia", wypierające od
_
2.200 do 2.500 ton.

TRANSPORTOWIEC DESANTOWY.

1 - Dział.i morskie, 2 - artyleria przeciwlotnicza, 3 - szturmowo-desantowe barki·
antena
maszty, 6 zastrzały przeładunkowe, 5 motoryzacyjne (L. C. M.), 4 k.abina nawigacyjna, 9 - szturmowe barki desantowe
komin, 8 radiowa, 7 (L. C. A.), 10 - pomieszczenia obsługi barek desantowych i piechoty morskiej, 11 zbiornik paliwa, 12 - maszynownia, 13 - chłodnia, 14 - pomieszczenia załogi transportowca, 15 - magazyny amunicyjne i żywnościowe, 16 - sprzęt wojenny (samoehodv„
śruba okrętowa.
czołgi), 17 -

Taktyczne elementy transportowców wojska

wyglądają

na-

stępująco:

Ładowność jednostek dużych waha się w granicach od 1.500
-2.000 żołnierzy z pełnym uzbrojeniem, jednostek małych od 400
do 500. Szybkość rzadko przekracza 20 węzłów ( ,,Durando"), osią
gając przeważnie 14-16 węzłów. Uzbrojenie stanowią 2-3 działa.
o kalibrze 100-130 mm., 1-8 automatycznych działek przeciwlotniczych i większa ilość broni maszynowej). Zasięg pływania 10.00u
mil (u jednostek dużych), 3-4.000 mil (u mniejszych).
ł
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Oto_ zesta.wienie głównych rozmiarów i zasadniczyc h elemen,
tow tech~1czno-~aktycznych u typowych, najbardziej znanych transportowcow wo Jska:
Typ jednostki
rok budowu. 111il'jsce

.,Dilmara··
19.17 r
W-ka Brytania

Idług.
I

m.

, sm. ,
m.

l:i8

19

""'· I

W)P· /

!IL

t.

2 motory
7

--

·-

, ll ,050

1944 r.

St~nu Ziedn. A. P.

165

19

D,csel'a
6,800 l{M

--

„Admirał

\V. S. Bcnson"

rodzaj napędu
i moc 1nasziin

I

8

17.000

I

Turbo-elektr.

I

szybkość

w

węzłach

I

~·~1

'

,Móv~i~c o jednostkac h transportow ych floty inwazyjnej, a w
~szc_zegol~osc1 _o transportow cach wojskmvyc h, musimy wspomnieć
o l1czneJ gr:1p1e tr_cmsportrnccóic do przewozu piechoty typu L. S. l.
< ang. Land1,ng Sh1p~ Infantry, ros. Piechotno-- diesantnyje transporty LSI), ktorych głownym zadaniem jest - jak wskazuje już na to
·sama nazwa - prżewiezicnie na miejsce akcji silnych formacji
wojska. Zas~dniczy trzon tej grupy tworzą odpowiedni o przerobicme towarovrn-pasażerskie statki floty handlowej, których nie bę··
dziemy Jednak omawiać szczegółowo, gdyż są one niczym innym,
jak tylko zwykłymi transportow cami wojska, z tym jednak zastrzeJednostki te,
·żeniem, iż służą, wyłącznie do przewozu piechoty.
o wyporności od 7.000-12.0 00 ton, i szybkości od 14-18 węzłów,
przewozić mogą do tysiąca żołnierzy.
Taktyczne elementy transportow ców do przewozu piechoty
typu L. S. I. uzależnione są od typu statków, z których zostały przerobione i są z tego powodu bardzo różnorodne. Uzbrojenie ich skła
da się przeważnie z 2 dział o kalibrze 75--100 mm., kilku automatycznych działek przeciwlotn iczych lub oerlikonów i większej iloś~i
broni maszynowe j.
*
( :wg. La.nding Cargo
TRANSPOR TOWCE TOWJ\ROWE
Transports , ros. Gruzo-dies antnyjc transporty) - tworzą osobną, liczną grupę .środków transportow ych floty inwazyjnej.
jednostki przewr..żnie o specjalnej konstrukcji , zaopatrzon e
to
:Są
w bardzo silne urządzenia przeładur.kowe i obszerne ładownie. Podstawowym zadaniem wszystkich jednostek tej grupy jest przewo:żenie ciQŻkiego sprzętu wojennego i techr~.icznego,. broni pancernej
'i artylerii. Obok jednostek o specjaln,eJ ~u.d~wJe w skład _grupy
transportow ców towarowyc h wchodzą rowmez 1 zwykłe statki flo~y
handlowej, wszelkiego rodzaju tanko";'ce~ oraz tendry.. St~now1~
<me trzon floty transportow ej, bez ktoreJ pr_zeprowadzerue w1ększeJ
operacji desantowej byłoby nie do pomyslema .

2
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Transporto wce towarowe, jako specjalny typ jednostek desantowych, użyte zostały po raz pierwszy w historii walk morskich
w czasie H-giej Wojny światowej. Szybki rozwój budownictw a tego sprzętu datuje się od czasu alianckich operacji desantowyc h w
Afryce Północnej (rok 1942), w których prócz specjalnych barek
transporto1Wo-desantowych użyto dużą ilość zwykłych statków handlowych, przy pomocy których przewiezion o najcięższy sprzęt techniczny w postaci parowozów , wagonów i innych urządzeń kolejowych. Lata 1943-1944 przyniosły niebywały rozrost tej gałęzi budownictwa okrętowego. Wychodzon o bowiem ze słusznego założe
nia, że każda oper2.cja inwazyjna nie ogranicza się tylko do sameg)
lądowania i utworzenja przyczółka za zajętym przez wroga wybrz . . _
Natychmia st po rozszerzeni u zdobytego terytorium zacho(1-j
żu.
konieczność niezwłocznego uruchomien ia warsztatów i fabryk, r..atychmiasto wej naprawy urządzefr kolejowych , elektrowni, a nawet
dróg bitych, które i całą pewnością zostały poważnie uszkodzone:
przez cofające się wojska przeciwnik a.
Charaktery stycznym szczegółem konstrukcy jnym transportowców towarowyc h - jak pisaliśmy powyżej - są bardzo silne
urządzenia przeładunkowe. Według źródeł radzieckich *) niektórn
brytyjskie transportow ce dysponują kranami, zdolnymi do podnoszenia ładunków o wadze 80 ton ( ! ) .
Mówiąc o elementach taktyczno- technicznyc h stajemy wo-bee trudnego zadania. Niełatwo jest bowiem określić szczegółowe
dane wszystkich transportow ców, mając do czynienia z vvielką iloś
cią rozmaitych typów konstrukcy jnych, różniących się zarówno budową, jak i rozmiarami .

I

Transportowie c towarowy typu

„ Victory"

Uzbrojenie omawianyc h jednostek składa się przewaz~uc
z 2-4 dział o kalibrze 75-120 mm, 4-10 automatycz nych działr"k
przecivvlotniczych i dużej ilości broni maszynowe j. Dysponując sto*) A. I. Kilcsso - -Sowremicnny je dicsantnyjc suda -
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jednak duży
a ich nośność (deadwia-ht\
dochodzi do 10.000 ton. Liczba załogi waha się w granicach od
100 ludzi.
~ całej masy różnych typów jednostek transporto\vych na.
szcze~oh;~ uwagę zasługują budowane w okresie wojny na teren i~
?tanow ZJednoczonych A. P. transportowce typu C ( C-l C-2 C-3)
'
'
1 erty " ) , tankmvce typu T (T-1, T-2) i transportmv~c
\..,- 2 .( ,, L'b
1 Er1
typu „Victory", o większej szybkości niż „Liberty".
, ' Poniższa tabelka daje nam porównanie zasadniczych wymiaro~v. oraz głównych elementów taktyczno-technicznych dwu najbard~IeJ char3.kterystycznych jednostek transportowo-to_warowych,
uzywanych w okresie minionej wojny przez anglo-amerykanów:
sun_kowo

małą_ szybkością

(10-16

węzłów), posiadają

zasięg pływama (kilka tysięcy mil),

-

Typ jednos1ki

I

,Ilu~- / "'"'·

.. I .iberiy'·

Ili.

lll.

13-1.0

17 3

!'

\"ictory'·

-1135,0

J 8,9

I

40--

I I'""· I
:,an.

I

Ili.

I

t

-8,5

napędu

'!1or.

111as,pn

ł

lll"s,. paro1rn

7.196
BRT

8,4

rodzaj

2.500 101

--

I

7.612

BRT

I

2 turbiny par.

8.500 I{ \I

I
j

~7)1bkość

w

węzłach

IO -

.

II

15 - 17

I

*
,, ... Oto jesteśmy na pokładzie oceanicznego transportowca'
typu „Liberty" - pisze A. I. Ki_lesso*), omawiając ten rodzaj jednostek. W języku angielskim „Liberty" oznacza ,,'Wolność" tym bowiem mianem nazwali Amerykanie swój pierwszy transportovviec, zbudowany dla przewiezienia wojsk U.S.A. z Ameryki do Europy w roku 1917. W okresie ostatniej wojny budowa transportowców typu „Liberty" osiągnęła niebywale rozmiary, a sto.tki te, wraz
z transportowcami typu ,,Victory", brały udział we wszystkich operacjach desantowych. przeprowadzonych przez anglosasów.
Zewnętrzny wygląd „Liberty" jest miły dla oka, a pochylon:r
dziób i krążownicza rufa nadaje sylwetce charakterystyczne kształ
ty. Gdyby nie las silnych urz~dzeń P:zeła?u.nkowych_ - statki. te
można by przyjąć za szybkobiczne krązowmk1 pomocmcze. 'Yraz.2~
nie to zwiększa niski komin, szaro-stalowy kolor kadłuba 1 ?uza
ilość stanowisk artyleryjskich.
Dużym mankamentem jest niewi,elka szybkość . t~ch _jedn~stek, która nie przekracza 10--:11 w~zlow." Uwzględn1aJąc Je~n~1r
fakt, że szybkość taką uzyskuJe „Liberty . przy pełnym ~bc1ąze
niu i z pomocą tylko jednej maszyny paroweJ o mocy zaledwie 2.500
*) ,,Sowrcmic:nnyjc dicsantnyjc suda'' -
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KM --- trzeba przyznać, iż linie opływowe podwodnej części transportowca opracowane zostały bardzo szczęśliwie.
Transporto wce typu „Liberty" posiadają 5 dużych ładowni,
o ogóln~j pojemności 15.000 m3, z których trzy umieszczone są w
przedniej, dwie zaś w rufowej części statku.
Nic tak dokładnie nie daje pojęcia o rozmiarach transportowca, jak właśnie ładownie. W największej z nich zmieścić się
może z łatwością duża, trzypiętrowa kamienica. Wielka ilość pię
cio-tonowy ch kranów ułatwia szybkie załadowanie i rozładowanie
towarów. Praca przy ładunkach cięższych odbywa się przy pomocy 15 i 60-tonowyc h dźwigów.
Górny pokład transportow ca, a w szczególności jego obszerna część dziobowa, służy jako dodatkowa przestrzeń ładunkowa,
gdzie rozmieszcz a się przewożone towary, umocowując je silnie przy
pomocy specjalnych urządze11 zabezpieczających.
Szczególnie charakterystyczną cechą transportow ców typu
,,Liberty" jest ich wielka ładowność. Dla łatwiejszego uzmysłowie
Aby dostarczyć na '
nj a sobie tego, wystarczą następujące dane:
i przewieziozaładowane
być
mogą
jakie
towary,
wszystkie
statek
ne w ciągu jednego rejsu na jednym transportow cu typu ,,Liberty",
o pojemności
należałoby użyć około 500 wagonów towarowyc h,
ch pocią
załadowany
ciężko
10
15.000 kg. każdy, a więc co najmniej
typu
statek
pojedyńczy
zabrać
mógłby
jaką
gów. Ilość żywności~
,,Liberty", wystarczyłaby na pełne zaopatrzeni e niedużego miasta
o 10.000 mieszkańcach, na okres całego roku. Z metalu, jaki moż
na by przewieźć w ciągu jednego rejsu, zdołanoby zbudować 130150 ciężkich czołgów, lub też kadłuby dla 10 trałowców floty.
Z innych ciekawych urządzeń transportow ca na szczególną
działająca na krótkich
uwagę zasługuje nowoczesna radiostacja ,
i długich falach, oraz doskonały sprzęt ratowniczy w postaci dobrze
lodzi ratunkowy ch i specjalnych 18-osobowy ch
wyposażonych
'
tratw.
Załoga transportow ca składa się z 58 oficerów i marynarzy i
zajmuje wygodne pomieszcze nia w środkowej nadbudówc e. Tu również znajduje się specjalna kabina oficera-arty lerzysty, kierującego
ogniem wszystkich dział transportow ca.
Obok tak niezwykłych zalet, jak duża ładowność, wielka prostota konstrukcj i _i szybkość budowy, - transportow ce typu „Liberty" posiadają jednak wiele cech ujemnych, do których w pierwszym rzędzie należy zaliczyć małą stosunkowo wytrzymałość podłużną kadłuba. Na dużej fali oceanicznej powoduje to silną wibrację, której towarzyszy charaktery styczne skrzypienie . Również
mała szybkość transportow ców tego typu stwarza poważne niebezpieczei1stwo storpedowa nia statku przez okręty podwodne przeciwnika.. .''

•

•

•

transportowe floty inwazyjnej i zapoznaz ich najbardziej charakterystycznymi przykładami, warto
by Jeszcze poznać kilka ciekawszych konstrukcji tego sprzętu, uży
wanych w czasie minionej wojny przez państwa ,,osi", a w szczególności przez niemiecką „Kriegsmarine". Posiadała ona dla celów
transportowych dużą ilość specjalnie w tym celu skonstruowanych
barek transportowych, które holowano z szybkością 6 węzłów. Barki te stanowiły niejako „ersatz" transporto,wców towarowych i topione były dziesiątkami przez radzieckie lotnictwo morskie i pły
wające jednostki' Floty Bałtyckiej.
W okresie II-giej Wojny świato~ej Niemcy przystąpili do
budowy nowych jednostek transportovrych w postaci niewielkich
transportowców· towarowych typu , ,,KT" o standartowej wyporności 800 ton, służących do przewozu zaróvmo wojska, jak też broni
pancernej, sprzętu technicznego i zaopatrzenia.
Rozpatrując środki

jąc .się

Niemiecki transportowiec towarowy typu „KT"

Transportowce typu „KT" posiadały długość 67,0 ~; szero;
kość 11,0 m; wysokość burt około 4,0 mi rozwijały szybkosc do 14,:)
węzła. N a pęd stanowiły dwie maszyny parowe o mocy po 1.200
KM.
Urządzenia przeładunkowe składały s~ę z 4 z_a~trzałów: ..,ctwóch
większych, zdolnych do podnosz~nia ładunkow o c1ęzarze do 00 ton,
.
.
·oraz dwóch mniejszych - o cięzarze po 5 to~.
Uzbrojenie transportowców typu ,,~T . ~tan~w1ły 2 działa
kalibrze 75--88 mm, umieszczone na dziobie 1 rufie, 4 szybk?O
strzelne działka przeciwlotnicze o kalibrze 20 mm, oraz 4 wyrzutme
bomb 0<Yłębinowych przeciwko okrętom podwodnym.
na
, ą aktywność wykazały omawiane transportowce
il , '
·
·
8 zczego 1n
osc,
.
po~azn_ą
~?h
wodach Morza Czarnego, gdzie skoncentrowano
ego skrzydła armn ruem1eck1eJ. Rał dn.
·
·
·
-cel em zabezp1eczema po u ww
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dzieckiemu lotnictwu morskiemu udało się jednak, wespół z jednostkami marynarki wojennej, zniszczyć lub zatopić poważną liczbę tych transportowców, z których niewielu tylko jednostkom udało się przetrwać do końca wojny.

*

*

*

desantowy, o którym mówiliśmy na ła
mach kilku ostatnich numerów „Przeglądu Morskiego" stanowi cał
kowicie nową, nieznaną i potężną grupę jednostek floty wojennej.
światowy charakter minionej wojny, rozgrywającej się na wszystkich morzach i oceanach świata, wymagającej częstego przerzucania silnych kontyngentÓ\V wojska na tereny nieraz bardzo odlegle
i trudne do opanowania, - stworzył konieczność posiadania takiego sprzętu, który by tym warunkom najlepiej odpowiadał. W okresie II-giej Wojny światmvej opracowano cały szereg niezwykle pomysłowych konstrukcji, a doświadczenia wojenne w całej pełni ,vykazały wielkie zalety tego sprzętu i jego doskonale przystosowanie·
się do naj~ięższych nawet warunków.
W artykułach, jakie zamieścili{,my na łamach czterech kolejnych numerów „Przeglądu Morskiego" - zapoznaliśmy się z grubsza z najważniejszymi i- najbardziej charakterystycznymi jednostkami sprzętu desantmvego. Nie ·był to oczywiście pełny obraz floty inwazyjnej, omówiliśmy jednak prawie wszystkie istniejące dziś
typy jednostek desantowych, poznaliśmy ich najważniejsze zalety
i wady, wkroczyliśmy nawet w skomplikowany świat szczegółów
technicznych.
Rzeczą niezwykle trudną było zdobycie odpowiednich źródeł,
na podstawie których moglibyśmy stworzyć pełny obraz tego sprzę
tu. ,Oparliśmy się przede wszystkim 1u,i, ·doskonałej książce radzieckiego autora A. I. Kilesso, o współczesnym sprzęcie desantowym.
a także na licznych wydawnictwaeh zagranicznych, opublikowanych
na terenie Stanów Zjednoczonych A. P. i Wielkiej Brytanii.
z ustaleniem wspólnego
Duże trudności mieliśmy również
Opierając się jednak zarówno na źródłach anglosassłownictwa.
kich jak i radzieckich, zdołaliśmy skonstruować ogólne ramy terminologiczne, nie wykluczając oczywiście poprawek, za które autor
·
powyższej pracy byłby wdzięczny Czytelnikom.
Współczesny sprzęt

Franciszek Jan Walicki) por. mur.
-.
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ST. BOSMAN KAZIMIERZ GORLACH

ARTYLERIA O. R. P. "BŁYSKAWICY"
I

URZ.'\DZENIA DO KIEROWANIA OGNIEM
rtyleria O. R. P. ,,Błyskawicy" składa się z 8-miu dział 102 mm (4''), urr:iesz~zonych ~~ 4-ch podstawach podwójnych (2 _na dziobie i 2 na rufie), 2-ch
dział podwoJnych 40 mm Boforsa umieszczonych osiowo na śródokn;ciu
4-ch działek 20 mm typu „Oerlikon'', z których 2 znajdują się na skrzydłach pomostu, a 2 na nadbudówce rufowej.
Działa 102 mm są działami przechvlotniczymi, pół.iutcmatycznymi, o 'szyhkostrzclności dochodzącej przy dobrze wyszkolonej obsłudze i sprzyjaj<}cych warunkach atmosferycznych do 46 strzałów na minute;. Zamek klinowy o ruchu pionowym, odpalenie elektryczne i mechaniczne, nabój zespolony, pocisk uzb~ojony
w zapalnik zega_rowy. Ponadto każde d::iało posiada mechaniczną nastawnicę
zapalnika.
Działa 40 mm s,1 działami automatycznymi plotn. o dużej szybkości wylotowej i szybkostrzelności. Podobnie d::iałka 20 mm Oerlikon.
Kierowanie ogniem dział 40 mm i Oerlikonów ogranicza sic; do wskazania celu
,
i rozka::ów ogniowych, gdyż działa te nic posL1dają żadnych przyrządów pozw.1hjących na centralne kierowanie ogniem. Każde działo prowadzi ogień indywidualnie
przeciwnie do dział 102 mm, które takie urząd::enia posiadają. Ponieważ działa te
są używane do ::walczania przeciwnika na,vodncgo i powietrznego, powstała konieczność posiadania urząd::ei1 kierowania ogniem do celów powictr::nych i nawodnych. \V- tym celu O. R. P. ,,Błyskawica'' wyposażony został w dwa konżugatory:
morski i przeciwlotniczy.
Całość urządzc11 do kierowania ogniem na O. R. P. ,.Błysbwica" składa si~

A

z nastc;pujących przyrządów:
I. dalmierz - dalocelownik,
2. konżugator plotn,
3. konżugator morski,
·L żyrokorektor przechyłów,
5. radar artyleryjski,
6. automat zaporowy.
\X! artykule niniejszym omówione zostaną urządzenia do kicrov,,ania ogniem
do celów morskich, ze specjalnym uwzględnieniem k?rzyści, jakie ~am daje zasto-.
sowanic dalocclowania i daloodpalania, a więc użycie dalocelownika.
Dalocelownik jest to po prostLL mniej lub wic;cej s~ompliko,,:any przyrząd
celowniczy, umieszczony wysoko na pomoście bojowy!n i. ':yposazony ":' urząokrc;c1e, a na
gl('du na' ekonomiczne użycie miejsca na
·
· d a Ioo d pa Jama.
k'
e wz '<
d zenie
·J , · O R p Blvskawica'' _ jak wszyst ·1e nowoczesne
· l
·
·
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· · · " '
niszczycie u w szczcgo nosCI,
Przyrzad
· Ia ta k zwany d a lmicr~-dalocclownik.
· ten c ara ·teryzuJC
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okręty _
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się tym, że zamiast budować oddzielną podstawę dla urządzeń celowniczych i daloodpalania dalocelownika , przystosowan o odpowiednio podstawę dalmierza, umies::czając na nieJ urządzenia dalocelownika . Takie rozwiązanie jest korzystne ze
:'zglę.du na ekonomiczne wykorzystanie miejsca na okręcie, daje O. K. O.*) bezpo-'
sredn1 kontakt z dalmierzem i dalocelowniki em, zmniejsza obsługę dalmierza O
d\vóch celowniczych.

['- -&-/

.. ;.-i~-:L

l -

działa

Artyleria ORP „BŁ YSKA WICY"
102 mm, plotn/m półautomatyczne, podwójne. 2 - działka 40 mm. plotn. ,,Boforsa", podwójne. 3 działka 20 mm. plotn. ,,Oerlikony", pojedyńcze.

Zanim przystąpimy do omówienia korzyści wynikających z zastosowania
dalocelowania i daloodpalania należałoby zwrócić uwagę na ujemne strony indywidualnego celowania i odpalania dział, a mianowicie:
a) Równoczesne wskazanie celu kilku celowniczym jest trudne.
b) Działa umieszczone stosunkowo nisko, mają ograniczone pole widzenia,
co utrudnia celowanie do dalekich celów. /
c) Lunety celownicze, umieszczone na działach blisko linii wodnej często
ulegają zamgleniu przez pył wodny i bryzgi.
bl.;1d ten może być
d) Każdy celowniczy ma swój błąd indywidualny nieduży, lecz kilka takich znacznie powiększy pole rozrzutu.
e) Jest mało prawdopodob ne, aby celowniczowie wszystkich dział odpalili
w tym samym momencie. Odpalanie dział pojedyńczo skraca okres ciszy na okręcie
i przedłuża zadymienie.
f) Ponieważ wszystkie działa są mniej więcej na tym samym poziomic, dym
z jednego działa przeszkadza w celowaniu drugim.
g) Obserwacja upadku kilku pocisków, odpalonych w pewnych, nawet nieznacznych odstępach czasu, jest na większych odległościach przy słabej widoczności

bardzo trudna.

Zastosowanie dalocelowania i daloodpalania , w porównaniu z indywidualny m celowaniem i odpalaniem dział, daje następujące korzyści:
a) Wskazanie celu jednemu celowniczemu , który znajduje się obok O. K. O.
jest znacznie ~zybsze i łatwiejsze.
*) O.K.O. -
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Oficer

Kierujący

Ogniem.

b) Dalocelownik, umieszczony wysoko na pomoście bojowym, daje lepsze
pole widzenia, co ułatwia celowanie do odległego celu.
c) Lunety celownicze dalocelownika nie są narażone na opryskanie woda.
Specjalnie dobrany dalocelowniczy osiąga wyższy stopie11 wyszkolenia. Indywid~alny błąd celowniczego wpływa w równym stopniu na wszystkie działa, co nie·
zwiększa pola rozrzutu.
d) Ponieważ wszystkie działa są odpalane równocześnie, wszystkie pociski
upadną w tym samym czasie, ułatwiając O. K. O. obserwację upadków. Czas
hwania huku i wstrząsów jest krótszy, co przedłuża okres ciszy potrzebny dalmierzyście do mierzenia odległości i O. K. O. do wydawania rozkazów ogniowych.
e) Dym z wylotów luf w znacznie mniejszym stopniu lub wcale nie przeszkadza dalocclowniczemu w celowaniu ciągłym.
Jak już wspomn.icliśmy, O. R. P. ,,Błyskawie1'' posiada dalmierz-dalocelownik,
który dla uproszczenia nazywać będziemy dalocel0,,nikiem. Posiada on celowanie
rozd::iclonc Ruch pokrętła mechanizmu kierunkmvego obraca za pośrednictwem
transmisji mechanicznej elektryczny nadajnik w konżugatorze morskim, umieszczonym w C. A.*) bezpośrednio -pod dalocelownikiem. Otrzyman,1 w 'ten sposób
wartość kąta kursowego, nadajnik przekazuje na odbiorniki K. K.*~') dział, obracając czerwone ,vskazówki oflbiorników. Wypracov.:ane przez konżugator morski
odchylenie dodaje się za pośrednictwem dyferencjału do K. K., obracając ten sam
nadajnik o wartość odchylenia. \V ten sposób czerwone wskazówki na odbiornikach K. K. dział, zostały przesunięte z pozycji zermvej w odpowiednim kierunku
o wartość: kąt kursowy + odchylenie. Odbiorniki K. K. przy działach posiadają drugą
wskazówkę koloru białego, która jest połączona bezpośrednio z mechanizmem kierunkowym działa i wskazuje K. K. (krąg) działa. Celowniczy K przy pomocy pokrętła kierunkowego zgrywa biaL! wskazówkę z czerwoną, nadając d::iału żądany

K. K.

(krąg).

Ruch pokrętła mechanizmu podniesieniowego dalocelownika w identyczny
sposób przekazuje do dział elewację dalocelownika (kąt pomiędzy osią optyczną
lunety dalocelownika, a płaszczyzną pokładu). \'vypracowany przez konżugator k;:it
celownika zostaje dodany dyfrrencjalnie do clew·acji dalocelownika, dając w wyn_iku
elewację dział. Celowniczy P. działa, zgrywając białą mec!1aniczną wskazówkę odb1or_
ni ka elewacji z czerwoną (elektryczną), nadaje działu żądaną elewację (kąt pomię
dzy płaszczyzną pokładu, a osi,1 lufy).
Uważny Czytelnik zwróci prawdopodobnie uwagę, że opisany wyżej sposób
dalocclowania nic jest zadawalający ze względu na to, że linie celowania dz~ał są
równolegle do linii cclo,vania dalocelownika. By sprowadzić linie celowania dział do
punktu celowania dalocelownika należy wprowadzić do syst~m~ dalocclo':"ania
do
t on:i"'t• g<l)·ż kompltkuJe urzadzema
·,
·.
·
. co Jest
•
LIJemną s r
zasa d rrn.:zo
pewne popraw k 1,
kierowania ogniem.
Rozpatrzmy najważniejsze z tych poprawek. Pierwsza z nich to poprawka na
paralaksę poziomą w kierunku. Jest to poprawka do K. K. dział, wynikająca z fakt~,
Gdyby wszystkie
· Jl· los'c1· od dalocelownika.
·
·
·
'
ze działa są umieszczone w pewnC'j o cg
to znaczne pospowodowałoby
kursowym
kacie
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.
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więks::enie rozrzutu
l · ,_ · d K K i odległości Dla daneJ odlcglosc1 Jest ona naJ-·
·
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zmienia się w za eznosc1 o
większa na K. K. 9Cr, a ::ero na K, K. 0° i 181Y'.
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*) c.A-:-=::.-centrala Artyleryjska.
**) K.K. - Kąt Kursowy.
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Dalocelownik
Działo
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Nr. 1

G2 = Działo Nr. 2
C = Cel
(-)

::::: Kąt paralaksy poziomej

K.K.

=

Kąt

Kursowy

Rys.

Poprawkę tę wypracowuje konżugator morski. By zmniejszyć liczbę nadaj·
ników K. K. i nic komplikować kalkulatora, konżugator wypracowuje średnią popra\vkę dla dział dziobowych i rufowych.
Nastęrmą poprawką jest poprawka na paralaksę pionow,1. Ponieważ linie
celowania od dalocelownika do celu i od działa do celu __ nic są równoległe,
gdyby cclownic::y_ P. dokładnie zgrywał odbior:tiłik elewacji, działo byłoby
wycelowane wzdłuż linii GX (patrz rys.). Aby wycelować działo na cel C, należy
elewację zwiększyć o kąt paralaksy pionowej 0, Wielkość parahksy pionowej zależna jest od wysokości dalocelownika od poziomu działa i zmienia si~ wraz ze
zmianą odległości.

,~a/ cełowmka, G-c=linul ceiowanid dziafo

e

ką

pa rdlćl sy

ceL

pwnowej
Rys. 2.

X
Ze wzgl<::du na małą różnicę wysokości poziomu dział i dalocelownika , na
O. R. P. ,,Błysbwica'' poprawka ta nic jest uwzględniona. Niemniej jednak of. art.
powinien pamiętać o istnieniu paralaksy pionowej, szczególnie przy sprawdzaniu
linii przezierania dalocelownika z linią przc::icrania d::iał. Sprawdzanie to należy
przeprowadzać na odległości 5.000 do 6.000 metrów.
Użycie dalocelownika wymaga jeszcze jednej poprawki, wynikającej z faktu,
że płaszczyzny obrotu dział i dalocelownika są nachylone pod różnymi kątami·,
w różnych kierunkach do płaszczyzny pokładu. Różnica w nachyleniu płaszczyzn
.
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ohrotu powoduje hląd elewacji i kierunku. Błąd w kierunku jest tak mały, że można
go zlekceważyć natomiast błąd w elewacji może spowodować znaczne powiększenie
rozrzutu. Nachylenie płaszczyzny obrotu usuwa się specjalnymi pierścieniami, lub
podkładkami, najwygodniejszym jednak sposobem jest zastosowanie korektorów.
Z trzech wyżej wymienionych poprawek pierwsze dwie są stale i nie zmieniają się przez cale „życie" okrętu, natomiast trzecia - na skutek stosunkowo lekkiej
budowy niszczyciela - ulega od czasu do czasu zmianom. Zmiany te są spowodowane odkształceniami, którym okręt podlega w warunkach służby na morzu.
Zyrokorcktor przechyłów służy do poprawienia kąta elewacji dalocelownika
o przec]1yly okrętu i ustalania w ten sposób kąta położenia celu, potrzebnego do
kal~ulacji w konżugatorze plotn. Ponadto żyrokorektor stabilizuje lunety celownicze dalocelownika w podniesieniu. Stabilizacja lunet polega na tym, że jeżeli
dalocclowniczy P. nada pewien kąt podniesienia lunetom i nie będzie poruszał
pokrętłc111 mechanizmu podniesici1, to żyrokorektor przechyłów utrzyma lunety
.na nadanym podniesieniu, bez względu na kołysanie się okrętu. Urządzenie to
w zn;icznym stopniu ułatwia celow;rnie podczas kołysania się okrętu, szczególnie
do samolotów, których szybkość kątowa w płaszczyźnie pionowej jest znaczna.
Na dalocclo,.vniku znajduje się wyłącznik, który pozwala na wyl.:iczenie
stabilizacji, włączmic tylko na lunetę kierunkową. lub na obie lunety. Stabilizacji
obu lunet używa się tylko do strzela11 plotn., lunety kierunkowej do strzcla6.
morskich. Do strzeb11 morskich nie używa się stabilizacji lunety podniesieniowej.
ze względu na to, że celowanie do celów morskich, w porównaniu do celowania
do celów powietrznych, jest łatwe, gdyż celowniczy ruchami pokrętła podniesieniowego kompensuje zasadniczo tylko przechyły okrętu.
Użycie stabilizacji lunety podnicsicniowej unicmoiliwia dalocclowniczcmu
wyprzedzenia w podniesieniu i utrudnia zgrywanie odbiorników
dawanie
elewacji przy d::iale. Natomiast stabilizacja lunety kierunkowej w znacznym stopniu
ul.1twia celowanie ciągłe w kierunku, gdyż cel zawsze znajduje się w polu widzenia
lunety. Przy dobrej pogodzie, gdy nic ma fali, do strzcla11 morskich można nie
używa ć żyrokorcktora przechyłów.

St. bosman Kazimierz Go!lach
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WIADOMOŚCI TECHNICZNE

RADAR
III

ZASTOSOWANIE WOJENNE I POKOJOWE

W

poprzednich artykułach poznaliśmy zasady działania radaru i w głównych
zarysach techniczną stronę zagadnienia, co pozwoli nam obecnie zrozumieć
możliwości zastosowania urządze11 radarowych w czasie wojny i w czasie

pokoju .
Fale o częstotliwościach stosowanych w urządzeniach radarowych rozchodzą
się po linii prostej, podobnie jak falc świetlne. Wynika z tego, że „pole widzenia''
radaru ograniczone jest linią horyzontu. \'viclkie odległości wchodzą w rachubę przy
wykrywaniu wysoko lecących samolotów lub przy obserwacji odległych celów z sa'
molotu.
Przy obserwacji celów naziemnych, względnie nawodnych, za<;ięg działania pro.mieni radarowych jest zależny od wysoko{.ci anteny. Możemy budować wysokie anteny dla stacji brzegowych st2.łych, ale na okn;tach jesteśmy ograniczeni wysokością
masztu. Również stacje ruchome nie mog,1 mieć zbyt wysokich masztów anrcnowych.
Następna trudność konstrukcyjna, to rozmiary anteny Ahy uzyskać wyra:.ny
zarys celu na ekr,rnie czyli „ostry obraz'', jak mówimy w fotografii, snop promieni
radarowych musi być skupiony (od 0,5" do Y'). Dla uzyskania skupionego snopu
musimy budować anteny o dużych rozmiarach, wzglę<lnie skracać długość emitowanej fali. Przy bardzo krótkich falach (około I cm) ohraz na ekranie zostaje zamglony w czasie ulewnego deszczu lub gęstego śniegu, gdyż deszcz i śnieg przy bardzo krótkich falach dają odbicia echa na ekranie.
Konstrukcja obrotowej anteny o szerokości kilku metrów nic jest zadaniem
łatwym. Największe anteny mogą być na stacjach brzegowych i na dużych okrę
tach, lecz na małych okrętach, a tymbardziej na samolotach antena nic może być
duża, co odbija się niekorzystnie na „ostrości" otrzymywanego obra:.u.
RADAR W OBROl'ffE PRZECIWLOTNICZEJ
Już w czasie wojny nalot nieprzyjacielskich bombowców mógł być wykryty
z odległości 100 mil. Zasięg stacji ostrzegawczych wzrasta stale i w obecnej chwili
trudno podać graniczne możliwości z:,1sięgu ostrzeżenia. Z chwilą :.bliżenia się sił
powietrznych atakujących, zadania radaru i<lą w dwu kierunkach:
I. skiedować własne lotnictwo myśliwskie i doprowadzić indywidualnie każdy
samolot na taką odległość, by na dany sygnał myśliwiec mógł uruchomić własny
radar, względnie ::obaczyć cel,.
2. kierować automatycznie ogniem artylerii pr:eciwłotniczcj.
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W miarę doskonalenia sprzętu radarowego zadania te były wykonywane przez:
radar coraz sprawniej. Z chwilą, gdy procent strat przekroczył 15 proc., masowe naloty musiały ustać. Zdemoralizowanego pilota mógł zastąpić tylko automat niewraż
liwy na straty. Pociski rakietowe V przyjęły na siebie zadanie nalotów na Londyn.
Jednak gdy precyzja ognia artylerii przeciwlotniczej kierowanego radarem sprawiła,
że w styczniu 1944 roku z dziennej porcji 105-ciu V, skierowanych na Londyn tylko 3 doleciały do celu, ataki pocisków rakietowych przestały się po prostu:
kalkulov,:ać. Radar poza tym ·śledził tor pocisków rakietowych od chwili ich startu
i w sposób dokładny informował lotnictwo angielskie, gdzie należy szukać
wyrzutni.

.. ..

i

,.;

i

Antena radaru nawigacyjnego na szczycie
masztu polskiego okrętu wojennego

Technika obrony przeciwlotniczej na morzu jest daleko bardziej zloiona. Cen· ć nie tylko szybko~ć i kierunek .ata· musi· uwzg Ię d ma
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ZWALCZANIE OKRĘTÓW PODWODNYCH
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Przeciętne straty dzienne zatopionego tonażu w roku 1942 wyrażały się cyfrą
16.000, mimo zastosowania wszelkich stojących do dyspozycji środków przeciwdziałających. Akcja przeciw okrętom podwodnym wiązała duże siły lotnicze i jeszcze
więcej okrętów eskortujących konwoje, a mimo to transportowce ginęły, a ilość
okrętów podwodnych rosła.
W tej beznadziejnej sytuacji na scenę występuje radar. Okręt podwodny nie
może stale przebywać w zanurzeniu. Konieczność naładowania baterii, przewentylowania pomieszczeń, a wreszcie przejścia do odległości rejonu działania, zmuszają
okręt podwodny wynurzyć się. Ma to miejsce zazwyczaj w porze nocnej. Samolot
z radarem wykrywającym widział jednak wynurzony okręt podwodny, który nie
_podejrzewając zbliżającego się niebezpieczeństwa, stawał się łatwą zdobyczą.

Gdy Niemcy zrozumieli, co się dzieje, zaczęli gorączkowo pracować nad skon:struowaniem. aparatu, któryby ostrzegał, że okręt jest oświetlony niewidocznymi promieniami. Zaopatrzenie okrętów podwodnych w takie aparaty alarmujące okręt, że
jest „oświetlony~· radarem, odniosło swój skutek. Ilość zniszcz.onych okn;tów podwodnych zmalała, a lotnicy meldowali, że natychmiast po wykryciu celu, punkcik
::świetlny, ' sygnalizujący wykryty okręt, niknie z ekranu radarowego.

"

W tym jednak okresie technika radarowa wprowadziła znacznie krótsze, nieznane dotychczas fale, i aparaty ostrzegawcze na okrętach podwodnych przestały
znowu działać i w ciągu maja, czerwca i lipca 1943 roku zniszczono 100 okrętów
podwodnych.
Technicy niemieccy znowu otrzymali zadanie zmodernizowania aparatu ostrzegawczego. W ręce niemieckie wpadł radar wykrywający, starego typu. Badając ten
.aparat Niemcy doszli do przekonania, że pewna nieznaczna przeróbka uniemożliwia
wykrycie promieni wysyłanych przez ten radar za pomocą ich aparatów ostrzegawczych. Ulepszono więc odpowiednio aparaty ostrzegawcze i wmontowano je
1ytułem próby na kilka okrętów podwodnych. Traf chciał, że w rejonie działania
-tych okrętów podwodnych operowały samoloty angielskie ze starym radarem, na
których również tytułem próby, wprowadzono poprawkę, którą wykryli niemieccy
technicy. Okręty podwodne wróciły z prób pełne opowiadań o promieniach wykrywanych przez nowe aparaty ostrzegawcze, a których stare aparaty nic były w stanie
wykryć. Otucha wstąpiła w serca podwodników niemie~kich, ale w rzeczywistości
okręty podwodne ginęły nadal, ponieważ samoloty były wyposażone w radarowe
urządzenia o innym zakresie fal.
Niemcy robili różne przypuszczenia. Jedni twierdzili, że aparat ostrzegawczy
-promieniuje energię wykrywaną przez samoloty, inni przypuszczali, że Anglikom
udało się skonstruować odbiornik, wykrywający fale cieplne lub falc z zakresu
promieni podczerwonych. Na okręty podwodne montowano coraz inne typy urzą
<lzeń ostrzegawczych,~ mimo tego jednak ginęły one nadal bez śladu.
Naukowa ekspedycja wyruszyła w morze w początku 1944 roku na 2-ch okrę
iach podwodnych, wyposażonych we wszelkie możliwe przyrządy do wykrywania
tajemniczych promieni. Jeden z tych okrętów zginął po 13 dniach, drugi przetrwał
zaledwie 9 dni.
Doniosłą rolę odegrał radar w zagadnieniu ochrony okrętów w konwoju. Radar
uniemożliwił ataki okrętów podwodnych w stanie wynurzonym w nocy lub w złej
widoczności. W dużych konwojach źródłem poważnych strat były zderzenia okrę
tów w nocy, szczególnie gdy konwój został zaatakowany przez nieprzyjaciela. Radar zapobiegał również odpadnięciu pojedyńczych okrętów z konwoju w warunkach
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Takie przewidywania linii hrzegowej były robione w dużej ilości przy przygo·towaniach do inwazji, aby zapewnić dokładne lądowanie poszczególnych barek desantowych na nieprzyjacielskie \'.rybrzcżc.

'

Zamiast robienia żmudnych teoretycznych wykresów przewidywanej linii brzegowej istnieje łatwiejszy sposób robienia zdjęć obrazow radarowych W)' brzeża z okrę
tu i nastnmie zestawienia kolejnych zdjęć. \Y/ wyniku można otrzymać ciągfy zarys
linii brzegowej na całej interesującej nas trasie. Posługując się następnie tak opracowaną trasą, okręt nic będzie miał najmniejszych trudności nawigacyjnych, nawet
w najgorszych waru~kach widoczności.
Istotne znaczenie dla nawigacji radarowej mają boje. Radar nie wymaga, aby
boje świeciły, natomiast dla lepszej widoczności ważny jest kształt boi. Stożkowa
hoja np. jest niekorzystna z punktu widzenia radaru.
Dla uzyskania wyraźnego
echa boja musi mieć wyraźnie zaznaczone płaszczyzny. Dla wyraźnego odróżnienia
lboi od okrętu wskazane jest geometryczne ich· rozstawienie.
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sukcesy radaru w czasie ostatniej wojny w dużym stopniu należy
czynnikowi zaskoczenia. Rozwój nowej techniki u aliantów miał tak.
gwałtowne tempo, że Niemcy i Japończycy nic mogli dotrzymać kroku i nawet nic
byli w stanic opracować skutecznych środków przeciwdziałających. W czasie pokoju
wszystkie kraje będą niewątpliwie pracować nie tylko nad doskonaleniem radaru
do celów nawigacyjnych, lecz również nad nowymi zastosowaniami do celów wo-jennych i strona walcząca, która nie opanuje w sposób doskonały techniki radarowej, mo~c znaleźć się w przykrej sytuacji krótkowidza, który zgubił swoje okulary_
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roblem stworzenia poprawnej polskiej terminologii. morskiej
przed wojną doniosłym i palącym zagadnieniem. Są
lepiej byłoby stworzyć na razje polskie słownictwo
morskie mniej doskonałe, a potem stale je uzupełniać i poprawiać,
niż czekać latami na idealne. Przez ten czas bowiem, młody narybek morski może zupełnie niepotrzebnie przyswoić sobie tę obrzy~liwą holendersko-niemiecką gwarę marynarską, która wcale nie
Je~t n~1ędzynarodowym językiem marynar~y. jak to sobie niektórzy
na1w111e wyobrażają. Jest pewna znikoma ilość „międzynarodo
wych" terminów, których pisownia lub wymowa jest podobna, jak
np. kil, ma.szt, reda i t. p., jednakże gros terminów angielskich czy
francuskich jest zupełnie niepodobne do terminologii holendersko niemieckiej. Całe szczęśde, że grono entuzjastów tej gwary powoli
się zmniejsza.
W języku polskim pierwszym słownikiem żeglarskim był załącznik do „Współczesnej żeglugi Morskiej" (1920 r.) gen. Mariusza
Zaruskiego. Niestety, słownik ten na wiele lat ugruntował u nas
powyższą gwarę. Następnie w 1921 roku, inż. K. Stadtmiiller usiłuje stworzyć polskie słownictwo morskie, jednakże terminy jego są
Po dalszych różnych próbach
~byt szta.czne i nie przyjmują się.
dopiero ówczesna Liga Morska i -Rzeczna powołała w Warszawie
komisję terminologiczną, która zajęła się systematycznymi opracowaniami poszczególnych działów, wynikiem czego było ukazanie
Eię w 1929 roku zeszytu pierwszego, pn. ,,Statki i teorie statku"
{Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy). Drugi zeszyt - ,,Statek żelazny" (1930 r.), trzeci - ,,Statki żaglowe, maszty, liny i ża
gle" (1931. r.) - są wynikiem dalszych prac tej komisji. Następni~
komisja ta przeobraziła się w Komisję Terminologiczną Morską,
przy Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie i wydała nastę
pujące zeszyty: czwarty ~ ,,Porty morskie" (1933 r.), piąty ,,Nawigacja" (1936 r.), oraz szósty- "Praktyka Morska" (1936 r.).
Będące w opracowaniu zeszyty: 7, 8 i 9 - nie zdążono wydać
przed wybuchem wojny, a szkoda, bo zeszyt siódmy - ,,Statek
drewniany", opracowany przez inż. A. Garnuszewskiego został oddany do druku. Zeszyt ósmy miał stanowić referat kmdr. ppor.
A. I!eymana pt. ,,Marynarka Wojenna'.', a dzie':iąty - r:fera~}:pt.
mar. s. s. inż. J. Woźnickiego pt. ,,Dział techmczny naw1gacJ1 .
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Nie ma jednak żadnego dzieła ludzkiego bez błędu, więc i tuwkradł się szereg różnych nieścisłości i braków. Niektóre spostrzeżenia i uwagi o tym „Słowniku Morskim" podałem w artykule
pt. ,,O słownictwie morskim", zamieszczonym przez „Dziennik Bał

taj

tycki" w Nr. Nr. 181 i 182, 5-go i 6-go lipca 1.947 r., do którego odzainteresowanych.
Nie został jeszcze opracowany dział sportu żeglarskiego,
czyli yachtingu. Za 'Wyjątkiem żaglowca szkolnego „Dar Pomorza", prawie wszystkie pozostałe żaglowce są yachtami, nad którymi patronuje Polski Związek żeglarski.
I rzecz dziwna, że właśnie polscy sportowcy, stosunkowo ma~
ło stykający się z zagranicznymi maryr:arzami, -- są entuzjastami
obcej gwary i lubują się w halsach) szkotach) salingach) wantach,
knagach, szaklach) dryflwtivach i t. d. Dlatego należałoby rozpoażeby młodzież wstępująca do
cząć pracę właśnie od tego działu,
klubów żeglarskich nie potrzebowała podtrzymywać tej szkodliwej
dla mowy polskiej tradycji.
Z inicjatywy Morskiego Stowarzyszenia Technicznego w
Komisja Organizacyjna
Gdańsku, dnia 24 lutego br. wyłoniła się
reaktywować Morską
ma
która
Bomasa,
inż.
przewodnictwem
pod
Komisję Terminologiczną. Należy więc życzyć tej Komisji owocnej
pracy, ażeby współpracując z Marynarką Wojenną i Polskim Związ
kiem żeglarskim, w pierwszym rzędzie dokładnie zrewidowała oraz
uzupełniła wyżej wymieniony „Słownik Morski".
W ten sposób uniknie się niepotrzebnej straty czasu i wpajania gvvary marynarskiej uczniom Państwowych Szkół Morskich,
oraz Kursantom Państwowego Centrum Wychowania Morskiego.
Wspomnę jeszcze o „Książeczce Marynarza" wydanej w Londynie (1944 r.) przez Kierownictwo Marynarki Wojennej. I tutaj
terminy gwarowe pomieszane są z poprawnymi, i tak na przykład
obok dziobnicy (stewy przedniej), tylnicy (stewy tylnej)~ stępki
(kila) - mamy ))wręgi"') które mają odpowiadać „żebrom" kadłuba
statku. Należy jednak pamiętać, że niem. ,,Bodenwrange", to nie
żebro, lecz dennik (złącze końców żeber ze stępką).
Odnośnie wypowiedzeń się autorów w Nr. Nr. 1 i 2 „Przeglą
du Morskiego" z br., uważam, że termin „niszczyciel" jest zupełnie
poprawny i odpowiada ang. ,,destroyer", czy niem. ,,Zerstorer",
b°"riem termin „kontrtorpedowiec '; jest dzisiaj już naprawdę przesyłam

starzały.

„Tauchboot"
Słowo „nurkowiec" odpowiada niemieckiemu
i oznacza niestosowany już typ okrętu podwodnego, nieposiadające
go zbiorników balastowych, lecz zanurzającego się przy pomocy
śrub i sterów głębokościowych.
Wreszcie tak „tankowiec", jak i „cysternowiec" nie są terminami odpowiednimi. ,,Słownik Morski" wprowadził termin „statek zbiornikowy", lub „zbiornikowiec", odpowiadający ang. ,,tankship".
Jan Gajewski
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FLOT Y ŚWIATA
AKTUALN E ZESTAWIE NIE NA ROK 1947
OPRACOWAŁ

Copyright,

1947,

MIECZYSŁAW

by

„Przegląd

STEIFER
Morski"

LOTNISl{ OWCE ESKORTOWE
LOTNISKOWCE WODNOS AMOLOT ÓW·
. K onicczność posiadania specjalnego typu lotniskowca - eskortowego - wy-lonila się we flotach alianckich w 2-gim roku wojny. Niedostateczn a ilość posiadanych wówczas przez \Vielkc1 Brytanię i U. S. A. lotniskowców floty oraz duże
straty poniesione w tych okrętach w toku wojny, wraz ze zwiększoną akcjc1 okrętów
podwodnych i długodystansowych bombowców „osi" zmusiły admiralicje alianckie
do szybkiego rozwic12ania braku lotniskowców przez, przebudowę szeregu statków
handlowych. Pomysł ten nie był nowy, gdyż pierwszy na świecie lotniskowiec
pokładowy „Argus" został właśnie przebudowan y ze statku pasażerskiego „Conte
Rosso". Krótki czas potrzebny do przebudowy, niskie koszty takiej jednostki w stosunku do wysokich kosztów budowy lotniskowców floty (lotniskowiec eskortowy
klasy „Commencem ent Bay" - 11.000.000 dol., lotniskowiec floty, klasy „Essex" 69.000.000 dol.) i inne zalety zapewniły temu typowi lotniskowca niez~vykly rozwój.
Same floty alźanckie posiadały w chwili zakończenia wojny 118 lotniskowców eskorto1vych, mogc1cych pomieścić na pokładach ponad 2.500 samolotów. Obecnie lotniskowce eskortowe ze względu na zmienione warunki i duże koszty utrzymania są
powoli wycofywane z szeregów flot wojennych.

Officia! U.

s. Navy Photograph

U. S. S. ,,LONG ISLAND"
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LOTNISKOWCE ESKORTOWE
FRANCJA
Dixmunde
szybkość: 16,5 w.
wyporność: 17.000 t.
uzbr.: 3-102 pl, 8-20 pl,
rok b'.ldowy: ? (1941) ?
4-nkm pl.
maszyny: 8,500 KM
wymiary: 151 X21 X8,5
Samolotów: 20 do 30
Uwag a. Jest to przekazany marynarce francuskiej 9. IV. 1945 ex-HMS
Bi ter.

HOLANDIA
Karci Doorman
uzbr.: 2-102 pl, 6-40 pl,
16-20 pl,
Samolotów: 20

szybkość: 17 w.
wyporność: 14.00.0 t.
rok budowy: ? (1943) ?
opancerzenia nie posiada
maszyny: 9,000 KM
wymiary: 160X20X8

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI POŁNOCNEJ
Badocng Strait, Bairoko, Błock Island, Cape Gloucester, Commencemcnt
Bay, Gilbert lslands, Kula Gulf, Mindoro, Palau, Point Cruz, Pugct
Souml, Rabaul, · Rendova, Saidor, Salerno Bay, Siboncy, Sicily, Tinian,
Vella Gulf,
szybkość: 20 w.
wyporność: 12.000 t.
uzbr.: 26-40 pl, ?-20 pl,
rok budowy: ? 1944-45) ?
Samolotów: około 30
masz.: 16.000 KM
wymiary:) 68,5 X 22,8 X 9
Chenango, Santce, Suwanee
szybkość: 18 w.
wyporność: 14.000 t.
uzbr.: 2-127 (PL), ?-40 pl,
rok budowy: ? (1939) ?
?-20 pl,
masz.: 13.500 KM
wymiary: 160X22,8X9
Samolotów: około 30
Admirality lslands, Anzio, Bougainville, Cape Esperancc, Corregidor,
Fanshaw Bay, Guadalcanal, Hogga.tt Bay, Hollandia, Kadashąn Bąy,
Kasaan Bay, Kitkun Bay, Kwajalcin, Lunga Point, Makassar Str., Manila
Bay, Marcus Island, Matanikau, Mission Bay, Munda, Natoma Bay,
Saginaw Bay, Sargent
Nchenta Bay, Pctrof Bay, Roi, Rudyerd Bay,
Bay, Savo Island, Shamrock Bay, Shiplcy Bay, Sitkoh Bay, Steamcr Bay,
Takanisbay, Thctis Bay, Tripoli, Tulagi, White Plains, Windham Bay.
uzbr.: 1-127 (PL), 24-20 pl,
szybkość: 18 w.
wyporność: 6. 730 t.
(część zamiast 1-127, ma
rok budowy: ? (1943-44) ?
8-40 pl.)
maszyny: 11.200 KM
wymiary: 151 X24X6
Samolotów: 21
Altamaha, Barnes, Boguc, Breton, Card, Copahce, Core, Croatan, Nassau,
Prince William.
szybkość: 16-16,5 w.
uzbr.: 1 lub 2-127 (PL) ?-40 wyporność: 10.000 t.
rok budowy: ? (1941-42) ?
pl, ?-20 pl.
maszyny: 8.~00 KM
wymiary: 151 X21 X7
Samolotów: 21
wyporn.: I-12.450, II-13.455 t. szybk.: 17 w.

WIELKA BRYTA~IA
maszyny: ?
wymiary: I-164,5X21 X7
Campania, Vinclex
II-160X20,7X7,6
uzbr.: ?-40 i 20 pl.
rok budowy: ? 1943) ?
Samolotów: 20
Uwag a : Szereg lotniskowców eskortowych, otrzymanych przez Wielką
Brytanię od Stanów Zjednoczonych A. P., na zasadzie „LendLease'', został wycofany ze służby i zwrócony USA.
Na str.

następnej

przedstawiono sylwetki

następujących

jednostek:

1 - ,,Admirality Islands" (U. S. A.), 2 - ,,Badoeng Strait" (U. S. A.), 3 - ,,Chenango" (U. s. A.), 4 - ,,Altamaha" (U. S. A.), 5 - ,,Dixmunde" (Francja), 6 - ,,Karel Doorman" (Holandia).
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LOTNISKOWCE WODNOSAMOLOTÓW
FRANCJA
Commandant Teste
szybkość: 20,5 (21,4) w.
wyporność: 10.000 t.
uzbr.: 12-100 pl, 8-37 pl,
rok budowy: 1927/29/32
12-nkm. pl.
opancerzenie: LW-50, WD-?, P-36, Art.-X
Samolotów: 26 hydropl.
masz.: 21.000 KM
wymiary: 156X27X6,9
· 4 katapulty.
U w ag a: zatop. 27. XI. 1942 w Tulonie został wydobyty i będzie przebudowany na lotn. eskortowy.

JUGOSŁAWIA
Z maj
uzbr.: 2-88 pl, 2-40 pl,
Samolotów: 10 hydropl.

wyporność:

1.870 t.
rok budowy: 1928/29/30
wymiary: 76X13,7X3,6

szybkość:

15 w.

maszyny: 3.260 KM

STANY "ZJEDNOCZONE. A. P.
szybkość: 18 w.
wypornosc: 8.625 t.
Curtiss, Albemarle
rok budowy: 1938-9/40/41-2
uzbr.: 4-127 (PL), 2-76 pl,
opancerzenie: nieznane.
?-40 pl,
maszyny: 10.000 KM
wymiary: 160,5X21X?
Samolotów: 25 hydropl.
S:?ybkość: 18 w.
wyporność: 9.090 t.
Currituck, Norton Sound,
Pine Island, Salisbury Sound rok budowy: 1940-41 (43-44) 44-45
opancerzenie: nieznane.
uzbr.: 4-127 (PL), 2-76 pl,
maszyny: 10.00 KM
wymiary: 165X21X?
?-40 pl.
Samolotów: 25 hydropl.
Chancleleur, Cumberland, Sound, Hamlin, Kennth Whiting, Pocomoke,
St. George, Tanger.
szybkość: 16,5 w.
wyporność: 8.000 t.
uzbr.: 4-1:U (PL), -?
rok budowy: ? /1939-40-1-2/"!
Samolotów: ?
opancerzenia nie posiada.
maszyny: 8.500 KM
wymiary: 149,5X21 X7

Z. S. R. R.
Stalin
uzbr.: nieznane
Samolotów: 12 do 22 hydr.

wyporność:

9.000 t.
rok budowy: ?/1937/39
wymiary: nieznane.

szybkość:

30 w.

maszyny: ?

WŁOCHY
Giuseppe Miraglia
uzbr.: 4-102 pl, 4 nkm. pl.
Samolotów: 20 hydropl.
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szybkość: 21 w.
4.880 t.
rok budowy: 1917/23(27
maszyny: 12.000 KM
wymiary: 121 X15X5,3

wyporność:

©
®
©

©
:
Na powyższej tablicy przcdstawioP-c !:ylwetki następujących jednostek
A -

,,Curtiss"

(U. S. A.),

1

D -

(U. S. A.),

,,Comma ndant
F -

Uwaga:

B -

,,Currituc k

(U. S. A. ), C E - ,,Zmaj"

Tcste" (Francja) ,

,,Chandc lcur''
Qugosławia),

,,Giusepp e Miraglia" (Włochy).

Rysunki lotniskow ców eskortow ych
utrzyman e w jednakow ej skaU.

i lotniskow ców

wodnosam olotów

nie są
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GDYNIA WCZORAJ

T)

od powyższym tytułem ukazał się
na łamach doskonale redagowanego organu Morskiego Stowarzyszenia
Tech nic zn ego „T echnika Morza i Wybrzeża'' obszerny artykuł inż. Henryka
Wagnera, poświęcony Gdyni, jej powstaniu, budowie, latom okupacji, zniszc:eniom portu i jego odbudO\vie.

Z pracy powyższej, do której powrócimy jeszcze na łamach następnego
numeru „Przeglądu Morskiego" na

szczególną uwagę zasługuje rozdzi.1.ł
poświęcony Gdyni w latach 1939 - 45,
i ńie[flieckim planom stworzenia z tego
portu olbrzymiego arsenału marynarki

wojennej.
,, ... Natychmiast po zajęciu portu i
miasta przez Niemców zacz~li oni działać zgodnie z planami, które niewątpli
wie musiały być opracowane szczegółowo znacznie wcześniej. Mężczyzn
aresztowano i segregowano według z
góry przygotowanych kartotek. Najniebezpieczniejsz ych uwięziono, mniej
niebezpiecznym pozwolono wyjechać,
niezbędnych do utrzymania organizmów technicznych ruchu zatrzymano
do chwili opanowania urządzeń przez
swoich ludzi. Port z miejsca przygotowano do przeniesienia tu arsenału marynarki niemieckiej z Kilonii. Wszystkie prawic obiekty magazynowe terenu
portowego zostały przerobione na warsztaty i biura. Kolosy niemieckiej marynarki wojennej. jak również inne jednostki znajdowały tu schronienie, gdy
z placu boju wracały na niezbędną k11rację.
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PRASY

1-

Strefa wolnocłowa została zamieniona na arsenał przy wykorzystaniu znakomitego ogrodzenia, które wydzielało
je z pozostałej części portu. Magazyn
Nr 6 użytkowany był jako torpedownia, magazyn Nr 8 działał jako warsztat artyleryjski. magazyn Cukroport
5 był zakrojonym na olbrzymią skalę
warsztatem deklrycznym, magazyn Nr
IO zawierał zapewne zaopatrzenie bojowe załogi i małokalibrową broń pokładową, magazyn Nr 9 w bardzo dużej części przerobiony był na biura dla
obsługi arsenału i w niewielkim stopniu
spełniał swą właściwą rolę magazynu ...
,Na tyłach nabrzeża Czechosłowackiego
znajdowała si\ gmatwanina baraczków „
magazynów farb, budynek izhy chorych oraz szereg innych budynków bez.
bliższego określenia.

Dworzec Morski i magJ'zyny pirsu
postojow,1 najwi<rkszvch niemieckich jeano-;tek
bojowych, jak: ,.Gneisenau'', ,.Prim:.
Eugcn" i innych.
Stocznia stara - obecnie zwana Nr
12 (w Basenie Rybackim), została rczhudowana do rozmiarów dużc~o ,varsztatu reperacyjnego mniejszych jednostek, natomia~t w Basenie 6 wyoudowano całkiem nową stocznię - obecnie zwani! Nr 13, która przeprowadzała naprawę uszkodzeń dużych jednostek. W stoczni tej budowane były segmenty okrętów podwodnych, których,
montaż w jednolite okręty prowadzony był w Stoczni „Schichau'', obecnieStoczni Nr 2. \'V Basenie 6 pracowało
kilka doków pływających o średnich
wymiarach, w Basenie 7 natomiast
znajdował się olbrzymi dok pływający
o wyporności 35.000 ton ...
... Basen 1 - Prezydenta, wykorzystano dla postoju małych jednostek
bojowych (ścigaczy, lodzi patrolowych), w związku z czym został on
wyposażony w szereg małych pomostów, oraz jedn<} większą mtrogę odchodzącą od Nabrzeża Wilsonowskiego.
W miarę wzrostu zniszczeń w Kilonii - do Gdyni przerzucono za-

pasażerskiego, stanowiły bazę

pewne całkowicie niemiecką bazę floty wojennej. Nic dziwnego zatem, ±e
gdy lotnictwo alianckie osiągnęło zdolność skutecznego zaczepnego dziaL:tnia - Gdynia również stała się jego
celem. Wielki nalot w październiku
194 3 roku spowodował w porcie i mKścic wielkie szkody. Drugi wielki nalnt
odbył się w grudniu 1944 roku, podczas którego zatopionych zostało w
porcie wicie jednostek pływających,
przy czym niektóre z nich dotychcza-;
w · postaci niewydobytych
powstają
wraków. Wtedy to trafiony bombą
brytyjską, osiadł na dnie przy nabrzeżu Rumu11skirn pancernik „SchlczwigI lolstcin". ten sam okn;t, który w roku 1939 rozpoczął wojnę, ostrzeliwu- ,
jąc \''v'csterplatte i Hel...
... Niewątpliwie oddanie przez Niemców w kwietniu roku 1945, tak wyposażonego portu, który już zresztą n_a
swój użytek w pierwszych dniach WOJny 1939 przemianowali na „Gotcnha
fen", hylo, poza wszelkimi innymi okolicznościami, niemałym dla nich ciosem.
Oddając go, przygotowali się, b f rozostawić tu po sobie tylko wypaloną
ziemię i wodę ...
Stworzyli tu specjalne oddziały niszczycielskie i zaporowe, które d::1alały
do czasu kapitulacji, nic będąc w stanic całkowciie dokoi1czyć dzieła znisz·
czenia ... "

FLOTA BAŁTYCKA W REWOLUCJI
PAŹDZIERNil{OWEJ

istopadowy numer ilustro_wa~ego dwutygodnika Marynarki \'vojcnncj „Marynarz Polski" (Nr 2~) przynosi szereg ciekawych artykulow, p~święconych Wielkiej Rewolucji Pazdziernikowcj, której 30 rocznicę obchod::ił naród radziecki niezwykle uroczyście w dniu 7 listopada br.
]

_.J

Poza doskonałym artykułem ge~1.
dyw. inż. Spychalskiego o z.n~c~enw
Rewolucji dla sprawy wolnosc1 1 P?koju, na szczególną u_wagę ;~słu_guJe
dłuższe omówienie działalnosc1 I-lot,v
Bałtyckiej w okresie ~ewolucji . Pazdziernikowej, będące c1e_kawym 1 cen·
nym przyczynkiem do h1stom walk na
Bałtyku.

Po krótkim scharakteryzowaniu okresu po-kornilowskiego, w którym przeżyła Rosja krótki okres ponownego
wzrostu wpływów burżuazji - autor
pisze:
,, ... Szerokie masy ludu rosyjskiego

wyzbyły się jednak szybko iluzji co
do wartości polityki popierania wojny
imperialistycznej i opowiedziały i się

zdecydowane po stronic partii bolszewickiej. Pociągnęło to za sobą szybką
mas marynarskich do
bolszewizację
tego stopnia, że już we wrześniu marynarze Floty Bałtyckiej uważani byli
za „jądro Rewolucji", jak pisał o nich
Lenin ...
• ... Sytuacja na Bałtyku była już podówczas poważnie naprężona. Niemcy
przygotowywali się do zaatakowania
wysp Moonsun1u i ~panow~~ia. pr~<;"z
to wejścia do Zatoki RyskiCJ 1 l 111skiej. Zgromadziwszy ogromne siły l.}dowe i morskie, rozpoczc;li Niemcy atak, w którym brały udział następują
ce jednostki floty niemieckiej: dwie
liniowców z nowoczesnym
eskadry
pancernikiem „Moltke'' na 'c::e_le, eskadra krążowników, ponad ~O n1szcz~cieli, 6 podwodnych stawiaczy mm
flotylle trałowców i wiele mniejs_zy~~
jednostek pomocniczych o łączneJ 1losc1
ponad 300 różnego typu okrętów.
Flota Bałtycka m~g~a przcciwsta~~i~
zaledwie dwa stare lm1owcc „Sława 1
„Bajan".
krążowniki
Grażdanin''
"Diana" i Admirał Makarow", kilka
kanonierek, "eskadrę niszczycieli, zespół
minowców i szereg mniejszych jednostek, łącznie 116 okrętów ...
... Rozgorzały zacięte ~alk( Odd;i~ły
rosyjskie walczyły z ~1.cl~1m posw1ę
ceniem, a marynarze h1l1 SI~ do ostatdo o~tatm';go . t~h_u:
niego pocisku,
ze na1wazme1s1
Okazało się jednak,
oficerowie Floty opuścił! s:ve stan?w1s_:b i badź to pochowah się, bądz tez
p~rozu~;icli się z Niemcami i zbiegli ...
... Mimo bohaterstwa i samozaparcia
marynarki, mimo d:.icln~ści piechoty Moonsundu nie udało się u_trz)'.'- ~
mać. Napór niemiecki był tak w1_el~1.
że 6 października oddz1aly ro~yJskic
opuściły archipcl~g, wyc_o~UJąC się~ czę
ściowo do Lapw1k, częsc10wo zas Jo
Rygi.
Do Kronsztadtu i Petershurga Niemcy jednak nic doszli, nawet !nimo oddania im Rygi przez wycofa111e na ro~-kaz Kornilowa 3 Korpusu Kawalcrn.
się
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Flota Bałtycka okrzepła i poczęła coraz aktywniej występować na froncie
walki z wewnętrznym wrogiem. Cytadela rewolucyjnej Floty - Kronsztadt
szybko przerodziła się w bazę rewolucji, a marynarze stali się jądrem. Gdy
zagrzmiał historyczny strzał „Aurory",
marynarze pierwsi stanęli na barykadach, pierwsi ruszyli do ataku, porymasy.
całe
wając swym przykładem
Granatowy mundur marynarza był po
wszystkie dni rewolucji drogowskazem
dla walczącego o swe słuszne prawa
·
ludu".

woLNośC

Armii Czerwonej
G azeta
19-t.7 (nr 2-t.6, str.
z 30
„Wolność''

października
przynosi interesujący reportaż

pió7)
ra Leonida Prokszy pt. ,.I lcroizm'', w
którym autor m. in. opisuje podnoszenie z dna zatopionego przez własną
załogę niemieckiego okn;tu-cclu, ,Zaehringen", który miał zatarasować drogę do uwolnionego portu w Gdyni. Już
w sierpniu 1945 roku oddział ratowniczy „Epronu" przystąpi! do usunię
"cia wraku, aby umożliwić korzystanie
z portu. Prace były długie i wyczerpu.iące zarówno siły nurków, jak i zapasy materiałów. Dla wypompowania
bowiem wody z dadluha „Zaehringen'a" trzeba było zużyć, aż 18 ton benzyny. Z chwilą wydobycia wraku na
powierzchnię zdawało się, że praca jest
ukończona.Tymczasem zdarzył się wypadek przy ewolucjach, a mianowicie
zerwanie jednego z ,,plastrów'' na iluminatorze, co w konsekwencji miało
zasadnicze znaczenie dla losów „Zaehringen' a". Gdy nurek Tarusznikow
usiłował zamknąć ponownie otwór, został pochwycony przez strumień wody
i znalazł się w niebezpieczeństwie zła
mania kręgosłupa. Powstał problem czy należy otworzyć ilumiT\atory z
przeciwnej burty, uratować dotychczasowy wysiłek „Epronu·· ale poświęcić
Tarusznikowa, czy ratować człowieka
i dzido zaczynać od nowa. Wybrano
.<lrugą ewentualność. ,,Zaehringen" zo·stał wydobyty i odholowany w terminie późniejszym.
Reportaż Prokszy jest charaktery-styczną ilustracją żmudnej działalności

w zakresie usuwania wraków z miejsc,
gdzie utrudniają nawigację. Z jedno·
stek wojennych pozostawionych przez
Niemców na polskich wodach teryto-
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okrętu-celu
usunięto oprócz
już krążownik ciężki „Luetzow'' i sze-.
reg pomniejszych. Reportaż podaje
jeszcze historię wydobywania handlowego statku w Swinoujściu, który został przekazany władzom polskim i o-

rialnych

trzymał nazwę

.

„Monte Cassino".
(jot em)

-

ODC KOH
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nany historyk ro~yjski profesor
E. \V/. Tarle zamieszcza w cza'>O·
piśmie radzieckim ,.Morskoj Sbornik"
wielki artykuł historyczny pt. ,,O roli
Rosyjskiej Marynarki Wojennej w polityce zagranicznej Piotra I".
Autor omawia doniosłą rolę, jak<}
odegrał Piotr I w stworzeniu i rozbudowie wielkiej Floty Rosyjskiej tak
wojennej jak i handlowej.
Piotr wyqhał okno na świat, zdobywając w ciężkich walkach ze Szwecją
wąski skrawek wyhrzeża Bałtyku. Doskorzyści
tęp do morza dał ogromne
dla rozwijaj,1cej się pallstwowości rosyjskiej.
Za czasów Piotra I Rosja stała się
z zacofanej, półdzikiej krainy - wielkim mocarstwem. Ogromny wpływ na
szybki rozwój państwa i jego autorytetu międzynarodowego, miały bitwy
morskie Piotra I stoczone na Bałtyku
ze Szwedami i na Morzu Azowskim
z Turkami. Flota wojenna odegrała decydującą rolę w zwycięskich wojnach
prowadzonych przez Rosję w latach
1703-1723.
Dla handlowej marynarki Piotr I
szukał ciągle nowych dróg na Północy,
do Indii i na Pacyfiku. Dzięki jego
niespożytej energii rosyjscy marynarze
dokonali wielu odkryć geograficznych.
Wielka ekspedycja Beringa były zorganizowana na rozkaz i według osobistych wskazówek Piotra I.
Praca profesora - akademika Tarle
oparta na oryginalnych dokumentach
Centralnego Archiwum Rosyjskiej Marynarki Wojennej - napisana jest ję·
zykiem nadzwyczaj żywym. barwnym
i całkowicie odtwarza historyczny proces powstania i rozwoju potężnej marynarki rosyjskiej.
(hem)

KPIICHblH

<!'nor

' (-, azcta „Krasnyj Flot'' w numc7 rzc 2, z dnia 3. I. 48 r. zamieszcza
arty~uł inż kapitana 2-cj rangi W. Gorodmczewa i inż. kapitana 3-ej rangi
\V. Kuźmina pod tytułem „Wynaleziono w Rosji".
Artykuł ten omawia zapomniany wynalazek inżyniera budowy okn;tów
Gulajewa, który jeszcze w 1900 roku
wynalazł system specjalnej, burtowej
przeciwminowej obrony, - niesłusznie
nazywany dzisiaj systemem „amerykańskim". Syskm Gulajewa nic miał
zastosowania w starej carskiej Rosji,
lecz idea Gulajcwa została praktycznie
zrealizowana na okr<;tach U .S.A. po
J-szej \Vojnie Światowej. Od tego
czasu - piszą autorzy artykułu
wiciu specjalistów tak rosyjskich jak i
zagranicznych w swoich po<lr<;cznikach
system inż
nazwało
nieprawidłowo
Gulajcwa „amcryka11skim''.
Praca Gulajcwa „O przeciwminowej
obronie okn;tów" była po raz pierwszy
wydrukowana w czasopiśmie „Morskoj
Sbornik" Nr 7 w roku 1900.
(hem)

budowuje się w wielkie miasto i port o
znaczeniu. W roku 1863
ludność miasta dochodzi już do 13.000.

światowym

W roku 1889 we Władywostoku zozbudowana twierdza morska. Do
stolicy ówczesnej Rosji - Petersburga
został wystosowany nash;pujący telegram: ,,Dzisiaj po nabożcl'1stwie, podczas defilady garnizonu i salutu z dział
została uroczyście podniesiona po raz.
pierwszy bandera wojenna na cytadeli
stała

Władywostoku''.

\V ramach naszego krótkiego
pisze Gierasimow kułu zapoznać czytelnika jedynie

arty-

możemy
z działał-

' no' rią nic·.-,iclu spośród tych znakomitych ludzi, którzy ciągle badali ogromne bogactwa kraju przymorskiego, pomagając do szybkiego rozwoju Dalekiego Wschodu.

Na czoło znawców i badaczy wysuwa si<; \X'ładymir Komarow, niedawno
Akademii Nauk
zmarły prezydent
ZSRR, gorącv patriota radziecki i znakomity botanik, oraz zna_ny uczony_
\'lv'ładymir Arsienjew, który cale swoje
życic poświ<;cił badaniu bogactw naturalnych, ekonomiki i ludów Dalekiego
Wschodu.
Władywostok leży w zatoce
Róg. Morze zamarza tu na bar<lzo krótki okres czasu, a zatoka jest
bardzo obszerna. \Vładywostok stanowi
ważn 9 bazę dla Radzieckiej Marynarki
Wojennej, która czujnie strzeże morskich granic ZSRR na Oceanie Spokojnym. Niemałą przecież rolę odegrali
marynarze radzieccy w ostatniej wojnic
z Japonią.

Port

Złoty

NA BRZEGU PACYFIKU

p

od takim tytułem tygodnik „Ogoniok" w numerze 4 3 zamieścił ciekawy historyczny artykuł pióra S. Gierasimowa z opisem historii założenia
pierwszego rosyjskiego miasta i twierdzy morskiej na Pacyfiku - Włady
wostoku. Dnia 20 czerwca roku 1860piszc Gcrasimow - z pokładu . rosyjskiego transportowca wojennego „Mandżur'' zeszedł na brzeg oddział piechoty morskiej, złożony z 40-tu żołnierzy
pod dowództwem chorążego Kamarowa.
W dziewiczym lesie sybe.ryjskim marynarze wybudowali domy i założyli
osadę - posterunek straży granicznej.
Ci marynarze nawet nic przypuszczali,
że za kilka lat „wojennyj post" roz-

Flota handlowa na Dalekim Wschodzie ł;]Czy Związek Radziecki z basenem Oceanu Spokojnego, a także z
portami radzieckimi nad Czarnym Morzem.
Północna Flota ma tu swoje liczne
flotylle łamaczy lodow które przez
Ocean Lodowaty przeproPółnocny
wadzają karawany statków transportowych, przystosowanych do żeglugi
w Arktyce.
1

Flota rybacka zaopatrzona _jest w
nowoczesne chłodnic, które umożliwia
ją przeróhkę i transport ryb. Cały szereg statków jest specjalnie przystosowany do połowów wielorybów i krabów. Złowione kraby natychmiast
przerabia się na statkach na doskonałe
konserwy.
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Olbrzymia ilość statków obsługuje
ruch w porcie, w którym nieustannie
pracują pływające dźwigi.

Port \'vładywostok posiada znaczenie światowe. Należy do kategorii.największych.
Olbrzymi potok towarów
płynie drogą morską z \'Oadywostoku
na Kamczatkę, Sachalin, Wyspy Ku-.
rylskie, wybrzeże Morza Ochockiego
i Przymorza. Władywostok łączy szlaki
komunikacyjne Oceanu Spokojnego z
siecią koki idaznych ZSRR. Dworzec
kolejowy WC Władywostoku jest koiicowym punktem wielkiej kolei Transsyberyjskiej. Stąd przez wiadukt pasażerowie dostają się do d~vorca morskiego.
Znaczenie \'\'ładywostoku jako portu
kolejowego, wywiera
decydujący wpływ na charakter życi,1
i
działalność
jego
mieszkańców.
Trudno- znaleźć tutaj ludzi, których
praca nie była by ::wiązana z morzem
i portem, marynark,1
przemy~km
r_ybnym.
i

ważnęgo węzła

Przemysłowy

charakter miasta

nic

odebrał mu jednak swoistego piękn,t.

r

Szczególnie ładny widok roztacza się
na Zatokę Zloty Róg i miasto, poł()ŻO
nc na wzgórzach, porosłych lasem. Cudowna gra blasków i ogni portu i
miasta, dała prawdopodobnie podstawę
do poetycznej nazwy zatoki - ,.Zloty
Róg".

\V ostatnich czasach wzrosło równicz znaczenie \X'ładywostoku, jako
ośrodka kultury. Tutaj kształcą się wy,
soko kwalifikowane kadry dla Dalekiego Wschodu. Politechnika im Kujbyszewa przygotowuje inżynierów budowy okrętów, mechaników okręto
wych, energetyków, budowniczych. Ale
najwięcej szczyci się \X'ładywostok
\'fyższą

Szkolą

doniosłych

zostały ::łożone

flocie -jugosłowiańskiej
przez wojskowe delegacje Bułgarii i
Czechosłowacji: „Przybycie wojskowych ddega-:ji
Bułgarii i Czechosłowacji stało się obiektem serdecznych manifestacji szczerej przyjaźni narodu, armii i marynarki Jugosławii na rzecz Bułgarii i Czecho<,łowacji'', pisze „J ugoslovenski
Mornar", a następnie podaje sam przebieg wizyt:
,,Wojskmva delegacja Bułgarii skła
z zastępcy ministra obrony narodowej - gen. lejt. Ferdynanda Ko::ovskicgo, gen. lcjtn. Arsen Grckova,.
gen. majora bohatera Związku Radzieckiego · Zaharji Zaharjiewa i innych.
Bułgarska delegacja odwiedziła porty
wojenne w Dubrowniku i Splicie. \Y/
<lwa dni później do portów w Dubrowniku i Splicie pr::ybyła delegacja wojskowa Czechosłowacji w składzie: minister obrony narodowej gen. armii
Ludwig Swoboda, szef sztabu gen. armii Bogumił Boczek i inni. Delegacja
zwiedziła jednostki pływające jugosło
wiaó.skiej marynarki wojennej, zapoznając się ze stanem floty i portów''.
dała się

Morską założoną w

19+! r.
W powojennej pięciolatce nakreślone
są plany dalszej rozbudowy Włady- ·
wostoku. Zostanie tu wybudo·.vany
między innymi gmach opery i baletu,
nowe s::koły, sanatoria, mu::ca, kina
i pałac kultury fizycznej.
Daleki port radziecki posiada. wspaniałe perspektywy roz\voju.
. (hem)

1 oo

J ugoslovenski
1'-'\ornar·· w numerze
7 podaje opis
wizyt jakic-

rgan francuskiej marynarki wojennej „La Revue Maritime" zamieścił
w nr 3 artykuł komandora I I. Ballandc' a pt.: ,Nowe bronic w wojnic morskiej"': Po stwierdzeniu, że w minionej
wojnie, jak w żadnej poprzedniej, nowe bronic odegrały bardzo wybitną
rolę, autor pisze: ,, ... jeśli jednak przypatrzymy się tym „nowym'' broniom,
widzimy, że przedstawiaj,} one więcej.
oryginalności w szczegóbch wykona-

O

·nia, niż w zalożcHiu. Miny magnetyczne, torpedy akustyczne lub ścigające,
,,Sclmorchcl", miniaturowe okręty podwodne, moździerze 615 mm, silniki samolotów o mocy 3.000 KM - wszystko to stanowi jedynie zaszczytne u'lepszenia broni, będących w służbie
Ich użycie
już na początku wojny.
wpłynęło na taktykę, nic zrewolucjonizowało jej jednak wcale.
Inne natomiast wynalazki, jak „radar'', turbiny gazowe, broń rakietowa,
c~y też atomowa - przeciwnie - przyniosły zarodki głębokich przemian taktycznych i strategicznych
Szybki okręt podwodny o napędzie
turbiną gazową, zapewniającą rozwinięcie szybkoś,i do 25 węzłów w zanurzeniu - wprowadzony został przez
Niemców na początku 1945 r., za póź
no jednak, by zmienić oblicze ko6czą
cej się już wtedy „bitwy o Atlantyk".
Samolot o turbinie gazowej posiada
JUZ dzisiaj wystarczającą moc do rozwinięcia szybkości ponad 1.000 km na
godzinę. Szybkość ta wzrośnie ze zmia~
ną konstrukcji i przyszły samolot bę
dzie bardziej podobny do pocisku artyleryjskiego, niż do samolotu obecnego ... "
Po rozpatrzeniu możliwości obrony
· przed bombą atomową i zastanowieniu
i;ię nad przyszłością flot wojennych,
na pytanie - s'adaptt.:r ou mourir? 'komandor Ballande daje odpowiedź
słowami admirała Nimitz'a, wypowiedzianymi w związku z eksperymentem
rzucenia bomby atomowej na Bikini:
,, ... Falszyv.ri prorocy oświadczyli wam,
ie flota morska jest skazana na zagła1.lę, ale nic bierzcie tego na serio. Pod·Czas kiedy oni będą gardłować, marynarka wojenna zrobi wszystko, aby się
przystosmvać do nowej broni, podobnie, jak czyniła to od wicków, za każ
dym pojawieniem się nowych wyna(Jot pe)
l.12ków ... "

MARINE
NATIONALE

CZY INWAZJA WIELI{IEJ BR YTANII MOGLA BYĆ PRZEPROWADZONA
rtykuł pod powyższym tytułem
· zamieszcza komandor Thoma::i w
12 numerze „J\1.arine Nationale'', roz;poczynaj,1c od przeglądu historycznego

A

inwazyj, przeprowad::onych na
wyspach brytyjskich (począwszy od
Celtów w IV wicku przed Chrystusem,
po przez Cezara, Anglo-Saksonów i
Du6czyków, skończywszy na Wilhelmie Zdobywcy) oraz szeregu zamierzonych, ale nie doszłych do skutku.
Różne były przyczyny niepowodzenia
tych ostatnich, _iakkolwiek jednak było,
źródłem wszystkich nicpowodzc11 była
zawsze przez cale wicki usilowa11, niemoc agresorów na. morzu. Pod tym
kardynalnym względem niewiele róż
ni'ła się niedoszła inwazja Hitlera od
francuskich wicku XVII
usiłowań
XVIII i XIX-ego, które spełzły na ni:
czym albo na skutek katastrofalnej
klęski morskiej floty (La Hoguc), albo
z powodu konieczności użycia floty w
innym basenie (ekspedycja Napoleona
do Egiptu), albo na skutek słabości
floty (rok 1803). Niemcy, chociaż i tak
posiadali słabą - w porównaniu z
\v'iclką Brytanią -:-- flotę, pogorszyli
swe możliwości inwazyjne właśnie na
poniesionych
skutek ciężkich strat
przez flotę w kampanii Lorwcskiej,
oraz z powodu zbytniego - w stosunku do możliwości - rozciągnięcia
frontu morskiego, którego „Kriegsmarine'' nic była w stanic „obsłużyć".
pięciu

Rolę floty częściowo spełniać miało
lotnictwo, paraliżując punkty oporu
nieprzyjaciela i przygotowując teren
dla lądowania. Akcja ta zak01iczyla
Przyrotowanc
się niepowodzeniem.
w wielkich ilościach, w portach Kanału
La Manche, statki i lodzie desantowe
(800 zebranych we Francji, Belgii i Holandii jednostek kabotażowych, 300 holowników, 200 ścigaczy) zdołały się
jedynie zebrać na pozycjach wyjścio
wych, by rozproszyć się pod ciosami
alianckiego lotnictwa. Mimo tego i mimo, że Ilitlcr już we wrześniu 1940 ostatecznie kosztem inwazji na wyspy
brytyjskie zatwierdził uderzenie na
ZSRR, próby załadow.::nia, manewru i
przeprowadzała
wyładowania wojsk
,,flotylla bulo11ska" aż du 1941 roku,
nawet po rozpoczęciu wojny z ZSRR.
Wszystkie te poczynania były zupełnie
bezcelowe, gdyż - jak przyznał sam
Doenitz - flota niemiecka nic była
w stanic zapewnić, w żadnym miejscu,
panowania na morzu w rejonie inwazyjnym, podobnie jak i lotnictwo nie
potrafiło
szości

uzyskać

decydującej

wyż

w powietrzu.
(jo/pe)
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UNITED STATES
NAVAL INSTITUTE
I

PROCEEDINGS

C

ytując za chicc1gowską „Daily Tri-

bune", podaje ,,US Naval Institute
Procccdings" notatkę o daleko posuniętych naprzód planach armii i m~rynarki USA odno~nic rozmi~szczema
niektórych kluczowych zakładow przemysłu zbrojeniowego i siedzib sztab~w
pod ziemią, jako ewentualne zabezpieczenie przed atakami atomowymi wzgl.
rakietowymi. _D0t~d nierozstrzygnięta
jest kwestia, jak dalece należałoby reaobrony.
środki biernej
lizować te
Rozważa się przy tym możliwość wykorzystania do tych celów licznych
jaski11 naturalnych, znajdujących się na
terenie Stanów.
Zamierzenia te pozostawałyby w
sprzeczności z zasadami stra!egii ge~.
Eisenhowera, który wypowiadał się
zawsze z.a systemem rozproszenia.
(las)

Q

d chwili zakończenia wojny na Pacyfiku uzyskano od japońskich oficerów marynarki szereg ciekawych informacji, które w charakterystyczny
sposób. naświetlają trzymane w tajemnicy właściwości konstrukcyjne ich okrętów wojennych.
W związku z tym angielski miesięcz
nik „The Navy" pisze: ·,,Wydaje się,
że dwa wielkie okręty bojowe wyporności 46.000 ton, które były potajemnie wykończone tuż przed rozpoczę
ciem przez Japonię kroków wojennych,
a mianowicie „Musashi'' i „Yamato",
wyposażono w 9 dział kalibru 18 cali,
zamiast 16 cali, jak dotąd przypuszczano. Starając się fakt ten zamaskować,
określano działa te w japońskiej marynarce cesarskiej jako „specjalny 16-calowy" model.
Z dalszych informacji pisma wynika, że w bitwie w zatoce Leyte w paź
dzierniku 1944, tenże ,,Musashi'' otrzymał 18 do 26 trafień torpedowych, oprócz szkód, wyrządzonych przez 30
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bomb. Zatonął wreszcie po eksplozji _
dwóch torped w jednym punkcie lewej
burty. Pierwsza torpeda przebiła kadłub zewnętrzny, druga przeszła przez
oraz .
zalała maszyny
wewnętrzny i
zdławiła pompy.
Próby wepchnięcia okrętu na mie~
liznę przy wyspie Sibuyai nic powiodły
się, gdyż przechył na lewą burtę stal
się tak poważny, że okręt przewrócił
się.

Gdy „Y a mata" uległ atakowi lotniczemu 7 kwietnia 1945 r., był już trafiony przez ponad' tuzin torped, w
większości na lewą burtę, wskutek cze go ostatecznie przewrócił się do góry
stępką.

'f\\E ILLUSTRAT.ED

LONDON

NEWS.

om publi~(acji omawiający konfcrenCJC I I1tlera w sprawach morskich w roku 1940 jest tematem artykułu kapitana Cyrila Fallsa, zamieszczonego w 5659 n-rze „The Illustratcd
London News'' z 4 października br.
Specjalnie porusza w nim Cyril F alls
dwie niemieckie operacje inwazyjne
tego szczęśliwego dla Niemców roku:
zajęcie Norwegii i planmvan1 inwazję
Wielkiej Brytanii.
W operacji norweskiej prawic wszystko poszło Niemcom dobrze. \'vspół
praca armii, lotnictwa i floty była dobra.
Dzieki zaskoczeniu desanty przeprowadzono pomyślnie, szybko „uchwycono" i zabezpieczono wybrzeże norweskie z wszystkimi fiordami i portami„
przede wszystkim zaś Narwik, tak
przcladunkowy rudy
port
ważny
szwedzkiej, zwłaszcza w okresie zamarzbałtyckich.
nięcia szwedzkich portów
Jedynym - w oczach niemieckich minusem tej operacji, za to minusem
bardzo poważnym, były ciężkie straty
poniesione przez flotę. Był to powód
Raedcra,
niezadowolenia
wielkiego
zwłaszcza, że „przewidywał on niebezpieczeństwo grożące flotylli niszczycieli
niemieckich na wypadek zbyt długiego
postoju jej w Narwiku i wydał naglące·
ostrzeżenia w tej sprawie. Był też oburzony, że niszczyciele mogły zostać
zniszczone przez Brytyjczyków, ponieważ nie były w stanic uzupełnić paliwa .
z powodu późnego przybycia tankowca _
w pierwszym dniu.

T

Planowanie inwazji na wyspach Brytyjskich rozpoczął Racdcr w listopadzie
1919 roku. Plan ten, znany później jako
,.Operacja Lew Morski" , ulegał wielokrotnym zmianom tak co do miejsca
desantu, rozmiarów, ilości użytych
wojsk, współpracy floty i lotnictwa i
wreszcie - terminu. Wreszcie ustalono
miejsce lądowania . między Folkestone,
a Sclsey Bill (na wschód od Portsmouth), ilość dywizji ograniczono z 40
proponowanych przez
(początkowo
I lidera) do 13. Skoncentrowano w portach między Le I Iavre, a Rotterdamem
flotę inwazyjną, złożoną z małych statków ,harek połav,:iaczy min i jednostek
pomocniczych. Lotnictwu wyznaczono
zadanie zniszczenia nieprzyjacielskich
sił powietrznych i lotnisk. Termin ustalono na 20 września ( wypłynięcie floty
Ciąg
inwazyjnej) i 21 {L1dowanie).
dalszy a raczej :zaskoczenie „Operation
Secloewe'' jest znane. Brytyjsko-polskie
lotnictwo myśliwskie nic dało się po„Luftkonać chmarom samolotów
waffe'', a zespoły bombowe zniszczyły
13 września dużą ilość niemieckich statków i barek desantowych w portach
francuskich i belgijskich. \X' tej sytuacji
Hitler zadecydował odłożyć plan inwazji Anglii na rzecz innego planu:
,,Barbarossy", czyli ataku na Rosję.
Niezależnie od tego wciaż wysuwał
plany - przeważnie nierealne - wielkich operacji inwazyjnych w celu zdobycia baz dla floty i lotnictwa: na wyswe francuskiej
pach Kanaryjskich,
Północnej Afryce, na Azorach i na koniec w Irlandii. Każdorazowo Racder
musiał tłumaczyć „genialnemu strategowi'', że utrzymanie tych odległych
haz nie leżało w granicach niemieckich
możliwości i że od pierwszego dnia ich
zdobycia, zostałyby zupełnie izolowane.
jedynie
Lączność zapewmc mogła
bardzo silna flota pancerna, której
Niemcy nie posiadali.
(jotpe)

l

__________________________
"AVANTI".,___,,__
I

Wychodzący we Włoszech socjalistyczny dziennik „Avanti'', zamieszcza
artykuł, zatytułowany „Będziemy budować statki dla Polski". Pisze on m.
innymi:
,,Polska pragnie i musi stać się wdkim państwem morskim. Przed wojną
ogólny tonaż jej floty wynosił 100 tysięcy ton. Obecnie, dzięki nowym •zakupom, odstąpieniu części floty przez
Związek Radziecki i odszkodowaniom.
niemieckim, tonaż wzrósł do 200 tysięcy ton. To podwojenie jednak nie
wystarcza. Liczby ogólnego tonażu wysunięte do osiągnięcia w najbliższym
okresie są wielokrotnie wyższe. Narzucone są one przez fakt posiadania 500kilometrowcgo wybrzeża Bałtyckiego i
wielkich portów jak np. Gdańsk, Gdy-nia, które muszą się stać wielkimi ujściami dla eksportu węgla.
Dlatego Polacy szukają statków i
takich państw, które mogły by im buWizyty ministra:
dować nowe statki.
Rapackiego we Włoszech, oraz techników włoskiego przemysłu okrętowego
w Polsce dały w wyniku konkretne pro
jckty jak najaktywniejszej współpracy
naszych stoczni w dziele rozbudowy
Polskiej .Marynarki Handlowej.
Jesteśmy pewni, że rząd włoski o~niesie się jak najżyczliwiej do rozwoJu
tych pertraktacji. Każda przeszkoda,.
dywersja, sabotaż ze strony rządu wło
skiego - były by kategorycznym. potwierdzeniem, że rząd De Gaspenego
zaprzedał się zaoceanicznym eksporterom węgla (droższego, niż węgiel polski) oraz gospodarczej i „stra~egicznej
polityce obcych dyp~on:iaq1, ~tore prz~ciwstawiają się zawz1ęc1e naw1ązywanm

i zacieśnianiu stosunków gospodarczych między krajami, które ich zdaniem znajdują się już w ich „Lebensraumie'', a tymi, które się tam jeszcze
nie znalazły",
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[~-----K_R_O~N_I_K_A__/ ___
Z.S.R.R.
7. XI. 1917 -

7. XI. 1947

XXX rocznica wybuchu Wielkiej
Październikowej Rewolucji Socjalistycznej obchodzona była przez narody Związku Radzieckiego w sposób niezwykle uroczysty.

Obchody, jakie miały miejsce w
dniu 7-go listopada br. we wszystkich miastach Z.S.R.R., połączone
były z masowymi wiecami i stały
się gigantyczną manifestacją patriotyczną narodu radziecki2go,
ściśle
zwartego dookoła swego rządu i
partif Leninowska-Stalinowskiej.
Szczególnie doniosły i masowy
charakter przybrały te uroczystości
w stolicy Z.S.R.R. - Moskwie, gdzie
na Placu Czerwonym odbyła się
wspaniała defilada wojsk lądowych,
lotnictwa i marynarki. W defiladzie
tej wziął także udział reprezentacyjny pułk radzieckich sił wojennomorskich, dowodzony przez kontradmirała Swiatkowa, w którym reprezentowani byli marynarze wszystkich flot i flotylli, oraz kadeci leningradzkiej szkoły morskiej im.
Nachimowa.
Również w Leningradzie, w mieście, w którym zrodziła się władza

radziecka, gdzie przed 30-tu laty
salwa dział „Aurory'' ogłosiła świa
tu początek ery Wielkiej Rewolucji
Socjalistycznej, odbyły się gigantyczne manifestacje, połączone z defiladą
wojsk i marynarki, którą odebrał
dowódca wojsk leningradzkiego okręgu wojskowego, Bohater Zwią
zku Radzieckiego, generał-pułkow
nik gwardii Gusiew.

w

uroczystościach

krążownik

wziął

udział

„Aurora", który zakotwiczył
obok ~ mostu lej~tenanta
Schmidta na Newie, w owym historycznym miejscu, z którego przed
30-tu laty oddał swą p:erwszą salwę w kierunku Pałacu Zimowego.
(w)

*
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W ubiegłym roRu minęło 100 lat
od założenia najstarszego rosyjskiego czasopisma morskiego „Morsko.i
Sbornik". W ciągu 100 lat swego istnienia „Morskoj Sbornik" wydrukował ogromną ilość fachowych i historycznych artykułów i prac specjalnych, przyczynia:iąc się w dużym
stopniu do rozwoju wiedzy morskiej w Rosji.
Z poszczególnych wybitnych artykułów i dzieł historycznych moż
na wymienić następujące: ,,Rosyiska
flota wojenna na Morzu Bałtyc
kim", wydrukowany w 1869 r. i „Utworzenie marynarki morza Azowskiego'' - 1871 r.
W 1946 roku na łamach tegoż miesięcznika była opublikowana praca
historyczna słynnego profesora akademika E. W. Tarle pt. ,,Rola floty
rosyjskiej w polityce zagranicznej
Piotra I''.
(hem)

*
Z trzech przeznaczonych

do popancerników,
ma otrzymać
pancernik „Giulio Cesare" (23.622
ton), uko11czony w 1913 roku i przebudowany w latach 1933-37. (jotpe)
działu
ex-włoskich
Związek Radziecki

*
STANY ZJEDNOCZONE
W połowie maja 1947 zatonął podczas holowania z Pearl Harbor do
S,m Francisco pancernik „Oklahoma'', swego czasu zbombardowany
i zatopiony przez Japoiiczyków i
później
wydobyty i przezn:ic:,::my
na złom. ZatoniGcie nastąpiło w odległości 500 mil morskich od Pearl
Harbor.
(jot pe)

*

30 września 194 7 ogłoszony został

przetarg na wybudowany w 1918
roku pancernik „Mexico", skreślo
ny z listy floty i przeznaczony na
złom.
(jotpe)

WIELKA BRYTANIA

- . 9 czerwca 1947 zmarł admirał Regmald Bacon, jeden z najbardziej
znany~h admirałów brytyjskich z
I WOJTIY światowej i wybitny pis~rz morski. ' Admirał Bacon był
pancernika
dowódcą
pierwszym
„Dreadnought", a w latach 1915-18
d~wodził siłami blokującymi morze
Polnocne, zwanymi „Dover Patrol".
(jotpe)

*
~o. przekazaniu do floty rezerwowe.7 1 „zakonserwowaniu'' około ,100
jednostek, brytyjska „Flota Ojczys~a" osiąg?ęła najniższy stan, jaki
k1edykolw1ek notowały kroniki. obejmując 1 lekki krążownik
perb") oraz 4 niszczyciele typu ,Bat'nuntle'' (,,Agincourt", ,,Aisne"
' (jo1pe)
kirk" i ,,Jutland").

c.'.su-

*
'Yi?lka Brytania odsprzedała po
W?Jme ~~5 jednostek wojennych, a
~1anow1cie 10 krążowników, 2 lotmskowce, 50 niszczycieli, 24 okręty
podwodne, 17 fregat 36 korwet 140
poław~aczy min, 1i3 ścigaczy 'i 33
mne Jednostki. Głównymi odbiorcami'' są Francja - 79 jednostek,
Holandia 76, Grecja 63, Turcja 38,
Norwegia 33, Włochy 33 ZSRR 13
'
i Chiny 12.

*

3 października 1947 odbył próbne
pływanie w Portsmouth ścigacz arnapędzany
MG-2009"
tyleryjski
(jotpe)
'
turbiną gaz~'wą.

*
Z dniem 7 stycznia 1948 naczelne
dowództwo Home Fleet obejmie
wiec-admirał Rhoderick Me Grigor,
b. dowódca 1 eskadry krążowników
w r. lD44/5 i późnie.iszy ,,Lord-Commissioner'' Admiralicji. Dotychczasowym C-in-C Home Fleet był ad(jotpe)
mirał E. Neville Syfret.

*

W kwietniu r. 1948 odbędzie się

w Londynie międzynarodowa konferencja w sprawie bezpieczeństwa
życia na morzu, której zadaniem
będzie zrewidowanie odnośnej konwencji międzynarodowej z r. 1929,

z uwgzlędnieniem osiągniętych od
te_go czasu udoskonaleń i wynalazradiopelengowanie),
(radar,
kow
przede wszystkim zaś doświadczeń
ostatniej wojny.
Już w r. 1914 opracowana została
pierwsza konwencja międzynarodo
wa w sprawie bezpieczeństwa życia
na morzu, ale wybuch wojny świa
towej przeszkodził jej ratyfikowaniu przez zainteresowane paó.stwa.
podpisało 18
Ko;1wencję z r. 1929
przystąpiło
pans~~· następnie zaś
do me3! dalszych 18 państw, przy
czym Biuro Konwencji znajdowało
siQ w Anglii.
Celem skoordynowania odnośnych
prac instytucyj mających wpływ na
na morzu,
życia
'bezpieczeństwo
zwołana została do Londynu konfe~
rencja przedstawicieli Międzynaro
dowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, Międzynarodowego Związ
ku Telekomunikacyjnego , Między
narodowego Biura Meteorologicznego oraz Prowizorycznego Doradczego Komitetu Morskiego. Obrady tei
konferencji mają być etapem wstę
pnym ,fo konferencjij kwietniowej,
w której mają wziąć udział również
obserwatorzy z ramienia O.N.Z.

FRANCJA.
Podczas wypadku,

przedwczesną detonacją

wywołanego

materiałów

wybuchowych na poligonie w Gavres, zginęło śmiercią tragiczną kilku wyższych oficerów i inżynier0w
franc. mar. woj., m. i. słynny z czasów wojny dowódca korwety „Aconit'', kapitan fregaty Jean Levasseur.
Jak wiadomo ,,Aconit" pod . dowództwem Levasseura zatopiła w
akcji konwojowej 2 niemieckie okrę
ty podwodne - ,,U-444" i „U-432"
- podczas nocy na 11 marca 1943
roku. (jotpe)

*

października
derę francuską na

podniesiono ban8 dużych ex-niemieckich trałowcach floty, przekazanych Francji przez St. Zjedn.
Dzięki temu Francja posiada obecnie
23 ex-niemieckie trałowce typu „M"
(15 otrzymała w 1946 od W. Bryt.),
natomiast wypożyczone w 1944 od
Wielkiej Brytanii jednostki typu
„MMS'' rozpoczęła Francja oddawać
zespołami po 6 sztuk. Nastąpiło to w
13
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z zakończeniem oczyszczania z min wód Kanału La Manche.
południowej Francji, Korsyki, Afryki Zachodniej, Algieru, Tunisu i Indochin. (jotpe)

związku

*
7 października 1947 wice-admirał
Lemonnier, szef sztabu mar. woj.
wojennym
krzyżem
udekorował
(Croix de Guerre) statki pasażerskie
,,Ville d'Oran" i ,,Pasteur'', które oddały w toku wojny wielkie usługi,
jako transportowce wojsk,
służąc
oraz statek towarowy „Marigot'', za
akcje w charakterze krążownika pomocniczego i transportowca. (jotpe)
I Jałownik francuski )mplacable''
do Hamburga, · aby stamtąd
holownika
przy pomocy drugiego
pływający o nośności
ściągnąć dok
4-0.000 ton, przyznany flocie frandoku
sprowadzeniu
Po
cuskiej
wprowadzony nań zostanie panccrni_k
francuski „J ean Bart'', który w stame
udał się

niewykończonym przetrwał całą wojnę

we Francuskiej Afryce Zachodniej. Na
doku tym podjęte zostaną prace wykończenia jego budowy.
ARGENTYNA.
Okręt obrony wybrzeża „Pueyrredon" - 6.100 ton - jeden z najstarszych oceanicznych okrętów świata,
przybył 25 października 1947, w 50
rc·cznicę swego spuszczenia na wodę
we Włoszech (stocznia Ansaldo w
Capetown.
do
Ponente),
Sestri
,,Pueyrredon" odbywa podróż ćwi
czebną, w toku której odwiedzi porty południowego Atlantyku i Oceanu Indyjskiego. (jotpe)

CHINY.

korweta „Fu-Po'' (exChińska
przekazana
brytyjska „Petunia''),
Chinom pod koniec 1946 roku, uszkodzona została przy zderzeniu we
mgle ze statkiem handlowym, po
czym - w wyniku uszkodzeń·- ntonęła na wysokości Amoy, w Cieś
ninie Formozy. (jotpe)
Tonaż chińskiej

* floty

handlowej w
chwili obecnej jest mniej więcej dwunastokrotnie większy niż w momencie
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zakończenia wojny z Japonią. \X' skład
chińskiej floty handlowej wchodzi 1.179
jednostek żeglugi pełnomorskiej i 2.138
żeglugi śródlądowej o ogólnym tonażu

/

950.000 BRT.

W czasie ostatnich 2 i pól lat chińscy
armatorzy zakupili na stoczniach zapełno
granicznych 150 jednostek
morskich.
pory nic posiadają
do budowy statków
pełnomorskich, obecnie jednak planuje
się budowę takiej stoczni w Szanghaju.
Potrzebne środki na ten cel rząd
chiński ma zamiar uzyskać z reparacji

Chiny do tej
stoczni zdolnej

japońskich.

EGIPT
Rząd egipski zakupił od rządu Stanów Zjednoczonych 9 poławiaczy min,
które mają zapoczątkować istnienie
marynarki wojennej Egiptu. Spośród
zakupionych okn;tów 6 jednostek przybyło już do swej nowej bazy,· a 3 pozostałe oczekiwane były w najbliższych
dniach z Malty. ZhuJowane były
wszystkie po roku 1942. Koszt budowy
każdej jednostki wynosił 582.250 dol. ,
podczas kiedy sprzedane zostały za
60.000 dol. W czasie wojny służyły one
w marynarce brytyjskiej, która uzyskała je od Stanów Zjednoczonych w
drodze pożyczki „Lend-I.case" i pełniły
służbę na Morzu Sródziemnym. Posiadają one długość około 45 m, szerokość
około 8 m., zanurzenie niecałe 3 m.
245 t., maksymalna
Wyporność
szybkość 14 węzłów .

NORWEGIA.

podwodne
okręty
Norweskie
„Ula" i „Utsira" złożyły ostatnio
wizytę w Rotterdamie i Breście.
(jotpe)
SZWECJA.

wrzesma 1947 odbył
i manewru nowowykończony na stoczni w Goetebore:u lekki krążownik „Goeta Lejon".
Przeprowadzone przy burzliwej pogodzie próby,. dały wyniki zadawalające. (jotpe)
W

próby

połowie

szybkości

*

Pod koniec wrzesma 1947 podniesiono szwedzką banderę na od-

danym do służby niszczycielu „Oeland ''. Drugi okręt tego typu ,, Uppland': - znajduje się na wyw Karlskronie. Cechy
kończeniu
jednostek: 1.800 ton, 8 dział 120 mm
w podwójnych lawetach (po 2 na
dziobie i rufie), 7 - 40 mm i 8 20 mm, 6 wyrzutni torp. 533 mm,
mządzenie do stawiania min, wyrzutnie bomb głębinowych .. (jotpe)
TURCJA.

niszczyciele brytyjskie
Przejęte
,, Oribi" i „Inconstant'' zostały przezwane „Gayret" i „Mauvanet'', a
okręty podwodne „P-611", ,,P-612''
,,Murat Reis'', ,,Oruc
i ,,P-614" Reis'' i „Burak Reis". Czwarty okręt
podwodny „P-615" zamówiony przez
.,._ Turcję przed wojną, a w jej toku
wcielony do floty , brytyjskiej, zgir,ął wskutek działań wojennych.
(jot pe)

W jesiennych manewrach angloamerykańskich

na Morzu śródziem

udział wzięła flota turecka w
składzie· 23 jednostek, z pancernikiem „Yavuz'' jako okrętem flago--

nym

wym. (jotpe)

*'
ostatnich doniesień, prasowych rząd turecki udzielił U. S. A.
baz morskich w śródziemnomorskich
portach Turcji. Porozumienie to osią,
gnięto w czasie waszyngtońskich rokowań szefa sztabu sil zbrojnych Turcji
z rządem amerykańs~im.
Według

WŁOCHY

Pod koniec lipca 1947 roku odby- .
pierwsze po wojnie manewry~
floty włoskiej, bazującej w Taren· cie. (jotpe)
ły się

*

1oi-

WIADOMOŚCI
Oprac. A.

Pluciński

POLSKA
Całkowite
zniszczenie
naszego
przemysłu lotniczego i pięcioletnia

przerwa w badaniach naukowo technicznych zmusiły nas do rozpoczynania od podstaw. Dziś uruchomiono już Państwowe Zakłady Lotnicze i Instytut Szybowcowy; powstały Lotnicze Warsztaty Doświad
iczalne i Centralne Studium Samolotów. By odradzającem'...l się przemysłowi dać podstawy naukowe restytuowano w 1946 r. Instytut Techniczny Lotnictwa. Wśród szeregu
prowadzonych równolegle badań Instytut skompletował kilka poniemieckich silników odrzutowych „Jumo 004'' i przeszedł obecnie do studiów, które pozwolą na skonstru<?wanie własnych typów, Cieszące się
popularnością wydziały lotnicze w
Krakowskiej Akademii Górniczej,
Szkole Inżynierskiej· Wawelberga,.
oraz nowootwarty na Politechnice
Warszawskie~, szkolą konstrukt~rów
którzy w niedługim czasie
stw~rzą prototypy polskich odrzutowców.

Z.S.R.R.

*

Ostatnia wojna wykazała potęgę
lotnictwa Związku Radzieckiego. PotE;ga ta bazuje się na silnym przemyśle i zdolnych
konstruktorach.
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LOTNICZ~
F. J. W

Dowodem tego są osiągnięcia Z.S.
RR. w najnowszych dziedzinach nauki i techniki, jak eksperymenty z
bombą atomową i liczne typy samolotów odrzutowych. W samolotach
t} eh wprowadzono szereg ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych , z
którymi warto się z ap o z n a ć.
Reprodukujemy
rysunek
jednoosobowego myśliwca odrzutowego,
znanego kontsruktora radzieckiego
Ławoczkina. Jest to wykonany cał
kowicie z metalu średniopłat o chowanym trójkołowym podwoziu. Osadzenie oszklone.i kabiny przed
krawędzią natarcia skrzydeł. zapewniło
dobrą widoczność.
Samolot
zaopatrzony :iest w dwa silniki odrzutowe o sile ciągu po 1596 kg. Umieszczenie ich obok siebie pozwoliło na zmniejszenie oporu czołowe
go. Położenie dysz wylotowych pod
skrzydłem eliminuje
wpływ
strug
spalinowych na usterzenie ogona.
Wymiary: rozpiętość 12,2 m., dłu
gość 10,7 m., wysokość 2,9 m. Praktycznia szybkość 805 km/godz. Szybkość maksymalna przekracza prawdopodobnie 950 kmlgodz.

*

CZECHOSŁOWACJA

Jak donosiliśmy w poprzednim numerze „Przeglądu Morskiego'' czechosłowacki przemysł lotniczy przystąpił do seryjnej pro_duk~ji s.amolotów odrzutowych. Historia pierwszego z tych samolotów sięga jes~cze roku 1944, tj. okresu, w ktorym niemieccy o~upanci przenosi.li
na ziemię czeską i słowacką swoJe
fabryki lotnicze i zamierzali przystąpić do seryjnej produkcji odrzutowców typu Me-262 (Schwalbe). Inżynierowie czechosłowaccy, których
do pracy tej częściowo dopuszczano, zapoznali się dokładnie ze szczegółami produkowanych tu . sam?lo~
tów i przystąpili do konspiracyJneJ
pracy nad projektem odrzu~owca,
przeznaczonego do wykonania po
wojnie.

Po oswobodzeniu Czechosłowacji
przez Armię Radziecką prace nad
samolotem kontynuowano z jeszcze
większym zacięciem.
Owocem powyższego

wysiłku jest
odrzutowy samolot myśliwski „Nikoła Szuhaj" (A via A v-52).
Av-52 .i2st średniopłatem, całko
wicie krytym metalem. wyposażo
nym w silnik odrzutowy, umieszczony pod kadłubem. Statecznik
kierunkowy przedłużono na kadłu
bie, aby zwiększyć stateczność kie-

runkową i wytrzymałość W dziobowej części kadłuba wmontowane są

dwa działka szybkostrzelne, konsirukc:ii radzieckiej (takie same jak
na XA-7).
Podwozie trójkołowe,
chowane. Pilot siedzi w stosunkowo
małej kabinie
oszklonej z przodu
szkłem pancernym, z tyłu normalnym plcxi.
Do nowoczesnych urządzeń należy teleskopowy celownik dla dz1a:!:F k, typu TELZOH.
Dane samolotu: rozpiętość 10,9
m, długość 11,5 m. wysokość ~· 7 m,
.szybkość maksymalna 845 km;godz.
Zasięg 750 km. Pułap 12.600 m.
.
Myśliwiec „Nikoła Szuhaj'' moz~
być również zastosowany ja_ko lek~ 1
bombowiec. Wtedy podwiesza ~1ę
dwie bomby po 225 kg. lub 8yo_c1sków rakietowych RS-82. Pociski t.~
i wyrzutnie rakietowe są pro~ul~cJI
radzieckiej - są to lotnicze sws ry
słynnej ,,Katiuszy''.

kowicie metalowy. Dolna część kadłuba jest skonstruowana w formie
pływaka, przylegającego
w czasie
lotu szczelnie do górnej części. Przy
wodowaniu pływak zostaje wysunięty wdół, a ze skrzydeł opuszczają się
chowane w locie pływaki
boczne. Przez zwiększenie oporu zo-·
staje zmniejszona szybkość wod_owania, co jest wskazane przy silniejszej fali.
FRANCJA
Francuskie zakłady lotnicze Arsenal w Villacoublay skonstruowały iednoosobowy myśliwski samolot
odr;utowy V. G. 70, zaprojektowany
w końcu· 1945 r. przez inż. M. Galtin'a, charakteryzuiący się u_kła
dem skrzydeł w silną strzałę 1 urn ·eszczeniem
wlotu powietrza do
sprężarki silnika pod spodem ka-dłt,ba w kształcie przybliżonym do
chłodnicy
motorów . tłokow:ych.
Skrzydła o profilu lammarnym 1 u-sterzenie wykonan2 są z d~zewa,.
kadłub metalowy O konstrukcJ1 skorupowej. Podwozie tr?jko_ł?we choWc.ne w locie.
Rozp1~_tosc 8.5 m,
długość 9,6 m. wysokosc 2-,8 1::· waga w locie 2800 kg. Szybkosc maksymalna na wysokości 7000 m. 900
km/godz.

WIELKA BRYTANIA

Wi('lka Brytania wyprodukowała
,
. , I t · cą Saunderoct rzutową
łodz
a aJ ~
.
bRoe SR/Al „Saro", osiąga.ią_cą szy
kośc ponad 800 km/god7:. C1_c~aw_Ymt
.
·
tej dz1edzrn .e Jes
rozw1ć1zamem w
·
kb
N?/42
. kt samolotu Blac urn
~
.
proie
· y całJcst to średniopłat wo 1nonosn
'
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: STANY ZJEDNOCZO NE
~

W pierwszych latach wojny masowo użyte przez Niemców okręty
podwodne poważnie zagroziły transportom morskim. Rząd Stanów Zjednoczonych zmuszony ciężką sytuacją zwrócił się
do fabryk lotniczych o prototyp samolotu-olb rzyma, mogącego zastąpić statki w komunikacji morski2j. Wtedy powstał
proejkt „Herkulesa" a zakłady lotnicze Hughes Aircraft Co. w Culver
City (Kalifornia) przystąpiły do jego realizacJi. W końcu 1946 r. przetransportowa no częściami gotowy
samolot do suchego doku w Los

'1-"odno~amolot

l 10 ,

olbrzym

Angeles, gdzie został zmontowany
w całość. W listopadzie 1947 r. odbył się pierwszy udany lot. ,,Herkules'' jest latającą łodzią, wykonaną całkowicie
z drzewa, krytą
sklejką. 8 motorów
Whitney Wasp
Major o łącznej sile 24.340 KM wbudowano w wolnonośne skrzydła, zaopatrzone u końców w oprofilowane stałe pływaki. Rozpiętość 98 m,
wysokość 11 m, waga w locie 181.600
kg. Maksymalna szybkość 350 km/
godz. Z 700 pasażerami i 54.000 kg.
paliwa, przy szybkości 280 km/godz.
na wysokości 7500 m. przelatuje
4800 km. Budowa kosztowała 25 milionów dolarów.

„Herkules" wyprodukowan y przez zakłady lotnicze
Aircraft Co w cu1':er City (U, S. A.).

Hughes

[ _ _B_IB_L_I_O_G_R_A_F__I_A_

___J,

cchnika Morza i Wybrzeża"
organ Morskiego Stowarzyszenia T echniczncgo - jedyne
w Polsce m o r s k i e p i s m o fachowe, poświi;cone sprawom odbudowy
\Vybrzcża i portów, żcglud::e i stoczniom, zdobyło sobie w okresie swojej
rocznćj dzi;iłalnośći szczere uznanie
nic tylko ludzi świata technicznego,
ściśle związanych z pracą na \Xlybrzeżu, lecz szerokich rzesz ""entuzjastów
morza w głębi kraju.
Zespół redakcyjny, złożony z
wybitnych fachowców, mimo dużych
trudności z jakimi niewątpliwie spotkał
się niqcdnokrotnic na trudnej drodze
Nr. 11/12
swej pracy - dcskonalc wywić!zujc ~ię
z obr.Jncgo zadania, stwarzaj.Je poważWydawn. .Morskiego Stowarzyszenia
ne i stojące na wysokim poziomic pisTechnicznego w Gdańsku
mo techniczne, na którego łamach spotkaliśmy niejednokrotnie nazwiska najpoważniejszych specjalistów i fachow1 'Wybrzeża" (N rl 1/12), wydany
Morza
,,Techniki
numer
ców. Ostatni, podwójny
z okazji pierwszej rocznicy tego czasopisma, uk,nał się jako numer specjalny w
znacznie zwiększonej objętości (124 str.) i poświęcony został bardzo celowo polskim portom morskim. Red2kcja czasopisma może być dumna z osiągniętego celu.
Llała ona czytelnikowi wyczerpujący obraz naszych portów, przedstawiła stojące
przed nami zagadnienia techniczne, odsłoniła perspektywy rozwoju na przyszłofć.
Ponad 12 doskonale napisanych artykułów, a wśród nich obszerne prace o charakterze opisowym, dotyczące każdego z trzech naszych portów 1-szcj klasy: Gdyni, Gdańska i Szczecina, zawierające plany portów formatu obustronicowcgo, dają
czytelnikowi materiał bogaty, rzetelny i ciekawy, z jakim powinien się zapoznać każ
dy Polak, miłujący morze i zdający sobie sprawę z nowego charakteru naszego pań
stwa, jako pa11stwa przemysłowo - morskiego, silnie opartego o 500-kilomctrowe

T

~

TECHNIKA MORZA
i WYBRZEŻA

Wybrzeże Bałtyku.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje prac,1 mż. P. Bomasa - przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego pt. ,,Perspektywy obrotów przez polskie porty
morskie", będąca skrótem I-ej części obszerniejszej pracy piól'a tegoż autora. Również na uznanie zasługują prace inż. J. Karwowskiego (,,Porty małe i ich potrzehy
techniczne"), inż. S. Szwankowskicgo (,,Port Szczecin''), inż. H. Wagnera (,,Gdynia wczoraj"), oraz inż. W. Staniszkisa (,,Port Gdańsk'').
Byłbym nierzetelnym sprawozdawcą, gdybym nic wspomniał i o innych,
-dobrze opracowanych i cennych pracach inż. H. Urbanowicza (,,Stocznie polskie
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na przełomie") inż. A. Riedla (,,Rola i przyszłość portów Pomorza Zachodniego'') ...
S . .Hueckla (,,Odbudowa falochronów i nab1zcży Portu Gdyńskiego''), prof.
inż. W. Tubielewicza (,,Podstawy projektowania portó,v"), dr. inż. J. Naleszkiewicza
(,,Obliczania rusztu pabws:go, związanego z ·płytą szty~ną''), inż. A. Potyrały
1
(,,Klasyfikacja statków w Polsce'') i wiele innych, których szczegółowe wyliczenie
uniemożliwia nam jedynie szczupłość miejsca.
inż.

Numer zamyka bogata kronika \Xrybrzcża, przegląd wydawnictw i komuni-

katy.

F. J. WALICKI

KSIĄŻKI NADESŁANE
BRUNON DZ!MlCZ znań, 1947.

,.Przygody mata Moreli". Wydawnictwo Zachodnie, Po-

STANISLAWA FLESZ.11ROWA ~.Fregata", Sopot l 9·ł3.
BOLESLAW

,,Sen' o morskie; potędze".

LEWANDOWSKI
,)'.cglarz'', 1947.

,,Piosenki

marynarskie"

Wydawnictwo
Wydcm·nictwo

Z LISTÓW DO REDAKCJI
SZ.llNOWNA REDAKCJO!
Przeglądaic1C ostatni numer PRZEGL1DU
MORSKIEGO stwierdziłem.
kmdr dypl I< LOSSO\FSI<l popełnił kilka blc;dów icżcli chodzi o przytoczone
cyfry, a wic;c:
na stronie 65 w ostatnim wierszu pisze ..... tv drugie/ wojnie zaś, ofiaq
lotnictwa padło 711 i cdn ostek podwodnych" i IV dalszym ciągu na stronie 6;j •
,, W roku 1943 okręty podwodne zatopiły 185 statkó,v, a IV roku 194 I tylko 19".
•
Otóż winno być: ,. ... w drugie i ivoinie zaś, ofiar,1 lot111cfwa padło ok. 250 iednostel< podwodnych''. ,,W roku 1943 okręty podwodne zatopiły 462 statki
a w roku 1944 tylko 132.
Dokładnie zatapianie to wyglądało 1v ten sposób:
że

1943
37
63
108
56
50
20

1944
Styczeń

/,uty
l'•larzec
Kwiecień

Mai
Czerwiec
Lipiec

45

Sierpień
Wrzesień

16
20
20

Październik

14

Listopad

13

Grudzień

Podstawa: TIIE BATTLE OF ATL1 NTIC -

13
18
23
9
,f

Il
12
18

7
1
7
9

Officia[ accounf.
Kmdr ppor. Z. Węglarz·
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POLSK IE

OR «

A

A

»

ŻEGLUGOWE

TOWA RZYST WO
Sp. z ogr. odp.

Gdynia

U s t k a

Gdańsk

Darłowo

Szczeci n

Kołobrzeg

Makle rzy okrętowi

- · Agenc i frachto wi

Linie regular ne

,

BAŁ TYC KA AGENCJA MORSKA SP. Z OGR. ODP.

GDY NIA
Makler zy okrętowi

-

Przeds tawicie lstwa
C E N T R A L A:

Gd y n i a,

agenci frachto wi
linii

okrętowych

u I i ·ca

1O- go L ut e g o

24.

\

BIUR A PORTOWE:

Gdynia, Gdańsk, Szczecin, U~tka, Darłów,
Kołobrzeg

A G E N C J E:

ADRES 1 ELEGR.

11

,,Po I ba I t i ca"
Sztok ho Im ie 12
sgatan
Smaaland
w Londynie - Baltic Union Shipbrok ers
Ltd" 27 St. Mary Axe EC. 3.
w·

BALTICA" GDYNIA

SKRYTKA POCZT. 206.
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TECHNIKA MORZA

•
I

WYBRZEŻA

Mieslęc.z:nik po!wlęcony odbudowie Wybrzeża

i portów,

ieglud.z:e I stoc.z:niom

Przynosi w każdym numerze szereg ciekawych artykułów na tematy
techniczno-morskie

Cena numeru 75

w prenumt".racie :ZCO

zł,

zł

kmartalni e

Adres redakcji i administracji: Gdllńsk-Wrzes1cz. Al. \Vojska Polskiego 24 m. 2
Telefon 41-114

CZYTEL NIKIJ!
ehcesz 7apoznać i;ię z Ż) ciem i 7a<laniami
Marynarki Wojennej - prenumeruj

Jeśli

f »P RZ E GL

Ą ,D

MORSKI«

Jeśli jf"<łnak interesują Cię

Fprawy l\J ary n ark i
Handlowt·j, rybo1ówstwo oraz innc
prcn11mnnj
przejawv pracy na morz11 mif"sięeznik dla mlrnlzicży

))

((

wnlawan\' przt"z Pań"twowe
CPntrn m \\:, eh. i\J or~kit"l!O

Adres Re<lakc;i i Administra,·ji:
GDYNIA. Al. Zjr(lno,:,enia 3

,»MŁODZI EZ MORSKA"
Popularny m1es1«:c:r:nik młod:r:iei:owy, wydawany, wspólnie pr:r:e:r:
Marynarkę Wojenną I ligę Morską
kil'tOtUPć: ,.Pr11s11 \\' ,,j~I. owił " - Ct"11tr11ln!!
\\'11r~zawa, Al,·Je Jero101i111,kie l\r .'i5, pr,u
równo, ze,nµm wplacr11iu należności na Konto PKO I-&)00

7 amówf Pnfa
Rolport;iż,

114

MORSKI

PRZEGLĄD

GOSPODARCZY

ORGAN GOSPODARCZY POLSKIECO

WYBRZEŻA

GDYNIA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 99
Tel efo n 42.42

P. K. O. Xl-111

Jedyne w Polsce czasop1srno
przcglc.plowi

gospodarki

poświęcone

morskiej

I

i zaga<lnicniorn odbudowy
Zamów rocznik 1947 i

Wybrzeża

wpłać prenumeratę

na rok 1948

I Przeczytaj-Zaprenumeruj- Polecaj innym

1

.

DWA
-~

POPULARNE MIESIĘCZNIK I,
wydawane

obecnie wspólnie
przez

MARYNARKĘ

WOJENNĄ

i LIGĘ MORSKĄ
Cena prenumeraty:

·.Moue i Marynarz PolskF
Roczna
Półroczna

Kwartalna

Zamówienia

300, zł
160 zł
85 zł

kierować:

Centralny Kolporfaż
.. PRAS A W OJ SKO W A"

W A R S Z A W A.
AL.:JEROZOLIMSKIE 55
przy„równoczesnym wpłac'eniu
należności na konto PKO 1-8000

ll5

HOK XIII

PRZEGLĄD

MORSKI
KI

Km\RTALNIK }IARYNAR

\VOJI;:NNEJ

W roku 1947 w kwartalniku „PRZEGLĄD MORSIH" opublikowane zostały prace następujących autorów: Biskupski Stanisław, kpt.
Chrostowski Bolesław, kpt. mar. - Czerwiński Aleksy, kmdr por. Dehnel Jacek, kmdr ppor. - Dziambor Jan, por. - Gajewski Jan. Gorlach Kazimierz, st. bosm. - Hornung Zbigniew, por. mar. - Isakow
I. 8., admirał floty. - Klossowski Jerzy, komandor dypl. - Kraszewski
l{azimicrz, kmdr por. - Krawczyk Aleksander, kmdr por. pil. - Krzywiec Benedykt, mgr. - Krzywiec Wacław, kmdr ppor. - Kostenko W.
- Laszecki Karol. - Malinow!'-:ki Henryk, kpt. mar. - Mieszkowski Stanh,law, kmdr por. - Modrzejewski .Józef. - Morze Jan, inż. - Nowakowski Radosław, kmdr por. - Nowicki Zygmunt, kmdr por. inż. Pcrtek Jerzy. - Pluciński Andrzej. - Sierecki Sławomir. - Skorupski
.&dam, kmdr ppor. - Staniewicz Jerzy, kmdr por. - Steifer Mieczysław.
- ~teyer Włodzimierz, kontradmirał. - Supiński Witold. - Uklejewski
Janusz. - \Vajs Tadeusz, limdr ppor. inż. - Walicki Franciszek Jan,
por. mar. - Wielowie}::ki Bogdan, kmdr ppor. - Woliński Stanisła'w.
ppor. - Wójdcki Józef, por. _:_ Wronka Witold, kmdr ppor. pil.
Wróblewski Mieczysław, kpt. mar.

SPIS RZECZY
SKOROWIDZ
OD REDAl{C.TI
I

DZIAŁOWY
(/5*)

I.

DZIAŁ

OGÓLNY

ROZJASNIONY WIDNOKRĄG l\lYSLI MORSKIEJ
Kontradmirał Włodzimierz Stcyer

Ii7
II/?i2

.,ATHENIA'', ,,LACONIA" i „PELEUS"
Jerzy Pertek

..

FLOTA WOJENNA PRZYSZŁOŚCI
Kmdr dypl. Jerzy Kłossowsld

111/51

OSTOJE BUDOWNICTWA OKRI~TÓW WOJENNYCH w Z.S.R.R.
Kontradmirał Włodzimierz Steyer '

IV/5

*)

Cyfry rzymski1i1 (I) oznaczaj4 numer zeszytu, cyfry arabskie
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(3) -

i;tlonic ę.

II.

DZIAŁ

HISTORYCZNY

WALKI O BAŁTYK
Józef Modrzejewski

POCZĄTEK

111/3

III. "' DZIAŁ HISTORYCZNO - OPERACYJNY
WRZESIEŃ 1939 NA WYBRZEŻU .

1/9

Kmdr por. Jerzy Staniewicz
BATERIA IM. H. LASKOWSKIEGO WE WRZEŚNIU 1939 R.
Kpt mar. Bolesław Chrostowski

11/20

MARYNARKA WOJENNA Z.S.R.R. W WOJNIE OJCZYŻNIANEJ
I. SYTUACJA OGÓLNA .
II. WOJNA NA MORZU BAŁTYCKIM.
III. WOJNA PODBIEGUNOWA
IV. WOJNA NA MORZU CZARNYM
Admirał Floty I. S. Isakow
Autoryzowany przekład kontradmirała W. Steyera
FRANCUSKA FLOTA WOJENNA (1939-1947)
Jerzy Pertek
WŁOSKA

FLOTA WOJENNA
Jerzy Pertek

I{ORCZULA
Mjr Vladimir Marković
Tłumaczył i opracował por. J. Wójcicki
PEARL HARBOR
Kmdr ppor. Wacław Krzywiec
WALKI O OKINAWĘ
Kmdr ppor. Wacław Krzywiec
ZNISZCZENIE „ROYAL OAK"
Kmdr por. I{azimierz Kraszewski

IV.

1/25
11/3

111/18
IV/11

111/37

IV/29
IV/22

II/73
I/85
IV/49

DZIAł. OPERACYJNO - TAKTYCZNY

PRZEMIANY W PROWADZENIU WOJNY MORSKIEJ
Mgr Benedykt Krzywiec
"POLITYI{A I STRATEGIA NIEMIEC A BŁĘDY
WIELKIEJ BRYT ANU
Mgr Benedykt Krzywiec
WSPÓLNA INICJATYWA: TRYUl\lF POTĘGI MORSKIEJ
Autoryz. przckł. kmdr por. A. Czerwińskiego
PLANY ORGANIZACJI I ROZBUDOWY FLOT
SKANDYNAWSKICH
Józef Modrzejewski

J/37

11/35

I/53

II/45
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V.

DZIAŁ

UZBROJENIA I TECHNIKI MORSKIEJ
111/12

,,BŁYSKAWICA"

O.R.P.

Kmdr por.

Stanisław

Mieszkowski
1/61

NOWA BROŃ MORSKA .
Kmdr por. Stanisław Mieszkowski
WSPÓŁCZESNY SPRZĘT DESANTOWY

I. SZTURMOWY SPRZĘT DESANTOWY
SPRZĘT TRANSPORTOWO-D ESANTOWY
III. SPRZĘT POMOCNICZY I UBEZPIECZAJĄCY
IV. SRODKI TRANSPORTOWE FLOTY INWAZYJNEJ
II.

1/65
II/59
111/68

IV/63

Por. mar. Franciszek Jan Walicki
ROZWÓJ MORSKIEJ ARTYLERII PRZECIWLOTNICZE J .
Witold Supiński

IV/52

ARTYLERIA O.R.P. ,,BŁYSKAWICY" (I)
St. bosrn. Kazimierz Gorlach

IV/75

WYTRZYMALOSC NAWODNYCH OKRĘTÓW WOJENNYCH.
W. Kostenko
Autoryz. przekł. inż. bud. okr. T. Wajsa, kpt. mar.

J/93

IV/87

NISZCZYCIELE SPAWANE
Inż. Jan Morze
RADAR
I. ZARYS HISTORII RADARU
li. TECHNIKA RADARU .
III. ZASTOSOWANIE RADARU
Kmdr por. inż. Zygmunt Nowicki

II/87
111/81
(V/80

OGÓLNE ZASADY SYSTEMU „LORAN"
Kpt. mar. Mieczysław Wróblewski

VI.

LOTNICTWO
1/79

LOTNICTWO W DZIAŁANIACH MORSKICH
Kmdr ppor. pil. Aleksander l{rawczyk

II/97

SILNIKI O NAPĘDZIE ODRZUTOWYM
Kmdr ppor. pil. Witold Wronka
WIADOMOSCI LOTNICZE

111/116

WIADOl\lOSCI LOTNICZE

IV/108

VII.

ZAGADNIENIA

SŁOWNICTWA

I SŁOWNICTWO MORSKIE .
Por. mar. Zbigniew Hornung

KSJ..\ŻKA

O

SŁOWNIK

MORSKI

Jerzy Pertek
118

MORSKIEGO
I/97
11/104

W SPRAWIE TERMINOLOGII
Józef Modrzejewski

11/109

O WŁAŚCIWE SŁOWNICTWO MORSKIE
l{mdr por. Stanisław Mieszkowski

11/112

ZAGADNIENIA SŁOWNICTWA MORSKIEGO
Mgr Benedykt Krzywiec

111/86

O POLSKIE SŁOWNICTWO MORSKIE .
.Jan Gajewski

IV/89

MORZE I MŁODZIEŻ
Stanisław Biskupski

IV114

WYCHOWANIE FIZYCZNE

VIII.

11/102

WYCHOWANIE FIZYCZNE MARYNARZA
Kmdr ppor. Adam Skorupski

IX.

FLOTY SWIATA

AKTUALNE ZESTAWIENIE NA ROK 1947.
I. OKRĘTY LINIOWE (PANCERNIKI) .
II. LOTNISKOWCE FLOTY
III. LOTNISKOWCE ESKORTOWE I LOTNISKOWCE WODNOSAMOLOTÓW

11/123
111/95
IV/91

Oprac. Mieczysław Steifer
I

X.

STRATY W II WOJNIE ŚWIATOWEJ

LISTA STRAT MARYNARKI NIEMIECKIEJ

1/100

LISTA STRAT MARYNARKI WŁOSKIEJ

1/103

.

LISTA STRAT MARYNARKI .JAPOŃSKIEJ
LISTA STRAT MARYNARKI U. S. A.
Oprac. F. J. W.

1/106
Ull17

.

LISTA STRAT MARYNARKI BRYTYJSKIEJ

III/9:)

LISTA STRAT MARYNARKI FRANCUSKIEJ
Oprac. M. S.

UI/92

XI.

PRZEGLĄD

PRASY

PRZEGLĄD PRASY

1'110
111134

PRZEGLĄD PRASY
PRZEGLĄD PRASY
PRZEGLĄD PRASY

xn.
MORSKA
MORSKA
MORSKA
MO~SKA

IU/102
IV/96

MORSKA KRONIKA ZAGRANICZNA

KRONIKA
KRONIKA
KRONIKA
KRONIKA

ZAGRANICZNA
ZAGRANICZNA
ZAGRANICZNA
ZAGRANICZNA

1/113
11/110
111/112
IV/104

119

XIII.

BIBLIOGRAF1A

WIELKIE DNI MALEJ FLOTY -

JERZY PERTEK

1/118

BITWA O MALTĘ - C. S. FORESTER.
Kmdr ppor. Bohdan Wielowiejski
OD WESTERPLATTE DO HIROSZIMY Kmdr por. Stanisław Mieszkowski

1/119

WITOLD SUPIŃSKI

111/120

DZIAŁANIA MORSKIE W TRZECH KSIĄŻKACH
O DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ
Jerzy Pertek

DZIEJE FLOTY POLSKIEJ Józef Modrzejewski

111/121

'

KAZIMIERZ LEPSZY .

111/124

POLSKIE PORTY MORSKIE - TECHNIKA
MORZA I WYBRZEŻA NR. 11-12 .
Franciszek .Jan Walicki

XIV.

IV/111

KORESPONDENCJE

Z LISTÓW DO REDAKCJI

A

IV/112

tera!!. ...
. . zostai1 stałym prcnumt'rator·em

kwartalnika :\laryrn,rki Wojennej

,,p ZEGLAD

ORS

gdyż

ty I ko stał a p 1· e 11 11 m c r a t a
zupcw11i Ci regularne i szybkie
.
' ('zasop1sma
. .
01 rzymywa nw naszego
'

504
tltron druku

187
ilnstraeji

Komplety

kwartalnika

(e;tyczcń-grudzień 1917) są do nabyeia

w adm.
"Przcl,!;lqdu Mor~kie~o": Gdynia, \Va.;;zyngtona4~

Cena wraz z przesyłki.\ pocztową 720 zł.
Nalrżność prosimy wpłacać

(;dynia Xl-18 l

120

naszego

na konto P. K.

4 ).

