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Wypady niemieckich pancerników na wody Atlantyku – zwane rajdami - wprowadzały
bardzo duże zamieszanie wśród sztabowców Brytyjskiej Admiralicji. Sen z powiek
spędzało im nie tylko pojawienie się tych potężnych jednostek zagrażających żegludze
alianckiej na Atlantyku , ale i istnienie bardzo dobrego punktu bazowego na terenie
okupowanej Francji w którym to można by było naprawiać ewentualne uszkodzenia
tych okrętów . Takim miejscem był port Saint Nazaire ze swym suchym dokiem
specjalnie zbudowanym dla jednego z największych statków pasażerskich –
francuskiego liniowca „Normadie”. Sztabowcy wymyślili plan zniszczenia tegoż doku
aby uniemożliwić dokonywania w nim napraw takich okrętów jak pancerniki „Bismarck”
i „Tirpitz”. Ponieważ zniszczenie takiego obiektu nie wchodziło w rachubę metodami
bombardowania z powietrza, postanowiono więc wykonać uderzenie z morza. Planem
tym było uderzenie we wrota doku dużej jednostki pływającej wypełnionej materiałami
wybuchowymi. Musiałaby by być to dusz szybka jednostka z możliwościami
upodobnienia się do niemieckich okrętów wojennych i jednocześnie tak szybka by
umożliwiała przejście torem wodnym wśród stanowisk obrony portu bez większych
strat. Wybór padł na niszczyciela HMS „Campbeltown”, który po niewielkiej
przebudowie mógł spełniać te warunki. Okręt HMS „Campbeltown” był jednostką jaką
Anglicy „otrzymali” w ramach umowy dwustronnej od U.S.A. w 1940 roku.
W Marynarce Wojennej USA nosił nazwę USS „Buchanan”. Była to już leciwa
jednostka. gdyż należała do klasy gładko pokładowych niszczycieli z charakterystyczną
czterokominową sylwetką. Usunięcie ostatnich dwóch kominów, wraz z powiększeniem
pierwszego i dodanie charakterystycznych niemieckich „czap” na obu z nich
upodobniało ten okręt do niemieckich dużych torpedowców typu „Jaguar” . W tym
miejscy możemy przypomnieć, że tę sławetną rolę konia trojańskiego, Admiralicja
Brytyjska chciała powierzyć polskiemu niszczycielowi ORP „Burza” jednak mocno
sprzeciwiała się temu strona polska. Sam atak na St. Nazair nastąpił w dniu 26 marca
1942 roku w zespole okrętów złożonych z niszczyciela HMS „Campbeltown”
i mniejszych ścigaczy typu „Fairmile” z brytyjskimi komandosami na pokładach. Atak
pomimo strat w jednostkach i ludziach udał się całkowicie gdyż HMS „Campbeltown”
zniszczył wrota doku „Normandie” a ścigacz o numerach MTB 74 swymi torpedami
zniszczył „Starą śluzę” otwierającą wejście do basenu z bunkrami okrętów
podwodnych. Całą relacja z akcji pod kryptonimem „Operacja Chariot” znajduje się
w wielu opracowaniach książkowych do których odsyłam zainteresowanych.

Okręt zbudowany pod nazwą USS „Buchanan” w stoczni; Bath Iron Works. Wodowany
29 czerwca 1918, oddany do służby 20 stycznia 1919. Przekazany W. Brytanii w dniu
9 września 1940. zniszczony 28 marca 1942.Długość: 96,1 m. szerokość 9.37 m
zanurzenie 2,28 m wyporność 1036 ton – standard. Napęd; cztery kotły „White –
Foster” i oraz turbiny parowe. Szybkość ( nowej jednostki ) do 30 węzłów. Uzbrojenie.
W chwili ataku. 1 działo kal. 76 mm ( na dziobie według ang, 12 pdr / 12 cwt ). 8 x 20
mm typu O’erlikon Mk 1

Budowa modelu.
Model jest złożony z kilku plastikowych wyprasek, które należy przed sklejaniem umyć
w środkach piorących co oczyści z tłuszczu. Pozwoli to modelarzowi na dobre pokrycie
powierzchni modelu farbami zwłaszcza typu „akrylowe” Należy dokładnie przygotować
się do sklejania wybranego zestawu i postępować zgodnie z instrukcją, bowiem na
wypraskach znajdują się części od innych wersji modelu. Oryginalny okręt w czasie
akcji był malowany w części nadwodnej w całkowicie ciemnoszarym kolorze by utrudnić
wykrycie w czasie podejścia do portu nieprzyjaciela. Oznakowanie jednostki. Tu są
sprzeczne poglądy marynistów zajmujących się tym zagadnieniem. W czasie treningu
ma wodach brytyjskich podnoszono banderę Wielkiej Brytanii na flagsztoku
umieszczonym między dwoma pomostami dla Orlikonów znajdujących się śródokręciu.
W czasie akcji brak danych, że „podnoszono” bandery – brytyjską lub niemiecką.
Jednak na filmach dokumentalnych widać, że niemieccy żołnierze chwalą się zdobytą
na „Campbeltownie” niemiecką banderą z angielskimi napisami na obszyciu flaglinki.
Tak samo wygląda znaku taktycznego na burcie okrętu. Najprawdopodobniej nie był
wymalowany w ogóle.

Życzę zadowolenia z kolejnego ciekawego modelu w kolekcji okrętów wojennych.
Autor opracowania : Mirosław Miarka

Sallies of German battleships onto the waters of the Atlantic Ocean – called raids –
threw staff officers of the British Admiralty into enormous disarray. What made them
lose their sleep was not only the emergence of those massive vessels on the Atlantic,
posing a threat to maritime operations of the Allies, but also the excellent base on the
territory of occupied France, where any damage to watercraft could be repaired. It was
the port of Saint Nazaire with its dry dock, built specifically for one of the largest
passenger ships – the French liner “Normandie”.Staff officers invented a plan of
destroying the dock to render repairing such battleships as armoured cruisers
“Bismarck” and “Tirpitz” impossible. Since aerial bombardment of such a target was
out of the question, it was decided to hit from the sea. The plan was to strike against
the mouth of the dock with a large ship packed with explosives. It had to be a fast
vessel that could imitate German battleships, quick enough to go down the sea lane
among the defence posts of the port, avoiding major losses.The ship of choice was
the destroyer HMS “Campbeltown”, which could satisfy the necessary conditions after
a minor rebuilding. The British obtained the HMS “Campbeltown” from the Americans
in 1940 within a bilateral agreement. In the United States Navy it had the name USS
“Buchanan”. It was already a timeworn vessel as it belonged to the class of flush decker
destroyers with a characteristic four-chimney silhouette. Removal of two rear chimneys,
enlargement of the first and addition of characteristic German “caps” on both remaining
chimneys rendered the ship similar to large German “Jaguar” torpedo boats. It deserves
a mention here that the notorious role of the Trojan horse was to be assigned by the
British Admiralty to the Polish destroyer ORP “Burza”, which raised serious objections
on the part of the Polish, however.The attack on St. Nazair was conducted on the 26th
of March 1942 by a group of ships comprising the destroyer HMS “Campbeltown” and
smaller chasers of the “Fairmile” type with British commandoes on boards. Despite
losses of vessels and people, the attack was a roaring success because the HMS
“Campbeltown” smashed the mouth of the “Normandie” dock and the chaser MTB 74
destroyed with its torpedoes the “Old Sluice”, opening the entry to the dock with
submarine bunkers. The account of the action, code-named “Chariot Operation”, is to
be found in numerous book publications, to which I refer everybody who is interested.

Vessel built under the name USS “Buchanan” in the shipyard Bath Iron Works.
Launched on the 29th of June 1918, in service from the 20th of January 1919,
transferred to Great Britain on the 9th of September 1940, destroyed on the 28th of
March 1942.Length: 96.1 m, width: 9.37 m, draught: 2.28 m, displacement: 1036 tons
– standard. Propulsion: four “White-Foster” boilers and steam turbines. Velocity (new
vessel): up to 30 knots. Armament. At the time of the attack.1 cannon, calibre 76 mm
(on the bow, 12 pdr/12 cwt)8 x 20 Oerlikon Mk1 type Building the model.The model
comprises several plastic mouldings, which should be washed with detergent prior to
assembly in order to remove grease. It will enable the constructor to properly cover
the surface of the model with paints, especially acrylic.Thorough preparations should
be carried out prior to assembly of a selected set and instructions should be followed,
since mouldings also contain parts of other versions of the model. During the attack the
part above water of the original battleship was painted completely dark grey in order to
render it difficult to detect the vessel upon entering the enemy’s port. Vessel marking.
Opinions of maritime experts dealing with the matter diverge here. In the course of
training on British waters the British ensign was raised on the flagstaff, located between
two platforms for Oerlikons in the midship. There is no data confirming that either British
or German ensigns were “raised” during the action. However, documentaries feature
German soldiers proudly demonstrating the German ensign with English inscriptions on
the hem, taken from “Campbeltown”. The same applies to the tactical mark on the side.
It was probably not painted at all.

Enjoy another interesting model in your battleship collection.
Author of the study: Mirosław Miarka

Rys historyczny.

History.

Dane taktyczno - techniczne: stan z chwili udziału w operacji na St. Nazaire.

Tactical-technical data: state as at the time of the operation in St. Nazaire.

HMS CAMPBELTOWN 'ST NAZAIRE'
OPERACJA „CHARIOT”, 26 MARCA 1942 ROKU

'CHARIOT' OPERATION, 26 MARCH 1942
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