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FLOTA CZARNOMORSKA – FLOTĄ PODWODNĄ?
Rosjanie zwiększają ilość inwestycji, które mają pomóc w eksploatacji sześciu okrętów podwodnych
typu „Warszawianka” wchodzących w skład Floty Czarnomorskiej. W Noworosyjsku oddano bowiem
nowy kuter – poławiacz torped „TŁ-2195” „Sokolskoje”, jak również sześciopiętrowy budynek, będący
nowoczesną bazą dla załóg wszystkich czarnomorskich „Warszawianek”.
Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że 19 marca 2021 roku, w bazie morskiej w
Noworosyjsku odbyła się uroczystość wprowadzenia dla Floty Czarnomorskiej nowego kutra poławiacza torped „TŁ-2195” „Sokolskoje”. Termin uroczystości nie był wybrany przypadkowo,
ponieważ zaplanowano ją w Dzień marynarza-podwodnika, obchodzony co roku w Wojennomorskie
Fłotie.
Czytaj też: Rosyjska Flota Bałtycka: stan dzisiejszy i perspektywy [ANALIZA]
Nowa jednostka pływająca ma bowiem działać przede wszystkim dla potrzeb sześciu okrętów
podwodnych projektu 636.6 typu „Warszawianka”, wchodzących w skład 4. samodzielnej brygady
okrętów podwodnych Floty Czarnomorskiej. Jest ona niezbędna, ponieważ pozwala na poszukiwanie i
odzyskiwanie torped, które są odpalane spod wody w ramach bardzo często organizowanych
manewrów, badań, testów i pokazów. W uroczystości wziął udział szef sztabu Floty Czarnomorskiej
kontradmirał Igor Smoliak - postać znana przede wszystkim z tego, że tuż po aneksji Krymu, objęła
stanowisko komendanta Akademii sił wojenno-morskich im. Nachimowa należącej do Ukrainy i
błyskawicznie przeprowadziła tam pełną rusycyzację.
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Program ceremonii w pierwszej kolejności obejmował wypłynięcie oﬁcjeli na kutrze na Zatokę
Cemeską, gdzie opuszczono na wodę kwiaty i wieńce. Następnie odbyło się uroczyste przejęcie do
użytku nowego sześciopiętrowego budynku - przygotowanego wyłącznie dla potrzeb 4. samodzielnej
brygady okrętów podwodnych. Każde piętro ma być miejscem pobytu i wypoczynku dla jednej załogi z
sześciu „Warszawianek”.
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Oﬁcjalne uroczystości zakończyła ceremonia podniesienia bandery „Św. Andrzeja” i przyjęcia w skład
Floty Czarnomorskiej nowego kutra poławiacza torped „TŁ-2195” „Sokolskoje”. Nazwa „kuter” może

być w tym przypadku myląca, ponieważ tej samej klasy okręt wykorzystywany przez polską
Marynarkę Wojenną („K-8” typu Kormoran) jest jednostką trzykrotnie mniejszą (133 ton w porównaniu
do 489 ton), krótszą (34,9 m w porównaniu do 48,9 m) oraz węższą (6,6 m w porównaniu do 9 m).
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Rosjanie wprowadzili więc pełnomorską jednostkę pomocniczą, która może poruszać się z
maksymalną prędkością 20 w i ma zasięg do 1000 Mm przy autonomiczności 10 dób. Stała załoga
„TŁ-2195” licząca 14 osób (na polskim „K-8” to 18 osób) może w sumie podjąć i przewozić wewnątrz
hangaru okrętu do 8 torped kalibru 533 mm.
Czytaj też: Putin zapowiada rozbudowę ﬂoty
Według oﬁcjalnego komunikatu Minoborony „TŁ-2195” jest pierwszym kutrem w nowej serii jednostek
pływających. W rzeczywistości przy budowie wykorzystano projekt kutrów – poławiaczy torped i
kutrów rozpoznania radiacyjnego i chemicznego projektu 1388 typu „Bakłan”, których ponad
czterdzieści zbudowano w latach 1974-1990. Później opracowano projekty kutrów łącznikowych KSW
(1388N, 1388R i 1388N3), by wreszcie w 2016 r. w stoczni Sokolskiej zacząć budowę nowej wersji
poławiacza torped projektu 1388NZT.
Położenie stępki kutra „TŁ-2195” miało miejsce 9 października 2019 r., wodowanie 8 września
2020 roku a przyjęcie okrętu w skład Floty Czarnomorskiej nastąpiło 19 marca 2021 roku.
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