


Mission Clemenceau
Lotniskowcowa Grupa Bojowa 
Charles de Gaulle

Joris van Boven, Alex van Noye

Lotniskowcowa grupa bojowa jest jednym z najsilniejszych zespołów morskich współcze-
snych czasów. Lotniskowcowa grupa bojowa składa się z lotniskowca oraz towarzyszących 
mu jednostek. W czasie Misji Clemenceau, lotniskowiec Charles de Gaulle Sił Morskich Francji 
oraz jego grupa bojowa płynie przez Morze Śródziemne na Ocean Indyjski.

Charles de Gaulle  
(R 91) – francuski 
lotniskowiec  
o napędzie atomowym 
(jedyna nie-amery-
kańska jednostka 
tego rodzaju w służ-
bie na świecie), okręt 
flagowy francuskiej 
marynarki wojennej.

Grupa lotnicza na 
pokładzie lotniskowca 
Charles de Gaulle  
(R 91) może liczyć 40 
samolotów i śmigłow-
ców. Załoga składa 
się z 1950 oficerów, 
marynarzy i członków 
personelu lotniczego. 
Podobnie jak na 
innych okrętach tego 
typu, załoga dyspo-
nuje olbrzymią ilością 
pomieszczeń socjal-
nych składających 
się na „pływające 
miasteczko”.

Starszy oficer prasowy Michael wyjaśnia 
nam, według jakiej koncepcji zorgani-
zowano zespół zadaniowy Task Force 

473 oraz lotniskowcową grupę bojową wo-
kół lotniskowca Charles de Gaulle. Zespół 
płynący wraz z Charles de Gaulle składa się 
z kilku okrętów, które mają różne zadania. 
Michael zaznacza, że okręty płynące z lotni-
skowcem stanowią jego eskortę. Francuski 
lotniskowiec jest jednostką flagową Task 
Force 473, ale towarzyszące mu okręty 
mogą również wzmocnić siłę uderzenia po-
kładowej grupy lotniczej.

Głównym zadaniem okrętów eskortu-
jących lotniskowiec Charles de Gaulle jest 
zapewnienie, by miał on swobodę manewru 
i mógł prowadzić bezpieczne operacje lotni-
cze. Lotniskowiec musi mieć swobodę ma-
newru by móc w każdej chwili ustawić się 
pod wiatr i przeprowadzić katapultowanie 
swoich samolotów lub przyjąć na pokład 
maszyny lądujące. Aby to uzyskać, wiatr 
musi wiać idealnie w osi okrętu, a ponadto 
trzeba dopasować ruch okrętu do kołysania 
fal, by zapewnić jak najbardziej stabilne wa-
runki do operacji lotniczych.

Lotniskowiec Charles de Gaulle ma bar-
dzo wiele systemów i wyposażenie na pokła-
dzie, umożliwiające efektywne monitorowa-
nie wszystkiego, co się wokół okrętu dzieje. 
Istnieje nawet możliwość zdalnego sterowa-
nia wszystkimi okrętami w grupie, kiedy trze-
ba wykonać szybki zwrot całym zespołem. 
Oficer prasowy Michael mówi, że z pokładu 
lotniskowca można precyzyjnie kontrolować 
całe otaczające grupę środowisko nawodne, 
podwodne i otoczenie powietrzne.

Inne jednostki morskie
Francuskie okręty typu Durance regularnie 
pojawiają się przy lotniskowcowej grupie 
bojowej, by dostarczyć zaopatrzenie na 
okręty, głównie na sam lotniskowiec, które-
go potrzeby logistyczne są największe. Do-
starcza się żywność i słodką wodę dla licznej 
załogi, paliwo dla statków powietrznych, 
a także części zamienne dla nich, w razie 
potrzeby. Zapasy są przenoszone specjal-
ną windą po stalowej linie rozciągniętej na 
czas zaopatrywania z okrętu na okręt (tzw. 
zaopatrywanie poziome – horizontal reple-
nishment). Oficer prasowy informuje, że do 
transportu cięższych ładunków wykorzy-
stywane są śmigłowce, które przenoszą je 
na pokład lotniskowca (tzw. zaopatrywanie 
pionowe – vertical replenishment).

Jednym z okrętów, który towarzyszy 
lotniskowcowi Charles de Gaulle jest nisz-
czyciel Forbin typu Horizon Sił Morskich 
Francji. Okręty tego typu specjalizują się 
głównie w zapewnieniu obrony przeciwlot-
niczej. Jak mówi oficer prasowy, Forbin 
ma zestaw bardzo nowoczesnych radarów 
i innych sensorów zdolnych do efektywnej 
obserwacji przestrzeni powietrznej wokół 
lotniskowcowej grupy bojowej. Aby mo-
nitorować taktyczną sytuację powietrzną 
w rejonie działania lotniskowca nie wy-
starczy sama obserwacja, potrzebne jest 
też zbieranie informacji w inny sposób, 
z wykorzystaniem rozpoznania radioelek-
tronicznego na przykład. Okręt tego typu 
jest zdolny do przeciwdziałania nawet 
przeciwokrętowym pociskom kierowanym 
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Z pokładu Charles 
de Gaulle (R 91) 
prowadzą operacje 
powietrzne wieloza-
daniowe samoloty 
bojowe Rafale M 
(na zdjęciu) i dozoru 
radiolokacyjnego 
E-2C Hawkeye. 
Ponadto w skład 
grupy lotniczej okrętu 
wchodzą śmigłowce 
SA.365 Dauphin, 
EC.725 Caracal 
i AS.532 Cougar.

Rafale M na pokładzie 
lotniskowca Charles 
de Gaulle (R 91). 
Zwraca uwagę  
podwieszony pod  
kadłubem zasobnik do 
przekazywania paliwa 
innym samolotom 
w locie.

odpalonym w kierunku zespołu, a szczegól-
nie lotniskowca.

Także obrona przed samolotami prze-
ciwnika jest jednym z głównych zadań nisz-
czycieli typu Horizon, które są włączane do 
lotniskowcowej grupy bojowej jako trzon 
obrony przed zagrożeniami z powietrza 
całego zespołu. Obrona przeciwlotnicza 
jest wielowarstwowa. Ponadto konkretna 
sytuacja taktyczna czasami wymaga inne-
go ugrupowania okrętów – na przykład by 
zwiększyć ich pole ostrzału, ale zespół jest 
wyćwiczony w szybkich zmianach ugrupo-
wania.

Poza wspomnianym niszczycielem 
w skład lotniskowcowej grupy bojowej 
wchodzi też fregata, wyspecjalizowana dla 
odmiany w walce z zagrożeniami podwod-
nymi. W tym wypadku jest to fregata Langu-
edoc typu Aquitaine. Okręt ma hangar i po-
kład lotniczy, umożliwiający bazowanie na 
nim śmigłowca NATO Helicopters Industries 
NH90 Caiman. Śmigłowiec ten dysponuje 
wysoce skutecznym sonarem opuszczanym 
typu Thales Flash. Jak podkreśla oficer praso-
wy, kombinacja systemów na samej fregacie 
oraz jej śmigłowca pokładowego to najbar-
dziej efektywny sposób poszukiwania okrę-
tów podwodnych w pobliżu lotniskowcowej 
grupy bojowej. Ugrupowanie przeciwpod-

wodne okrętów tworzy szeroki wachlarz by 
móc poszukiwać okrętów podwodnych na 
dużej przestrzeni, a także by zwalczać je jak 
najdalej od osłanianego lotniskowca.

W Misji Clemenceau funkcję trzonu 
obrony przeciwpodwodnej lotniskowcowej 
grupy bojowej pełni Languedoc. Okręt ten 
będzie w składzie zespołu przez cały czas 
rejsu przez Morze Śródziemne, do momen-
tu wejścia zespołu do Kanału Sueskiego. 
Po wyjściu na Ocean Indyjski, rolę okrętu 
obrony przeciwpodwodnej lotniskowcowej 
grupy bojowej przejmie fregata Latouche
-Tréville typu Georges Leygues.

Dodatkową obronę zespołu przed zagro-
żeniami podwodnymi i nadwodnymi spełnia 
co najmniej jeden okręt podwodny. Oficer 
prasowy nie może zdradzić nazwy okrętu 
podwodnego, który towarzyszy zespołowi, 
ani nawet ile ich jest, ale zapewnia że są one 
ciągle obecne w pobliżu, płynąc w zanurze-
niu. Jedyne, co może ujawnić to to, że są to 
okręty podwodne typu Rubis. Ważnym ich 
zadaniem jest zbieranie różnych informacji 
o charakterze rozpoznawczym. Niewidocz-
ne okręty podwodne najczęściej płyną dale-
ko wysunięte przed resztę zespołu meldując 
o obserwowanej sytuacji na morzu.

Poza francuskimi jednostkami w skład 
lotniskowcowej grupy bojowej Charles 

de Gaulle wchodzą również okręty innych 
państw należących do NATO. Oficer praso-
wy był bardzo zadowolony z udziału innych 
państw w Misji Clemenceau. Amerykański 
udział w tej misji to niszczyciel USS Ross 
typu Arleigh Burke. Jest to niszczyciel rakie-
towy z uzbrojeniem kierowanym, mający 
na pokładzie śmigłowiec SH-60 Seahawk. 
Jest to okręt z możliwościami ofensywny-
mi, mogący odpalać pociski samosterujące 
Tomahawk do zwalczania obiektów położo-
nych nawet bardzo głęboko na terytorium 
przeciwnika.

Z kolei Marynarka Wojenna Wielkiej Bry-
tanii wystawiła fregatę HMS Duncan typu 
Daring. Podobnie jak francuski niszczyciel 
Forbin, jest to okręt obrony przeciwlotni-
czej. Obie wymienione jednostki, brytyjska 
fregata HMS Duncan i francuski niszczyciel 
Forbin będą monitorowały przestrzeń po-
wietrzną wokół lotniskowcowej grupy bojo-
wej. Dzięki nim nie tylko sama grupa będzie 
bezpieczna, ale również działanie lotnictwa 
z Charles de Gaulle będzie bezpieczne. Co 
ciekawe, HMS Duncan ma jednocześnie 
szerokie możliwości w zakresie zwalczania 
okrętów podwodnych i dysponuje śmigłow-
cem Leonardo AW159 Wildcat, wyposażo-
nym w sonar zanurzany, notabene również 
Thales Flash-S.

Ponadto na czas działań na Morzu Śród-
ziemnym do grupy dołączy duńska fre-
gata rakietowa HDMS Niels Juel typu Iver 
Huitfeldt, która zostanie wykorzystana do 
obrony przeciwlotniczej całego zespołu, 
podobnie jak wcześniej wymienione okrę-
ty. HDMS Niels Juel ma również na pokła-
dzie śmigłowiec, ale jest to duży Leonardo 
AW101 Merlin. Poza zwalczaniem okrętów 
podwodnych, śmigłowiec ten może też być 
używany do rozpoznania i wskazywania ce-
lów dla przeciwokrętowych pocisków kiero-
wanych, a także do transportu ładunków na 
pokłady okrętów.

Na Oceanie Indyjskim do lotniskowca 
Charles de Gaulle dołączy też okręt austra-
lijski. Oficer prasowy Michael podkreśla, że 
w takiej kompozycji lotniskowcowa grupa 
bojowa jest bardzo silna i może wykonywać 
różnorodne zadania, w zależności od po-
trzeb. Jednym z nich jest demonstracja siły 
NATO i państw sojuszniczych w czasie Misji 
Clemenceau.

Operacja „Chammal”
Ważną częścią Misji Clemenceau był udział 
grupy lotniczej lotniskowca Charles de Gaul-
le w atakach przeciwko obiektom Państwa 
Islamskiego. Charles de Gaulle operował 
w tym rejonie od marca 2019 r. włączając się 
w operację „Chammal”, czyli francuski wkład 
w działania przeciwko temu radykalnemu, 
islamskiemu Kalifatowi. Misje uderzeniowe 
z morza były realizowane z użyciem wielo-
zadaniowych samolotów bojowych Das-
sault Rafale M należących do francuskiego 
lotnictwa morskiego.

Dowódcą pokładowej grupy lotniczej 
GAE (Group Aérienne Embark) jest kmdr por. 
Charpentier. Odpowiada on za działalność 
całej pokładowej grupy na pokładzie lot-
niskowca Charles de Gaulle. Nalot życiowy 
komandora porucznika Charpentiera wyno-
si 2800 godzin na 41 typach samolotów. To 
bardzo znaczące osiągnięcie, ale trzeba też 
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Zespół napędowy 
wielozadaniowego  
samolotu bojowego 
bazowania pokłado-
wego Dassault Rafale 
M tworzą dwa turbi-
nowe silniki odrzuto-
we SNECMA M88  
o ciągu maksymalnym 
2 x 50 kN i 2 x 75 kN 
z dopalaniem.

Silniki M88 pozwalają 
samolotom Rafale 
M na rozwinięcie 
naddźwiękowej pręd-
kości lotu bez użycia 
dopalacza (zakres 
supercruise; maksy-
malna prędkość lotu 
Ma=1,8).

wziąć pod uwagę, że komandor ma upraw-
nienia pilota doświadczalnego. Sam tak 
mówi o swoim doświadczeniu: Wylatałem 
ponad 1000 godzin na morskich Rafale, które 
mają bardzo duże możliwości.

Kmdr por. Charpentier kontynuuje: 
Wspomniana Pokładowa Grupa Lotnicza 
składa się z dwóch dywizjonów bojowych (20 
wielozadaniowych samolotów bojowych Das-
sault Rafale M), dywizjonu dozoru radioloka-
cyjnego (dwa samoloty Northrop Grumman 
E-2C Hawkeye), dywizjonu poszukiwawczo
-ratowniczego (dwa śmigłowce Aerospatiale 
SA.365 Dauphin), klucza zwalczania okrętów 
podwodnych (jeden śmigłowiec NATO Helicop-
ter Industries NH90 Caiman). Skrzydło to liczy 
około 500 osób personelu Sił Morskich Francji. 
W jego skład wchodzą załogi samolotów, śmi-
głowców oraz personelu technicznego i ad-
ministracyjnego, słowem ludzie niezbędni do 
tego, by pokładowe statki powietrzne mogły 
wykonywać loty. Pokładowa Grupa Lotnicza 
może zwalczać cele powietrzne oraz autono-
micznie wykonywać ataki na obiekty naziem-
ne, startując z pokładu lotniskowca.

Aby uzyskać uprawnienia do samodzielne-
go wykonywania obowiązków w ramach Po-
kładowej Grupy Lotniczej potrzeba wiele szko-
lenia i wiele wysiłku. Jesienią i zimą 2018  r., 
przeszliśmy wiele egzaminów kwalifikacyj-
nych. Ich kulminacją było ćwiczenie FANAL 
przeprowadzone w lutym tego roku. W czasie 
tego ćwiczenia Siły Morskie Francji szkoliły się 
razem z siłami morskimi Hiszpanii i Stanów 
Zjednoczonych. Na przykład nasza lotniskow-
cowa grupa bojowa miała w składzie hiszpań-
ską fregatę Cristobal Colon oraz amerykański 
niszczyciel USS Donald Cook.

Kmdr por. Charpentier oświadczył, że 
będzie na pokładzie lotniskowca Charles de 
Gaulle w ciągu całej misji. Mówi on: jestem 
zawsze na pokładzie Charles de Gaulle, kiedy 
tylko operują z niego samoloty. W tym roku 
będę w morzu ponad sześć miesięcy.

Kmdr por. Charpentier wśród swoich 
podwładnych ma ponad 30 pilotów samolo-
tów Rafale M i trzy załogi E-2C Hawkeye oraz 
cztery śmigłowców SA.365 Dauphin i jedną 
NH90 Caiman. Następnie dowódca opowia-
da, jakie są jego oczekiwania w stosunku do 
podwładnych w czasie Misji Clemenceau: 
W czasie misji dokonaliśmy wznowienia na-
wyków na lotniskowcu kilku doświadczonych 
pilotów oraz dopuściliśmy do wykonywania 
lotów z lotniskowca kilku młodych pilotów. 
Mamy nadzieję, na pomyślne przeprowadze-
nie działań ofensywnych przeciwko obiektom 
Państwa Islamskiego, czym przyczynimy się 
do jego szybkiego upadku.

Innym ważnym zadaniem Pokładowej 
Grupy Lotniczej jest kontrolowanie akwe-
nów morskich, w czym pomagają wszyst-
kie sensory i środki rozpoznania okrętów 
i statków powietrznych. I wreszcie dowódca 
zaznacza, że istotną sprawą jest rozwijanie 
współpracy sojuszniczej oraz partnerstwa 
z zaprzyjaźnionymi państwami w Basenie 
Morza Śródziemnego, Morza Czerwonego 
i Oceanu Indyjskiego wraz z Azją Południo-
wo-Zachodnią, jest to jeden z głównych ce-
lów Misji Clemenceau.

Kmdr por. Charpentier dodaje: Ważną 
sprawą jest w tym ostatnim zadaniu pewna 
sekwencja działania, poczynając od fazy ope-
racyjnej w ramach operacji „Inherent Resolve”, 
po liczne działania w drodze do Singapuru. To 
prawdziwa morska przygoda, w czasie której 
lotnicy morscy będą musieli dostosować się 
do funkcjonowania w nowym środowisku, 
do zmiennej pogody oraz do współdziałania 
z nowymi partnerami. To właśnie z takich po-
wodów ponad dwadzieścia lat temu wstąpi-
łem do Sił Morskich Francji.

W czasie operacji „Chammal”, uzbrojo-
ne samoloty Rafale wyruszą do atakowania 
obiektów naziemnych Państwa Islamskie-
go w Syrii. Kmdr por. Charpentier mówi, 
że Rafale będą wykonywały różne zadania 
w czasie tej misji. Najważniejszym z nich jest 
bezpośrednie wsparcie lotnicze (Close Air 
Support, CAS), obrona powietrzna sojuszni-
czych jednostek i własnych okrętów (Defen-
se Counter Air, DCA) oraz loty rozpoznawcze 
(Reconnaissance, Recce). W czasie misji CAS, 
samoloty Rafale będą atakowały wojska 
przeciwnika pozostające w kontakcie bojo-
wym z własnymi (sojuszniczymi) siłami na-
ziemnymi.
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Rafale M podchodzi 
do lądowania na 
lotniskowcu. Zwraca 
uwagę precyzyjna 
amunicja kierowana 
AASM HAMMER 
i optoelektroniczny 
zasobnik obserwa-
cyjno-celowniczy 
Damocles.

Podstawowe uzbroje-
nie Rafale M do zadań 
myśliwskich stanowią 
pociski rakietowe 
„powietrze-powie-
trze” średniego 
zasięgu MICA, które 
wkrótce uzupełnią 
pociski dalekiego 
zasięgu Meteor.

W ramach misji DCA, Rafale M będą 
osłaniały inne samoloty uderzeniowe ata-
kujące cele naziemne oraz dyżurujące 
w powietrzu samoloty dozoru radioloka-
cyjnego E-2C Hawkeye. Rozpoznanie bę-
dzie natomiast polegało na rejestrowaniu 
obrazu różnych obiektów z powietrza. 
Można w ten sposób zebrać wiele informa-
cji na temat ruchu sił przeciwnika oraz ich 
rozmieszczenia, co okaże się być przydatne 

por. Charpentier upewnia się, że po starcie 
z katapulty lotniskowca, załogi są odpo-
wiednio naprowadzane na cel przez nawi-
gatorów naprowadzania. Kiedy zbliżają się 
oni do obiektów ataku zgłaszają się oni do 
naziemnego stanowiska dowodzenia i na-
prowadzania w Syrii lub w Iraku.

W czasie wykonywania tych zadań pi-
loci są czasem w powietrzu przez ponad 
sześć godzin. W związku z tym muszą cza-

sem kilka razy pobierać paliwo w locie od 
tankowców powietrznych należących do 
sił powietrznych Niemiec, Stanów Zjedno-
czonych lub Wielkiej Brytanii. Latanie jest 
czasem niezwykle trudne ze względu na 
surowe warunki panujące nad pustynią, ta-
kie jak burze i bardzo silna turbulencja. Sa-
moloty są wysyłane do ataków na obiekty 
naziemne na zapotrzebowanie dowództwa 
koalicji. Bardzo często zdarza się, że Rafale 
M wracają na pokład lotniskowca z pełnym 
ładunkiem bojowym, nie zawsze bowiem 
ich uderzenie może być przeprowadzone 
zgodnie z planem, a celów alternatywnych 
po prostu nie ma. Uderzenia prowadzi się 
tylko wtedy, kiedy istnieje pewność, że cel 

jest prawidłowo zidentyfikowany. Po każ-
dej misji przeprowadza się długi i bardzo 
szczegółowy diebriefing. Następnie załogi 
potrzebują odpowiedniego odpoczynku, by 
móc się starannie przygotować do kolejnej 
misji.

Działania morskich Rafale M
Przygotowanie do Misji Clemenceau za-
częły się miesiące przedtem, nim okręty 
wyszły w morze. Piloci dywizjonów 12 
i 17 Flottille wzięli udział w ćwiczeniach, 
będących przygotowaniami do rejsu ope-
racyjnego. W ich ramach uzyskali aktual-
ne uprawnienia do operowania z pokładu 
lotniskowca, czyli wznowion je u tych, 
którzy je utracili. Po dwóch miesiącach 
intensywnych ćwiczeń uznano, że załogi 
są gotowe.

Porucznik Benoit „Tonic” jest pilotem 
wielozadaniowego samolotu bojowego 
Rafale M w dywizjonie 17 Flottille. Ma on 
nalot życiowy ponad 500 godzin, z których 
150 spędził na morskim Rafale M. Porucznik 
wciąż jest młodym pilotem i jest w trakcie 
szkolenia. Do chwili obecnej wykonał z po-
kładu Charles de Gaulle tylko 20 lotów. Jest 
to jego pierwszy rejs operacyjny na pokła-
dzie lotniskowca i jest to dla niego bardzo 
ekscytujące. Sam mówi, że sobie z tym pora-
dzi, to tylko kwestia adaptacji do warunków.

„Tonic” koncentruje się na swoich zada-
niach szkoleniowych i opanowaniu samo-
lotu Rafale M. Oficer ten będzie obecny na 
pokładzie przez pięć miesięcy, choć sam bę-
dzie wykonywał tylko loty szkolne. Nie jest 

jeszcze pilotem operacyjnym ze względu na 
zbyt małe doświadczenie. Dlatego obecnie 
wykonuje tylko loty szkolno-treningowe, by 
stać się lepszym pilotem Rafale M, zebrać 
niezbędne doświadczenie i uzyskać status 
pilota operacyjnego.

Aby uzyskać status gotowego do dzia-
łań bojowych, por. Benoit musi przejść trzy 
fazy szkolenia na Rafale M. Najpierw musi 
uzyskać uprawnienia do wykonywania mi-
sji bojowych w składzie pary, prowadzonej 
przez doświadczonego pilota. Następnie 
uzyska uprawnienia do prowadzenia pary 
dwóch samolotów, ale tylko w składzie 
czterosamolotowego klucza. I w ostatniej 
fazie, „Tonic” zostanie prowadzącym czte-

w kolejnych misjach uderzeniowych. Rafa-
le przenoszą szerokie spektrum lotniczych 
środków bojowych dostosowanych do po-
trzeb konkretnych misji.

Do wykonywania zadań rozpoznaw-
czych Rafale M jest wyposażony w zasobnik 
Thales AREOS (Airborne Reconnaissance 
Observation System). Natomiast wszyst-
kie samoloty atakujące cele naziemne są 
wyposażone w optoelektroniczne zasobniki 
obserwacyjno-celownicze Thales Damocles. 
Rafale M jest samolotem doskonałym pod 
każdym względem i po części dzięki moż-
liwości działania z pokładu lotniskowca, to 
bardzo ważny element uzbrojenia francu-
skich sił morskich.

Kmdr por. Charpentier powiedział, że 
przygotowania do każdego wylotu bojo-
wego w ramach operacji „Chammal” zawsze 
rozpoczynają się dzień wcześniej. W przy-
gotowaniu bierze udział dwóch pilotów 
wykonujących lot oraz oficer rozpoznawczy 
Pokładowej Grupy Lotniczej oraz dowodzą-
cy obsługą naziemną samolotów biorących 
udział w misji. Bezpośrednie przygotowania 
do wykonania misji rozpoczynają się trzy 
godziny przed wylotem. W czasie odprawy 
omawiane są wszelkie szczegóły misji, naj-
pierw w szerokim gronie omawiane jest to, 
co dotyczy wszystkich, a później krąg osób 
się zawęża, wtedy przekazywane są już kon-
kretne, specyficzne informacje związane 
z wykonaniem misji. Na końcu omawiane 
są kwestie ratownictwa lotniczego, w tym 
ratownictwa bojowego. Po ostatniej odpra-
wie piloci zakładają niezbędne wyposażenie 
i idą do samolotów, których przygotowania 
kończy właśnie personel techniczny. Kmdr 
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Marynarka Wojenna 
Francji samolotów 
Rafale M używa od 
2001 r. Pierwszą jed-
nostką wyposażoną 
w  ten typ była Flot-
tille 12F. W pierwszy 
rejs operacyjny na 
pokładzie lotniskowca 
Charles de Gaulle 
wyruszyła ona w roku 
następnym.

Moment odejścia 
samolotu Rafale M 
w trakcie trenowania 
lądowania na Charles 
de Gaulle (R 91) bez 
zaczepiania hakiem 
o liny hamujące roz-
ciągnięte w poprzek 
pokładu lotniskowca.

rosamolotowego ugrupowania, uzyskując 
też z automatu uprawnienia do prowadze-
nia samodzielnej pary.

Czy „Tonic” osiągnie kolejne fazy szkole-
nia w krótkim czasie nie jest jasne, wszystko 
zależy od tego ile zdoła nalatać. Jako prowa-
dzony porucznik musi udowodnić, że potrafi 
utrzymać się w szyku i że umie wykonać za-
danie bojowe w ugrupowaniu pary.

Dywizjon 17 Flottille, do którego „Tonic” 
otrzymał przydział, jako ostatnia jednost-
ka przezbroił się na samoloty Rafale M. 
Do końca 2016 r. 17 Flottille operowała na 
samolotach Dassault Super Etendard. Jed-
nostka ta jest teraz całkowicie wyposażona 
w Rafale M. Nie tylko dla porucznika jest 
to pierwszy rejs na pokładzie lotniskowca. 
Jego dywizjon także po raz pierwszy jest 
w rejsie operacyjnym w morzu na nowym 
typie sprzętu. 17 Flottille obecnie ma na 
pokładzie lotniskowca Charles de Gaulle 
piętnastu pilotów. Wśród nich jest trzyna-
stu doświadczonych i dwóch nowicjuszy, 
w tym „Tonic”.

Zanim dywizjon trafił na pokład, piloci 
przeszli trening przygotowawczy. W jego 
ramach były lądowania na lądzie, na sy-
mulowanym pokładzie lotniskowca. Pro-
gram szkoleniowy rozpoczął się dwa mie-
siące przed przebazowaniem dywizjonu 
na pokład lotniskowca Charles de Gaulle. 
Wspomniane lądowania z symulacją lot-
niskowca były prowadzone w specjalnie 
wyposażonych ośrodkach w Lorient – Lan-
n-Bihoué i w Landivisiau. Por. Benoit „Tonic” 
wspomina: Te lądowania były prowadzone 
z udziałem oficera kierowania lądowaniem 
na lotniskowcu, który nadzorował je sto-
jąc na miejscu, gdzie znajdowałaby się rufa 
okrętu. Wspomniani oficerowie zapewniają 
nam bezpieczeństwo w czasie lądowania. 
W każdej chwili mogą oni wydać pilotowi 
komendę na przerwanie lądowania i odej-
ście na drugie zajście. Kiedy Charles de 
Gaulle wrócił na ocean po raz pierwszy w li-
stopadzie ubiegłego roku, piloci otrzymali 
uprawnienia do lądowania na pokładzie. 
Łącznie musieli oni zaliczyć sześć popraw-
nych lądowań, nim zostali dopuszczeni do 
wyjścia w rejs operacyjny na lotniskowcu. 

Dla „Tonica” było to pierwszy raz, kiedy 
wykonał tak dużo lądowań w tak krótkim 
czasie.

W czasie tego szkolenia przygoto-
wawczego, „Tonic” trenował też prowa-
dzenie walk powietrznych z załogami sa-
molotów ze składu lotnictwa Sił Morskich 
Włoch. W czasie tego szkolenia piloci 17 
Flottille prowadzili manewrowe walki 
powietrzne z pilotami włoskimi. Osobi-
ste impresje por. „Tonica” z tych walk są 
bardzo pozytywne. Mówi on, że walka 
z takim samolotem jak AV-8B Harrier II 
była bardzo pouczająca. Maszyna ta ma 
całkowicie odmienne charakterystyki 

od większości innych samolotów bojo-
wych, które zwykle pojawiają się na ćwi-
czeniach. Chociaż Rafale M jest lepszym 
myśliwcem, niż Harrier II, „Tonic” przeżył 
wiele trudnych momentów walcząc z do-
świadczonymi pilotami włoskimi.

Faza ta była ostatnim elementem szko-
lenia, przed wyruszeniem w rejs operacyjny. 
Po tym szkoleniu dywizjony 17 i 12 Flottille 

zostały wysłane w rejs operacyjny, który 
obejmuje też działania bojowe przeciwko 
Państwu Islamskiemu w ramach opera-
cji „Chammal”. Obecnie misje operacyjne 
nad Syrię są wykonywane niemal każdego 
dnia. Misje te są wykonywane tylko przez 
doświadczonych pilotów, którzy mają wy-
lataną wielką ilość godzin i odpowiednie 
doświadczenie.

W czasie rejsu por. Benoit będzie się 
szkolił wraz z zagranicznymi pilotami, któ-
rzy jednocześnie wezmą udział we wspól-
nych ćwiczeniach. Program tych ćwiczeń 
przewiduje na przykład wspólne misje 
z załogami z sił powietrznych i morskich 

Egiptu, Indii i Singapuru. Porucznik spo-
dziewa się, że zostaną przeprowadzone 
z nimi wspólne walki powietrzne, będą też 
ćwiczone misje związane ze zwalczaniem 
celów naziemnych i nawodnych. Podob-
nie jak Francja, Egipt od kilku lat używa 
samolotów typu Rafale. Wydaje się, że por. 
Benoit „Tonic” jest bardzo zainteresowany 
udziałem w takich ćwiczebnych walkach. 
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Dzięki temu, że wielozadaniowy samolot bojowy bazowania 
pokładowego Dassault Rafale M nie ma składanego 
skrzydła udało się zachować jego 95-procentową 
zgodność z odmianami lądowymi (masa własna 
Rafale M jest większa o 500 kg).

Dzięki temu, że wielozadaniowy samolot bojowy bazowania 
pokładowego Dassault Rafale M nie ma składanego 
skrzydła udało się zachować jego 95-procentową 
zgodność z odmianami lądowymi (masa własna 
Rafale M jest większa o 500 kg).

Czy egipskie Rafale wezmą udział w ćwiczeniu, na 
razie jeszcze nie wiadomo.

Osobiście „Tonic” uważa, że Rafale M jest bardzo 
dobrym samolotem do latania. Porucznik zaznacza, 
że nie może mówić o różnicach pomiędzy Rafale, 
a takimi samolotami jak Eurofighter czy Gripen. Oso-
biście uważa, że Rafale M jest bardzo przyjemnym 
samolotem do lądowania na lotniskowcu, pomimo 
skomplikowanych systemów pokładowych. Ale 
właśnie dzięki tym systemom pilot może skoncen-
trować się na poszukiwaniu celów oraz zbieraniu 
różnych przydatnych informacji rozpoznawczych 
w czasie lotu. Oczywiście, duża ilość informacji jaką 
pilot otrzymuje wymaga sporego zaangażowania, 
jako że pilot jest w samolocie sam.

Jednym z tych systemów, który wymiernie 
zmniejsza obciążenie pilota obowiązkami pilotażo-
wymi jest automatyczny układ sterowania obrotami 
silników, który może być używany w czasie lądo-
wania na lotniskowcu. Moc silników jest wówczas 
całkowicie sterowana automatycznie, a ponadto 
komputer automatycznie utrzymuje samolot na 
nakazanym kącie natarcia 16° przed samym lądo-
waniem. Jedyna rzecz, którą musi zrobić pilot jest 
utrzymać właściwą ścieżkę podejścia sterując samo-
lotem. W czasie lądowania pilot skupia się zarówno 
na światłach ścieżki podejścia na lotniskowcu, jak 
i na obserwacji pokładowych przyrządów. To wy-
maga odpowiedniej podzielności uwagi, trzeba być 
odpowiednio skoncentrowanym i nie można się 
rozpraszać.

Szczególnie nocne lądowania na pokładzie lot-
niskowca Charles de Gaulle stanowią wielkie wy-
zwanie, zwłaszcza w niezbyt dobrych warunkach 
atmosferycznych. Osobiście „Tonic” uważa, że trzeba 
co najmniej 40-50 godzin wylatanych z pokładu lot-
niskowca, by jako tako opanować operacje startów 
i lądowań na Rafale M. Sam sobie wyznaczył cel, by 
osiągnąć status gotowości do działań z lotniskowca 
w składzie pary jeszcze w czasie tego rejsu, poprzez 

uczestnictwo w różnych ćwiczeniach. Nie może się 
doczekać, kiedy będzie pełnoprawnym pilotem Ra-
fale M francuskiego lotnictwa morskiego.

Śmigłowcowe wsparcie na pokładzie
Charles de Gaulle
Poza samolotami bojowymi Rafale M na pokładzie 
Charles de Gaulle stacjonuje również pewna liczba 
śmigłowców, gotowa na różne działania. Na lot-
niskowcu są dwa ratownicze SA365 Dauphin i je-
den śmigłowiec zwalczania okrętów podwodnych 
i wskazywania celów nawodnych NH90 Caiman.

Zadania śmigłowców SA365 Dauphin na po-
kładzie okrętu przybliża kpt. Jean Philippe. Kapitan 
dowodzi pododdziałem śmigłowców Dauphin na 
pokładzie lotniskowca Charles de Gaulle. Do chwi-
li obecnej kpt. Philippe uzyskał nalot 1950 godzin 
jako pilot śmigłowca. Z owych 1950 godzin, ponad 
450 wykonał na śmigłowcu Dauphin. On również 
pozostanie na pokładzie lotniskowca przez cały czas 
trwania Misji Clemenceau.

Śmigłowiec SA365 Dauphin to główny środek 
poszukiwawczo-ratowniczy na pokładzie Charles 
de Gaulle. Załoga śmigłowca Dauphin w czasie ty-
powego dyżuru ratowniczego składa się z czterech 
ludzi. Kpt. Philippe wymienia ich: pilot-dowódca, 
drugi pilot, operator wciągarki oraz ratownik-pły-
wak. W czasie Misji Clemenceau, pododdział 35 
Flottille na pokładzie lotniskowca Charles de Gaul-
le składa się z 38 ludzi. W składzie pododdziału jest 
sześciu pilotów, trzech operatorów wciągarki, trzech 
ratowników-pływaków i 26 techników. Pododdział 
z 35 Flottille ma na pokładzie dwa śmigłowce SA365 
Dauphin.

Zapytany o to, jak pododdział przygotowywał 
się do rejsu operacyjnego na pokładzie Charles de 
Gaulle, kpt. Jean Philippe odpowiedział, że załogi 
śmigłowców Dauphin były w pełni przygotowane 
do działań i miały aktualne dopuszczenia. Mówi on: 
Musieliśmy jedynie zwrócić uwagę w czasie przygo-

towań, by wylatać odpowiednią ilość godzin w ciągu 
czterech miesięcy poprzedzających rejs. Kpt. Philip-
pe mówi, że w razie utraty nawyków, załoga musi 
być bezwzględnie wznowiona (uzyskać aktualne 
uprawnienia) przed rozpoczęciem rejsu. Kpt. Jean 
Philippe mówi, że pododdział ma dwa główne cele 
w czasie Misji Clemenceau. Pierwszy z tych celów 
to oczywiście wykonywanie lotów i utrzymywanie 
dyżurów ratowniczych (na pokładzie i w powietrzu) 
w czasie działań z pokładu samolotów Rafale M 
i E-2C Hawkeye. Drugi cel to zwiększenie zdolności 
operacyjnych załóg, poprzez uzyskiwanie doświad-
czenia w różnych warunkach i sytuacjach.

W czasie wykonywania lotów na dyżur poszu-
kiwawczo-ratowniczy, śmigłowiec przemieszcza się 
po specjalnej trasie. Śmigłowiec pozostaje w zawisie 
blisko okrętu, tak by nie przeszkadzać samolotom 
podchodzącym do lądowania, które poruszają się 
po dość szerokim kręgu w czasie tego manewru. 
Śmigłowiec Dauphin leci też znacznie niżej, niż sa-
moloty, by zachować odpowiednią separację dla 
bezpieczeństwa. Kpt. Philippe mówi, że kabina ła-
dunkowa śmigłowca Dauphin jest wystarczająco 
duża, by podjąć na pokład całą załogę pięcioosobo-
wego samolotu dozoru radiolokacyjnego E-2C Haw-
keye, gdyby ten uległ wypadkowi.

Poza Francuzami, w działaniach Pokładowej 
Grupy Lotniczej biorą też udział załogi innych na-
rodowości. Na przykład ostatnio także załoga duń-
skiego śmigłowca AW101 Merlin z fregaty Niels Juel 
wykonywała misję poszukiwawczo-ratowniczą po 
raz pierwszy. W ten sposób, dzięki współpracy mię-
dzynarodowej, lotniskowcowa grupa bojowa jest 
jeszcze silniejsza. Kpt. Philippe mówi: To dla nas wiel-
ka szansa na umocnienie interoperacyjności pomię-
dzy takimi krajami, jak Francja i Dania, tak jak w tym 
przypadku. Kraje te są wśród tych, które są członkami 
grupy HOSTAC (Helicopter On other Ship Than Aircraft 
Carrier – śmigłowców bazujących na okrętach innych 
niż lotniskowiec). Śmigłowce z różnych krajów mogą 
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W 2001 r. Dania podjęła decyzję o zakupie 14 śmigłowców 
wielozadaniowych AW101, w tym osiem do zadań poszuki-
wawczo-ratowniczych i sześć do transportu taktycznego. Ich 
dostawa została zakończona w 2007 r.

W trakcie opisywanego rejsu lotniskowca Charles de Gaulle z jego pokładu operował m.in. duński śmigłowiec AW101 
w wersji ratowniczej, który był chwalony za wysokie parametry, niezawodność i uniwersalność.

doskonale współpracować działając w ramach jednej 
lotniskowcowej grupy bojowej, bazując nawet na róż-
nych okrętach, pod warunkiem przestrzegania okre-
ślonych, wspólnych procedur. Duńczycy mają własny 
dywizjon śmigłowców poszukiwawczo-ratowniczych 
w kraju, więc są wyszkoleni w procedurach pełnienia 
powietrznych dyżurów ratowniczych.

Poza śmigłowcami ratowniczymi SA.365 Dau-
phin, na pokładzie Charles de Gaulle jest też śmi-
głowiec NH90 Caiman. Kpt. Benjamin jest dowód-
cą wydzielonego pododdziału z dywizjonu 31 
Flottille na pokładzie lotniskowca. Kapitan jest też 
koordynatorem taktycznym na śmigłowcu NH90 
Caiman. Jego rola to zwykle przygotować i kiero-
wać wykonywaniem misji zgodnie z otrzymanym 
zadaniem. Kpt. Benjamin ma wylatane ponad 800 
godzin na morskich Caimanach. Normalnie służy 
w dywizjonie 31 Flottille w bazie lotnictwa mor-
skiego Hyères w południowej Francji. W czasie Mi-
sji Clemenceau jest tylko jedna załoga śmigłowca 
NH90 na pokładzie lotniskowca. Cały pododdział, 
poza jednym śmigłowcem NH90 Caiman, składa 
się z czterech członków jego załogi oraz dwuna-
stu techników.

Zwykle załoga składa się z pilota, obserwatora, 
operatora systemów i ratownika-pływaka. Kpt. Ben-
jamin wyjaśnia, że na Caimanach jest tylko jeden 
pilot. Załoga tego śmigłowca pozostanie na pokła-
dzie przez cały rejs. Kpt. Benjamin wyjaśnia: Przede 
wszystkim musimy mieć uprawnienia do prowadzenia 
misji związanych z walką z celami nawodnymi, ale mo-
żemy też wykonywać i inne zadania. Oznacza to, że 
z reguły NH90 jest używany do wykrywania okrętów 
nawodnych przeciwnika oraz ich niszczenia przeci-
wokrętowymi pociskami kierowanymi. Śmigłowiec 
może przenosić dwa pociski przeciwokrętowe na 
zaczepach po obu jego bokach, co czyni go wysoce 
efektywnym narzędziem bojowym sił morskich.

Śmigłowiec może też być używany do poszu-
kiwania okrętów podwodnych, ukrywających się 
głęboko pod wodą. Wykrywanie okrętów podwod-
nych jest trudnym, ale bardzo ważnym zadaniem 
w ramach obrony lotniskowcowej grupy bojowej. 
Do zwalczania okrętów podwodnych, śmigłowiec 
NH90 może być uzbrojony w dwie torpedy MU-90. 

Nie ma problemu, że na pokładzie Charles de Gaul-
le jest tylko jeden śmigłowiec zwalczania okrętów 
podwodnych. Fregaty płynące w grupie też często 
mają śmigłowce na pokładzie.

Brytyjczycy mają AW159 Wildcat, a Duńczycy 
AW101 Merlin. Dzięki temu misje przeciwpodwod-
ne mogą też być wykonywane przez śmigłowce 
stacjonujące na fregatach. Drugi NH90 Caiman jest 
na przykład na pokładzie francuskiego niszczy-
ciela Forbin, w czasie obecnej Misji Clemenceau. 
Kpt. Benjamin mówi, że to tylko jeden z mocnych 
punktów lotniskowcowej grupy bojowej: Nie tyl-
ko śmigłowce są przeznaczone do walki z okrętami 
podwodnymi. Taka grupa ma wiele różnych środ-
ków, a także śmigłowce mogą być wykorzystane do 
różnorodnych zadań. Poza działaniami na morzu, 
śmigłowiec NH90 Caiman może być używany do 
ewakuacji osób z określonego terytorium. Caiman 
może być używany tylko do ewakuacji osób (Person-
nel Recovery, PR), ale nie do bojowych misji poszu-
kiwaczo-ratowniczych. Misje ewakuacyjne z morza 
przeprowadza się w taki sam sposób, jak misje PR 
z lądu. Caiman może zabrać do 14 osób na pokład, 
oprócz załogi. Kiedy pada pytanie o oczekiwania, 
co do bieżącego rejsu, kapitan odpowiada: Bieżący 
rejs daje wielką szansę na zwiększenie naszej wiedzy 
i umiejętności, w czasie działań w różnych częściach 
świata oraz na wymianę doświadczeń z personelem 
z zagranicznych sił morskich.

Duński wkład
W czasie Misji Clemenceau francuski lotniskowiec 
Charles de Gaulle jest osłaniany przez kilka okrę-
tów należących do różnych państw sojuszniczych, 
wszystkie one tworzą lotniskowcową grupę bojową. 
Dla Sił Morskich Danii to pierwszy raz, kiedy duński 
okręt wchodzi w skład takiej grupy.

Duńskie siły morskie wystawiły do Misji Clemen-
ceau m.in. śmigłowiec AW101 Merlin. Kapitan tego 
śmigłowca, który pragnie pozostać anonimowy, ob-
jaśnia skład załogi: Śmigłowcem lata dwóch pilotów, 
kapitan jest jednym z nich. Jest również inżynier po-
kładowy, który pełni też funkcję operatora wciągarki 
w misjach poszukiwawczo-ratowniczych. Jest też ope-
rator systemów misji, zajmujący się nadzorowaniem 
stacji radiolokacyjnej, głowicy optoelektronicznej 
i systemów łączności, spełnia on ponadto funkcję do-
datkowego ratownika-pływaka. Piątą osobą jest eta-
towy ratownik-pływak do wykonywania misji poszuki-
wawczo-ratowniczych. Ale w czasie Misji Clemenceau 
śmigłowiec będzie też miał szóstego członka załogi. 
Kapitan wyjaśnia to następująco: Będzie też z nami 
latał drugi inżynier pokładowy, co zapewni sprawną 
obsługę wszystkich systemów śmigłowca.

AW101 Merlin pochodzi z 722. Dywizjonu Sił 
Powietrznych Danii, który stacjonuje w bazie Karup. 
W czasie tego rejsu na pokładzie okrętu znajdzie się 
więc załoga z sił powietrznych. Na fregacie jest też 
pewna liczba techników obsługujących Merlina. 
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Śmigłowiec SA365 
Dauphin to główny 
środek poszukiwaw-
czo-ratowniczy na 
pokładzie lotniskowca 
Charles de Gaulle 
(R 91). Lotnictwo 
Marynarki Wojennej 
Francji ma na stanie 
osiem takich maszyn.

Samolot dozoru radiolokacyjnego E-2C Hawkeye, 
czyli „kieszonkowy” AWACS przeznaczony do 
operowania z pokładów lotniskowców. Francuskie 
lotnictwo morskie dysponuje trzema maszynami 
tego typu.

W czasie misji załogi i obsługi się zmieniają, 
więc większa ilość personelu może uczest-
niczyć w rejsie. To także oznacza, że sam 
śmigłowiec może pozostawać na pokładzie 
okrętu przez dłuższy czas, bo załogi się 
zmieniają i mogą odpocząć. AW101 Merlin 
jest bardzo istotnym narzędziem, dzięki 
bowiem swojej wielkości może wypełniać 
wiele zadań. Najważniejsza dla Duńczyków 
jest jednak możliwość działania w między-
narodowym kontekście.

Kapitan zaznacza, że przed rejsem w Da-
nii wykonano sporo pracy, by przygotować 
wszystkie załogi do czekającej je misji. Mówi 
on: Mieliśmy załogi, które przez lata trenowały 
by wziąć udział w działaniach z okrętu, ale 
musieliśmy też zabrać nowych ludzi, by ich 
także przygotować do podobnych operacji. 
Przeprowadzone szkolenia koncentrowały 
się na przygotowaniach do działania z po-
kładu okrętu. Ćwiczenia polegały na lądo-
waniach na pokładzie okrętu i prowadzeniu 
procedur obsługowych na pokładzie. Całe 
szkolenie przygotowawcze prowadzono 
w Danii, ale część personelu miała uprzednie 
doświadczenia zagraniczne, w tym w działa-
niach w trudnych warunkach atmosferycz-
nych. Celem przygotowań było zapewnienie 
pełnej gotowości załóg do eksploatacji śmi-
głowca w warunkach rejsu operacyjnego, 
w tym w sytuacjach szczególnych.

Kapitan podkreśla, że ich zadaniem 
w czasie rejsu jest prowadzenie działań po-
szukiwawczo-ratowniczych, loty na rozpo-
znanie morskie oraz zaopatrywanie okrętów. 
Większość załóg rutynowo wykonuje loty 
poszukiwawczo-ratownicze w Danii, zadanie 
to jest dobrze znane całemu 722. Dywizjo-
nowi. Kapitan mówi, że szkolenie w lotach 
na rozpoznanie zostało przeprowadzone na 
potrzeby tego rejsu operacyjnego. Kapitan 
mówi: W tym rejsie nie wykonywaliśmy jeszcze 
lotów z ładunkiem zewnętrznym, ale jesteśmy 
przygotowani na transport ładunku o masie 
do 3 t na zaczepie podkadłubowym.

Zanim Duńczycy wykonali lądowanie 
na pokładzie lotniskowca Charles de Gaulle, 
odbyli oni telefoniczną odprawę by zapew-
nić przestrzeganie odpowiednich procedur 
i uzgodnić szczegóły łączności radiowej. 
Samo lądowanie na lotniskowcu nie wy-
magało natomiast dodatkowego szkolenia. 
Kapitan mówi: To bardzo wielki i stabilny po-
kład w porównaniu z tym, z którego normalnie 
operujemy.

Jeśli chodzi o misje poszukiwawczo-ra-
townicze oraz zadania typu Pedro (dyżury ra-
townicze w powietrzu z pokładu lotniskow-
ca w czasie operacji lotniczych), Duńczycy 
już przed rejsem uzgodnili, że zostaną one 
w pewnej części zrealizowane przez nich. 26 
marca zadanie typu Pedro zostało wykona-
ne po raz pierwszy, w ramach zabezpiecze-
nia wylotów samolotów Rafale M z pokładu 
lotniskowca Charles de Gaulle. Aby być na to 
przygotowanym, przeprowadziliśmy odprawę 
z francuskimi załogami z lotniskowca Charles 
de Gaulle normalnie wykonującymi te misje – 
mówi kapitan. Poinformowali oni nas co do 

procedur dotyczących sposobu manewro-
wania w pobliżu śmigłowca, trasy, po której 
lata się w czasie dyżurowania oraz kwestii 
wezwania pomocy przez załogę w niebez-
pieczeństwie.

Przy okazji duńska załoga poznała fran-
cuskie procedury udzielania pomocy za-
łodze samolotu, który wpadłby do morza 
po katapultowaniu z pokładu. Dodatkowo 
w czasie odprawy bardzo szczegółowo 
omówiono sposób ratowania pilota z mo-
rza. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że 
obok płynie bardzo duży okręt, którym nie 
da się przeprowadzać szybkich manewrów, 
co wymaga odpowiedniego przygotowania 
załogi śmigłowca. Kapitan mówi, że będą 
oni wypełniali tę zadania częściej w czasie 
Misji Clemenceau.

Załoga śmigłowca Merlin składa się 
z pięciu osób, ratownik-pływak ma specjalny 
strój umożliwiający pływanie w morzu. Ope-
rator systemów śmigłowca też może pełnić 
funkcję ratownika-pływaka. W czasie misji 
byliśmy w stanie pełnić powietrzny dyżur ra-
towniczy przez ponad 3,5 godziny. Ten czas 
może się nieznacznie zmienić w zależności 
od odległości od macierzystej fregaty Niels 
Juel oraz w zależności od warunków atmos-
ferycznych. Jedną z zalet śmigłowca AW101 
Merlin jest możliwość zabierania znacznego 
zapasu paliwa w wewnętrznych zbiornikach.

To, że tak duży śmigłowiec jak AW101 
Merlin może być w krótkim czasie przygoto-
wany do wielu bardzo różnych zadań, szyb-

ko zostało sprawdzone w praktyce. Kapitan 
tak o tym mówi: Po wykonaniu dyżuru ratow-
niczego przy lotniskowcu Charles de Gaulle 
poproszono nas o zabranie części zamiennych 
i techników do Larnaki na Cyprze. Jeden z po-
kładowych samolotów E-2C Hawkeye został 
tam uziemiony z powodów technicznych 
i trzeba było pomóc. Realizując wspomnianą 
pomoc przetransportowaliśmy grupę ludzi 
i ponad 700 kg ładunku z lotniskowca Charles 
de Gaulle. Ten ładunek to sztywny zaczep do 
holowania oraz zestaw hydrauliki do obsługi 
podwozia.

Mając taki śmigłowiec jak AW101 Mer-
lin można wykonywać dużą liczbę różnych 
zadań. Merlin jest w stanie wykonywać te 
różne zadania po bardzo krótkich przygoto-
waniach. Po raz pierwszy duńska fregata ze 
śmigłowcem na pokładzie została włączo-
na w skład lotniskowcowej grupy bojowej. 
To bardzo wielkie osiągnięcie całej załogi 
okrętu i jego lotników. Kapitan mówi: Latam 
śmigłowcem na misje poszukiwawczo-ratow-
nicze od wielu lat, ale operowanie z pokładu 
okrętu w czasie długiego rejsu to dla mnie 
nowość. A następnie dodaje: Dla nas Duń-
czyków wkład w Misję Clemenceau to ważny 
krok, który został osiągnięty przez załogę, któ-
ra jest z tego dumna.

Joris van Boven,
 Alex van Noye

Ilustracje w artykule: Joris van Boven, 
Alex van Noye
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