Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
15 MARCA 2000 - ORP "GENERAŁ KAZIMIERZ PUŁASKI" POD POLSKĄ
BANDERĄ (15.03.2000)
Podniesienie bandery wojennej RP na amerykańskiej fregacie rakietowej typu
„Oliver Hazard Perry” było pierwszym transferem do polskiej floty używanego
okrętu ze składu flot NATO. Przejęta fregata zbudowana została w stoczni
Bath Iron Works w stanie Maine - od 9 maja 1980 w służbie jako USS „Clark”
(FFG-11).
Pierwszy okręt typu „Oliver Hazard Perry” wszedł do służby w US Navy w
1977. Fregaty tego typu pełnić miały rolę przede wszystkim
jednostek zwalczania okrętów podwodnych. Łącznie w USA zbudowano 55
okrętów tego typu, w tym 4 dla australijskiej Marynarki Wojennej.
Zmodernizowane wersje fregat były produkowane na podstawie licencji
w Australii (2), Hiszpanii (6) i na Tajwanie (8). Ponadto okręty wycofywane z
US Navy zasiliły floty Egiptu, Pakistanu, Tajwanu, Turcji, Bahrainu i Polski.
USS „Clark” został wycofany ze służby 15 marca 2000 i tego samego dnia
podniósł polską banderę w bazie morskiej US Navy w Norfolk, jako dar
rządu Stanów Zjednoczonych. Pierwszym dowódcą został kmdr por. Marian
Ambroziak. W uroczystości przekazania okrętu wzięli udział - obok
przedstawicieli władz i flot obu krajów - liczni polscy kombatanci zamieszkali
w USA.
Nazwę ORP „Generał Kazimierz Pułaski” nadano fregacie 25 czerwca 2000.
Matką chrzestną została żona ówczesnego premiera RP pani Ludgarda Buzek.
ORP „Generał Kazimierz Pułaski” (272), wraz z przekazanym 2 lata później
ORP „Generał Tadeusz Kościuszko” (273) wchodzą w skład 3 Flotylli Okrętów.
Podstawowe dane taktyczno-techniczne: wyporność pełna - 3638 t, długość 135,6 m, szerokość - 13,7 m, prędkość maksymalna - 29 w, załoga - 215 osób,
napęd - 2 turbiny gazowe o mocy 41 000 KM; Uzbrojenie: 1 wyrzutnia rakiet
– przeciwlotniczych typu Standard SM-1MR i woda-woda typu
RGM-84G Harpoon ; 1 armata uniwersalna kalibru 76 mm OTO Melara Mk 75,
1 sześciolufowe działko plot/prak systemu Vulcan Phalanx Mk 15 kalibru 20
mm, 6 wyrzutni torped kal. 324 mm przeciw okrętom podwodnym, 2
śmigłowce Kaman SH- 2 Seasprite.
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