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Radziecki niszczyciel rakietowy Skrytnyj projektu 56A w jednej
z baz Dalekiego Wschodu, zapewne Sowietskoj Gawani.
Fot. zbiory Siergieja Bałakina
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BRYTYJSKIE NISZCZYCIELE OD „AMAZON” DO „ITHURIEL” cz. I

Maciej S. Sobański

Bulldog w kwietniu 1944. Malowanie złożone z trzech kolorów:
szarozielonego G45, szaroniebieskiego B30 i ciemnoszaroniebieskiego
B15. Numwer taktyczny czarny.

Brilliant w lipcu 1943 r. Kamuflaż w kolorach jasnoszarym (507C)
i średnioszarym (MS2). Na drugim kominie pasy biały i ddwa czarne,
numer taktyczny czarny w białej obwódce.

Restigouche (eks Comet) w 1942. Kamuflaż typu Western Approaches
złożony z kolorów WAB (bladoniebieski), WAG (bladozielony) i białego.
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Achates w 1942 r. Miotacz bomb głębinowych „Hedgehog” w miejsce działa A (czyli dziobowej armaty), pojedyncze działka kal. 20 mm na skrzydłach pomostu, radar dozoru morskiego Typ 271 na pomoście, radar obserwacji przestrzeni powietrznej Typ 291 na topie fokmasztu, pojedyncze
działka kal. 20 mm między kominami, drugi zespół w.t. zastąpiony przez 3 lub 4 calowe działo plot. HA, antena radionamiernika HF/DF na grotmaszcie, działo Y (rufowa armata) zastąpione przez bomby głębinowe.
Fot. zbiory Richarda Osborne’a

i doprowadzony do islandzkiego Seidisfjordu, gdzie dokonano prowizorycznej
naprawy. Następnie w sierpniu niszczyciel został przeprowadzony z krótkim
postojem w Skaglefjordzie, na Wyspach
Owczych ze względu na złe warunki atmosferyczne do Tyne, które osiągnięto
24 sierpnia 1941 r.
Remont stoczniowy trwał bagatela
8 miesięcy, a po jego zakończeniu Achates trafił do Specjalnych sil Eskortowych
Greenock. W miesiącach październik
– listopad 1942 r. niszczyciel uczestniczył w Operacji „Torch” – alianckim lądowaniu w Północnej Afryce. W jej toku
w dniu 8 listopada 1942 jednostka zaatakowała i zatopiła w rejonie Oranu
okręt podwodny Argonaute francuskiej
floty Vichy.
Pod koniec grudnia 1942 r. Achates
wchodził w skład dowodzonej przez
Cpt. (pol. kmdr) R.S. V. Sherbrooke
eskorty północnego konwoju JW 51B

zmierzającego z Loch Ewe do Murmańska. W dniu 31 grudnia 1942 na
Morzu Barentsa konwój został zaatakowany przez niemiecki zespół składający się z pancernika „kieszonkowego” Lützow, krążownika ciężkiego
Admiral Hipper oraz 6 dużych niszczycieli realizujących operację „Regenbogen”.O godz. 09:25 dostrzeżono nieprzyjaciela i Achates znalazł się wśród
okrętów eskorty, które miały postawić zasłonę dymną chroniącą konwój
przed ostrzałem. O godz. 09:45 niszczyciel został po raz pierwszy trafiony
pociskiem wystrzelonym przez Admiral Hipper, który spowodował zniszczenia na lewej burcie. Do ponownego
trafienia, tym razem w pomost bojowy doszło o godz. 11:18, a w jego rezultacie zginęła lub odniosła rany cała
jego obsada, podobnie jak i dziobowego działa kal. 120 mm ze stanowiska
„B”. Po kolejnym, trzecim już trafieniu

prędkość jednostki spadła do zaledwie
12 węzłów, jednak nadal kontynuowała ona zadymianie konwoju. W wyniku uszkodzeń niszczyciel nabrał 15°
przechyłu na lewą burtę. Uzbrojony
trawler eskorty Northern Gem próbował wziąć okręt na hol, jednak bez powodzenia. Około godz. 13:00 (wg innych źródeł – 13:30) Achates zatonął
w punkcie o współrzędnych 73°03’N
i 03°42”E odległym o 135 Mm od Wyspy Niedźwiedziej. Trawler Northern
Gem podjął z morza 81 rozbitków. Pozostali członkowie załogi, w tym Lt.
Cdr. (pol. kmdr ppor.) A. H. T. G. Jones, odznaczony pośmiertnie DSO,
zginęli w starciu.
Operacja przeciwkonwojowa „Regenbogen” zakończyła się jednak ostateczną
porażką Niemców, którzy nie zdołali nawet zadać strat konwojowi, nie mówiąc
już o jego zniszczeniu, za co Großadmiral Erich Raeder zapłacił utratą stano-

Achates – sierpień 1941 r. Dziób urwany przez brytyjską minę u wybrzeży Islandii.
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Zdemontowane w całości dwie wieże dział kal. 280 mm z tureckiego pancernika Turgut Reis ustawione zostały na azjatyckim brzegu Dardaneli na wschód
od wsi Güzelyalı w charakterze baterii nadbrzeżnej. Prace montażowe przy „Baterii Turgut Reis” oficjalnie ukończono 24 czerwca 1936 roku. Do dziś stanowi ona jedną z największych atrakcji turystycznych w rejonie.
Fot. Piotr Nykiel

Restigouche (eks Comet) w 1942. Kamuflaż typu Western Approaches
złożony z kolorów WAB (bladoniebieski), WAG (bladozielony) i białego.
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