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Brytyjskie niszczyciele

Fame w 1935 r. Malowanie kolorem ciemnoszarym (507a) z białymi
pasami na drugim kominie i numerem taktycznym.
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Maciej S. Sobański

Maciej S. Sobański

okręt przeszedł remont w Humber,
w którego trakcie wzmocniono między innymi uzbrojenie plot., montując dodatkowe działa plot. kal. 20 mm
Oerlikon. Po zakończeniu prac 15 lutego 1942 r. Fury dołączył do sił Flotylli w Scapa Flow i podjął służbę eskortową w ochronie konwojów rosyjskich.
W marcu okręt zapewniał daleką osłonę konwojów QP 6 i PQ 12. W dniu
23 marca dołączył wraz z krążownikiem Trinidad i niszczycielem Eclipse
do eskorty konwoju PQ 1342. W dniu
23 marca 1942 r. konwój został zaatakowany przez niemieckie jednostki
z 8 Zerstörer-Flotille43(d-ca KzS [pol.
kmdr] Gottfried Pönitz). W czasie potyczki został zatopiony Z 26, lecz równocześnie własna wystrzelona torpeda dosięgła i uszkodziła Trinidad. Fury
eskortował uszkodzony krążownik do
Murmańska, gdzie 29 marca 1942 r.
jednostka trafiła do remontu w doku44.
Niszczyciel opuścił Murmańsk z konwojem QP 10 kierując się do Wielkiej Brytanii. W okresie późniejszym
uczestniczył jeszcze w eskorcie konwojów PQ 16, QP 12 i QP 17.
W początkach sierpnia 1942 r. przerzucono Fury’ego na Morze Śródziemne, gdzie stanowił eskortę dużego konwoju na Maltę w ramach operacji
„Pedestal”. Do Anglii jednostka powróciła już 17 sierpnia eskortując okręt linio-

wy Nelson, po czym znów trafiła do służby konwojowej na szlaku północnym.
9 września niszczyciel wyszedł z konwojem PQ 18 by następnie eskortować QP
14. W miesiącu październiku jednostkę odstawiono do remontu w Humber,
a po jego zakończeniu ponownie skierowano do eskorty konwojów do Rosji. Na
przełomie lat 1942/1943 okręt ochraniał
między innymi konwoje JW. 51A, RA 51
oraz RA 53.
W połowie marca 1943 r. w związku
z nasileniem się Bitwy o Atlantyk niszczyciel został przesunięty do 4th Escort
Group w ramach Western Approaches
i skierowany do ochrony konwojów
alianckich HX 329, HX 234 oraz ONS 5.
W miesiącach maj – czerwiec 1943 r.
okręt został poddany kolejnemu remontowi w Humber, po czym 17 czerwca
skierowany wraz z 8 Flotyllą Niszczycieli jako wzmocnienie Floty Śródziemnomorskiej. Fury w lipcu wziął udział w lądowaniu na Sycylii w ramach operacji
„Husky”, a następnie 9 września pod
Salerno w operacji „Avalanche”.
W październiku 1943 r. jednostka trafiła na Morze Egejskie, gdzie zwalczała niemieckie siły inwazyjne działające
w Dodekanezie. Między innymi 7 października zatopiła jednostki desantowe
w pobliżu wyspy Stampalia, 15 listopada ostrzeliwała Leros (współdziałając
z polskim Kujawiakiem), a 19 tego mie-

siąca Kos. Do Gibraltaru okręt powrócił
w grudniu i został poddany remontowi
oraz przebudowie na jednostkę eskortową. Prace zakończono w lutym 1944,
a w ich trakcie usunięto działo kal.
120 mm oraz działo plot. kal. 76 mm, instalując w zamian dodatkową parę dział
plot. kal. 20 mm Oerlikon45. Fury pozostawał na Morzu Śródziemnym do maja
1944 r., a następnie powrócił do Anglii,
osiągając 13 Scapa Flow.
W okresie lądowania w Normandii niszczycie zabezpieczał działanie sił
desantowych jako jednostka wsparcia
ogniowego, a później eskortował konwoje na wodach Kanału La Manche.
W dniu 21 czerwca 1944 r. Fury wszedł
na minę w rejonie półwyspu Cotentin46 w wyniku czego odniósł poważne
uszkodzenia, a dodatkowo jeszcze został zniesiony na przybrzeżną płyciznę.
Wrak podniesiono i odholowano do Anglii, jednak w sierpniu uznano za „całkowicie nieprzydatny do służby”, następnie
sprzedano na złom firmie BISCO. Fury
odholowano do stoczni T.AW. Ward
w Briton Ferry, gdzie celem złomowania
dotarł 18 września 1944 r.
42. Wg Rubanowa OA, Eskadriennyje…
43. Były to niszczyciele Z 24, Z 25 i Z 26.
44. Wg Sawickiego JK, S/S Tobruk w konwojach
śmierci, Gdańsk.
45. Wg Englisha J. AMAZON to…
46. Wg Whitley’a MJ, Zerstörer im…

Jeszcze ciekawe ujęcie Fury’ego z 1942 r. Czterocalowe działo plot. zamontowane w miejsce rufowej wyrzutni torped.
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Flota Guangdongu

Glowworm w 1938 r. Wszystkie powierzchnie pionowe w kolorze
jasnoszarym (507b). Pas na drugim kominie oraz znak taktyczny
czarne. Na masce działa B trójkolorowe pasy neutralności malowane
w związku z toczącą się wówczas w Hiszpanii wojną domową. Pokłady
ciemnoszare oraz w kolorze linoleum.

Manewry
„Wrzesień 67”

Fot. zbiory Richarda Osborne’a
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Garland w 1944 r. w dwukolorowym kamuflażu złożonym z białego
i bladoniebieskiego (WAB).
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Okręty szkolne „Katori” i „Kashima”

Zbiory Mirosława Pietuszko

Zbiory Mirosława Pietuszko

Odznaka jubileuszowa 100 lat Floty Podwodnej Rosji
Odznaka jubileuszowa „Weteran Podwodnik”
sylwetka OP t. Victor I
Odznaka pamiątkowa 1 Flotylli OP

Odznaka jubileuszowa
188 załogi OP t. Victor

Odznaka pamiątkowa 3 Flotylli OP
Spinka krawatowa 33 Dywizji OP

Odznaka jubileuszowa 17 Dywizji OP

Odznaka pamiątkowa K-323 „50 liet SSSR”
Spinka krawatowa sylwetka OP t. Victor III

Odznaka jubileuszowa 3 Dywizji OP

Odznaka jubileuszowa 33 Dywizji OP

Odznaka pamiątkowa 603
załogi OP t. Victor III
Odznaka jubileuszowa 24 Dywizji P

Odznaka jubileuszowa
K-38 t. Victor I

Odznaka jubileuszowa 10 Dywizji OP

Odznaka jubileuszowa
K-314 t. Victor I
Odznaka wodowania K-388 t. Victor III

Odznaka załogowa K-524 „60 liet
szefstwa WLKSM” t. Victor III
Odznaka pamiątkowa K-38 t. Victor I
Bojowa Służba Arktyce - 1971

Odznaka jubileuszowa
K-369 t. Victor I

Odznaka OP t. Victor II

Odznaka jubileuszowa
K-370 t. Victor I

Odznaka pamiątkowa B-255 t. Victor III

Odznaka wodowania K-138 t. Victor III

Odznaka pamiątkowa Operacji „Atrina-87” w której
uczestniczył OP t. Victor III

Odznaka załogowa B-448 „Tambow” t. Victor III

Odznaka jubileuszowa
B-502 „Wołgograd” t. Victor III
Odznaka jubileuszowa
K-438 t. Victor I
Odznaka jubileuszowa
K-495 t. Victor II

Odznaka pamiątkowa rozformowanie
532 załogi OP t. Victor II
Odznaka jubileuszowa
K-387 t. Victor II

Odznaka jubileuszowa
K-371 t. Victor II

Odznaka załogowa K-298 t. Victor III

